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1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª SL

ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA1ªSESSÃO LEGISLATIVA
 DA 7ª LEGISLATURA.

PARA DISCUTIR A DIVISÃO TERRITORIAL DO ESTADO
DESMEMBRAMENTO E EMANCIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS.

Em 13 de abril de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Alex Testoni – 1º Vice-Presidente

(Às 9 horas e 48 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Tiziu Jidalias (PMDB), Valter
Araújo (PTB), Ribamar Araújo (PT), Alex Testoni (PTN), Jesualdo Pires
(PSB), Neodi Carlos (PSDC), Ezequiel Neiva (PPS), Luizinho Goebel (PV),
Euclides Maciel (PSL), Maurão de Carvalho (PP), Maurinho Silva (PSDB), e
Valdivino Rodrigues (PRP).

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) –
Senhoras e senhores, muito bom dia! A Assembléia Legislativa realiza,
nesta data, Audiência Pública com a finalidade de discutir a questão da
divisão territorial do Estado, criação de novos municípios. Uma propositura
do nobre Deputado Alex Testoni.

Para presidir esta Audiência Pública convido o Excelentíssimo Sr.
Deputado Estadual, Presidente desta Casa, Neodi Carlos.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Invocando a proteção
de Deus, em nome do povo rondoniense, declaro aberta esta Audiência
Pública, a fim de discutir a divisão territorial do Estado de Rondônia, ou
seja, a criação de novos municípios. Esta Audiência Pública atende ao
Requerimento formulado pelo Sr. Deputado Alex Testoni.

Solicito aos Srs. Deputados Jesualdo Pires e Tiziu Jidalias,
acompanharem para compor esta Mesa as seguintes autoridades: solicito
que acompanhem até esta Mesa o Deputado Alex Testoni, vice-Presidente
desta Casa. Convido os senhores Deputados Jesualdo Pires e Tiziu Jidalias,
acompanharem o Excelentíssimo Sr. Vice-Governador do Estado de
Rondônia João Cahula.

Solicito aos Srs. Deputados Jesualdo Pires e Tiziu Jidalias,
acompanharem o Excelentíssimo Sr. Rubens Moreira Mendes, Deputado
Federal.

Solicito aos Srs. Deputados: Jesualdo Pires e Tiziu Jidalias,
acompanharem o Excelentíssimo Sr. José Genaro de Andrade, Secretário
de Estado de Finanças.

Solicito aos Srs. Deputados Jesualdo Pires e Tiziu Jidalias,
acompanharem o Excelentíssimo Sr. João Carlos Ribeiro, Secretário de
Estado de Planejamento.

Solicito aos Srs. Deputados Jesualdo Pires e Tiziu Jidalias,
acompanharem ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Machadinho
D’Oeste, Luiz Flávio Carvalho Ribeiro, aqui representando os demais
Prefeitos do Estado de Rondônia.

Solicito ao Sr. Mestre de Cerimônia, que proceda ao registro de
presença das autoridades presentes.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) –
Registramos as presenças dos Excelentíssimos Srs. Deputados Estaduais:
Valter Araújo, Maurinho Silva, Jesualdo Pires, Dr. Ribamar Araújo, Valdivino
Rodrigues, Ezequiel Neiva, Luizinho Goebel e Tiziu Jidalias. E também as
presenças: Sr. Adelino Ângelo Folador - Prefeito Municipal de Cacaulândia,
Vereador Lourival José Pereira - Presidente da Câmara Municipal de
Machadinho D’Oeste, Vereador Cícero Rodrigues - Câmara Municipal de
Machadinho D’Oeste, Wilson Seruque de Alcântara - Administrador do
Distrito de Rondominas, Aparecido Bispo de Oliveira - Coordenador do
Movimento Popular Pró-Emancipação dos Distritos da Ponta do Abunã,
Senhor Valdecir Eliezer Vigilato - Administrador do Distrito de Vista Alegre
do Abunã, José Aparecido de Oliveira - Administrador do Distrito de União
Bandeirantes José Ilson dos Santos Administrador do Distrito de Extrema
Vereador Geraldo Anacleto Rosa Presidente da Câmara do Município de
Costa Marques, Sr. João Bosco -  Presidente da Associação da Polícia
Federal, Valdir de Jesus Pereira - Presidente da Comissão de Emancipação
do Distrito de Nova Califórnia, Lázaro Aparecido Dobri - Presidente da
FETAGRO, Marcos Machado Miranda - Representante do Distrito de
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SECRETARIA LEGISLATIVA

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

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

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

MESA DIRETORA

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

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

Tarilândia, Dirceu Ri-Devanites - Administrador Adjunto do Distrito de
Triunfo, Davi Nogueira - Representando a Sra. Senadora Fátima Cleide,
Dirceu Fernandes - representando o Sr. Waldir Raupp - Senador da
República, João Alexandre, representando a Casa Civil do Governo do
Estado, Cletho Muniz de Brito, representando a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM. Senhoras e senhores integrantes
das comitivas dos Distritos de Vista Alegre do Abunã, Tarilândia, Triunfo,
Rondominas, União Bandeirantes, São Domingos, Extrema, Jaci-Paraná,
Sr. Vereador Leôncio Toleto do município de Machadinho do D’Oeste. Lido
senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero cumprimentar
todas as autoridades aqui presentes, Lideranças municipais, Prefeitos,
Vereadores, público aqui presente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Alex Testoni, vice-Presidente
aqui desta Casa e autor do requerimento. Com a palavra o ilustre Deputado
Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Agradeço a Deus por este dia de hoje,
gostaria de cumprimentar o nobre Deputado, Presidente desta Casa, Neodi
Carlos. Gostaria de cumprimentar também, o vice-Governador Cahula, em
nome dele cumprimentar todas as autoridades do Governo do Estado de
Rondônia. Cumprimentar os meus nobres colegas Deputados, Jesualdo
Pires, Tiziu Jidalias, Tucura, Val˜:ter Araújo, Luizinho do DEVOP, Deputado
Maurinho, o nosso Líder aqui nesta Casa, Euclides Maciel e o Deputado
Ribamar Araújo. Cumprimentar a todas as pessoas, autoridades, Prefeitos,
lideranças que vieram hoje prestigiar e participar desta grande luta.
Cumprimentar também toda a imprensa do Estado de Rondônia.

Senhor Presidente, antes de abrir o debate da emancipação dos
Distritos do Estado de Rondônia, gostaria de reiterar que nesta Casa está
sendo feito um trabalho muito importante de regaste da moralização, da
credibilidade da política do Estado de Rondônia em relação a esta Casa,
aos Deputados do Estado de Rondônia. Junto com o Presidente Neodi e
meus demais colegas, a grande maioria deles, estamos fazendo um trabalho
de limpeza de tudo aquilo que é errado. Citarei alguns exemplos para
vocês: os fantasmas que receberão ao longo dos anos, verdadeiras
fortunas de salários sem trabalhar, contratos milionários que desviavam
dinheiro público, através de licitações também duvidosas e fraudulentas.
Geramos uma grande economia, de milhões de reais, em apenas dois meses
de trabalho que estamos a frente com o nosso Presidente Neodi Carlos.

Infelizmente estamos sofrendo grandes pressões, principalmente,
com relação aos fantasmas, que eu e o Deputado Jesualdo Pires estamos
à frente, a pedido do nosso Presidente. Já disse, por diversas vezes, que
a moralização desta Casa vai continuar. Tenho certeza absoluta que vocês
que estão aqui, hoje, se unindo a nós para uma luta de extrema importância
para o destino Estado de Rondônia, porque vocês também sabem, e
acreditam, que esta Casa mudou. Mudou para muito melhor, porque este,
Sr. Presidente, foi o compromisso que nós fizemos nas urnas para o povo
de Rondônia. Graças a Deus que tem muitos outros Deputados sérios
como eu para fazer este trabalho tão difícil, extremamente difícil. Por
muitas vezes sai desta Casa de cabeça baixa, triste, porque não é fácil
acabar com a grande roubalheira do dinheiro público que tinha aqui dentro
desta Casa.

Devido a grande movimentação, em Brasília, no Senado Federal,
da PEC nº 13 que devolve às Assembléias Legislativas dos Estados o
direito de legislar sobre os distritos de seu Estado, já tem três pareceres

favoráveis. Os nobres colegas vão explanar a respeito, principalmente o
Deputado Moreira Mendes, de tudo o que está se passando em Brasília. É
o momento favorável para iniciar a emancipação dos distritos que têm
direito à emancipação. Sei que é o início da realização de um sonho, não só
dos Deputados que representam as suas regiões, mas do próprio povo
que mora nos distritos. É sabido que os distritos sempre são de prioridade
secundária. Primeiro os Prefeitos resolvem os problemas dos municípios-
sede, das cidades-sedes, depois, muitas vezes, somente as sobras que
vão para os distritos. E, lá, o povo está sofrido. Quero citar, os inúmeros
distritos, dois distritos, que é da região da minha base eleitoral, distrito de
Rondominas, em Ouro Preto do Oeste e o distrito de Tarilândia, no município
de Jaru. Vou dar um exemplo para vocês da importância da emancipação
dos distritos: infelizmente a administração passada, do município de Ouro
Preto do Oeste, o Prefeito que foi cassado, afundou, totalmente, o nosso
município, que hoje, está abandonado. Estamos lutando junto com o Prefeito
atual, junto com as lideranças políticas, junto com o Governo do Estado
para conseguir voltar, pelo menos, ao que era há dois anos atrás. Imaginem
vocês, se está difícil nós levantarmos o município-sede, que é Ouro Preto
do Oeste, imaginem a situação do distrito de Rondominas. Quando que o
benefício vai chegar lá? Se o Prefeito comprar uma ambulância nova, vai
levar para o município-sede. E, se vier uma segunda, talvez, vá para o
distrito. Está certo o povo lutar pela emancipação de seus distritos. Está
correto. A realização desse sonho de vocês, não é fácil. É por isso que
temos que reunir as forças de todas, de todas as Bancadas do Senado, da
Câmara Federal, Estadual e também, principalmente, do nosso Governador
Ivo Cassol, que em seus discursos deixou muito claro que apenas os
municípios que tiverem condições de emancipação, ele será parceiro. Nosso
vice-Governador falará sobre este assunto.  Serei bastante breve em
minhas palavras porque muitas pessoas, ainda, irão falar, mas eu gostaria
de abrir meu coração com essa seguinte frase: eu sei que é um sonho de
vocês, sei também que não é fácil, mas vocês poderão contar, principalmente
após a PEC 13 no Senado e depois vai à Câmara,

Como eu já disse, está havendo uma grande movimentação
favorável e nós não podemos nos atrasar no Estado de Rondônia, porque
a emancipação dos distritos só poderá acontecer um ano antes das eleições
municipais. Então estão no limite do tempo. Aprovando em Brasília nós já
estaremos preparados para fazermos a nossa parte não perder
oportunidade que poderá surgir a qualquer momento.

Então, Sr. Presidente, desta Audiência Pública peço que seja
elaborado um documento oficial , que seja formado uma Comissão
Parlamentar a ser presidida por mim, Deputado Alex Testoni, com a finalidade
de no prazo de 60 (sessenta) dias levantar junto às Câmaras Municipais os
limites dos distritos a serem emancipados. Acompanhar junto ao Tribunal
Regional Eleitoral, um recadastramento eleitoral a fim de saber qual o real
número de eleitores das localidades. Acompanhar junto à Bancada Federal
uma Audiência com o Presidente do Congresso Nacional para a inclusão da
PEC 13, para aprovação antes de setembro de 2007. Então esta luta está
sendo começada novamente hoje aqui e, a partir de agora, irei lutar
incansavelmente pela emancipação dos distritos do Estado de Rondônia.
Principalmente pelo Distrito de Rondominas e Tarilândia, serei um grande
parceiro e cada Deputado que está aqui hoje, com certeza absoluta, pelas
conversas que fizemos, também lutarão pelos distritos representam, onde
são as suas bases eleitorais. Então vamos unir as forças, a partir deste
momento não é só mais do Deputado Alex Testoni, o esforço para a
emancipação dos distritos, é de todos nós: da Bancada Federal, do Senado
e do Governador do Estado Ivo Cassol.  Muito obrigado!
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença aqui do Exmº. Sr. Valdoir Gomes Ferreira - Prefeito Municipal de
Alta Floresta , também do Exmº. Sr. Braizer Rezende Prefeito Municipal de
Ouro Preto D’Oeste, Exmº. Vereador Edison Gasparoto - Presidente da
Câmara Municipal de Ouro Preto, Exmº. Sr. Aparecido Belato de Moraes -
Prefeito do Município de Rio Crespo e, também, do Vereador Doca Custódio,
da Câmara Municipal de Rolim de Moura, do Vereador Toninho Pena e do
Vereador Flávio Farias do Município de Ouro Preto D’Oeste  e, também, do
Vereador Leôncio Toleto, de Machadinho, representando lá o Distrito do 5º
BEC.

Com a palavra o Deputado Federal Rubens Moreira Mendes.

O SR. RUBENS MOREIRA MENDES – Senhor Presidente desta
Casa de Leis, Deputado Neodi Carlos, Exmº Deputado Alex Testoni Vice-
Presidente desta Casa e autor do requerimento desta Audiência Pública,
que trata de um assunto extremamente importante, Exmº. Sr. Dr. Cahula,
vice-Governador do Estado de Rondônia, Srs. Secretários de Estado que
compõem a Mesa, meus prezados colegas Deputados Estaduais, Srs.
Prefeitos, Prefeita, minhas senhoras e meus senhores e, um cumprimento
assim absolutamente especial a todos os que compõem esta galeria, este
povo ansioso por verem os seus distritos transformados em municípios.

Senhor Presidente, uma coisa desde hoje, quando acordei pela
manhã, tem que incomodado muito.  Qual seria o meu comportamento
hoje, aqui, ao usar da palavra?  O que eu traria para estas pessoas
ansiosas por boas notícias? E eu quero exatamente, começar aqui, minhas
palavras como terminou o Deputado Alex Testoni.  A pretensão de todos
vocês, que também é nossa, é um sonho. Mas é um sonho muito difícil de
ser realizado neste momento.  E aí é que vem esta minha angustia, esse
meu aperto no coração em chegar aqui e fazer um pronunciamento, apenas
para registrar minha passagem por aqui e ser correto, ser verdadeiro,
poder olhar no olho de cada um de vocês, lamentando profundamente,
mas dizer a verdade, da realidade brasileira relativamente a esta criação,
a esta questão da criação de novos municípios e de re-divisão territorial.
Tomei a decisão mais difícil, não vou fazer um discurso fácil, vou ser técnico,
hoje. Acho que vou ser até mais advogado do que parlamentar para
analisar o texto frio da Lei, que não é nada favorável às expectativas de
vocês. Quero repetir que são nossas também, são verdadeiramente nossas.

Quero começar lendo um dispositivo da Constituição que estava
na minha mão, da Constituição Federal, o Art. 18 da Constituição Federal:
“A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição”. Parágrafo 4º, aqui é que está
a dificuldade que é constitucional, não depende dos Deputados Estaduais,
não depende do Governador, não depende deste modesto Deputado
Federal. Parágrafo 4º: “A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do
período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta
prévia, mediante plebiscito, às populações municipais envolvidas, após
divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados
na forma da lei”, vou repetir: na forma da lei. O quê que significa? Esse
parágrafo 4º foi inserido, é uma redação dada pela Emenda Constitucional
nº15 de 12 de setembro de 1996. O Congresso Nacional mudou a
Constituição e dificultou a criação de municípios, em 1996. Esta que é a
verdade. Porque até naquela época logo depois da promulgação da
Constituição de 88, houve um festival de criação de municípios pelo Brasil
que não é o nosso caso, mais houveram Municípios, Sr. Presidente, criados,
lá no Nordeste brasileiro, no norte de Minas, com 500 habitantes, com 600
habitantes e, aquilo, na verdade, era um curral de políticos inescrupulosos
que não tinham escrúpulos para criar os municípios, e criava aquilo mais
para ser um ‘feudo’ seu, pessoal, do que propriamente resolver o problema
das populações. Aí vem o Congresso Nacional, soberanamente mudou a
Constituição, e nós estamos hoje aqui entalados. Por que entalados?
Porque se nós observamos o texto frio da Constituição, nós vamos observar
que hoje para se criar município depende de uma lei estadual, depende
uma Lei Complementar Federal e depende de uma Lei Ordinária Federal. A
lei Complementar é que vai criar regras, e a Lei Ordinária é que vai
estabelecer como serão os critérios para aquela análise técnica
administrativa a que se referiu o artigo da Constituição. Ora, alguém
pergunta, mas por que isso não acontece então? Porque até hoje o
Congresso Nacional, o Senado da República e a Câmara dos Deputados

não votaram, e não fez o seu trabalho relativamente à Lei Complementar
de que trata a Constituição e a Lei O7rdinária de que trata a Constituição,
que são leis infraconstitucionais. Então o texto da Constituição é claro:
para se fazer, criar os municípios precisa da lei Estadual, precisa de uma lei
Federal, e precisa de uma lei Complementar Federal e de uma lei Ordinária
Federal. A Estadual é fácil. Está aqui a boa vontade, está aqui a Assembléia
Legislativa, está aqui o Poder Executivo, representado pelo vice-
Governador, está aqui a população que precisa dos distritos, mas
infelizmente, meu querido Deputado Alex Testoni, falta a lei Complementar
Federal, falta a lei Ordinária Federal e o Congresso Nacional ainda não fez
o seu dever de casa.

Eu quero reconhecer publicamente, que o Congresso não cumpriu
com o seu papel, desde o tempo em que eu fui senador que corro atrás
disso. Estão aí, o pessoal de Extrema, de Nova Califórnia, que certamente
têm representantes aqui que sabem do meu trabalho, da minha briga, da
minha luta por conta disso. Mas eu nunca fui capaz de chegar em frente da
população e colocar coisas diversas e mentir ou criar uma expectativa que
as coisas são fáceis, quando na verdade não são. Mas alguém pode
perguntar, mas vamos então à Justiça, vamos buscar lá no Supremo Tribunal
Federal, esse direito nosso, vamos buscar os instrumentos através dos
instrumentos que a legislação permite de se ter uma saída, também através
do Poder Judiciário. Eu quero comentar aqui, ainda mais um pouco, e
falando agora desta questão, sob o ponto de vista da ótica do Supremo
Tribunal Federal, que não é diferente. É muito ruim também para as nossas
expectativas.

Então eu quero lembrar a Carta de 1967. A Constituição de 1967
estabeleceu o balizamento para a criação dos municípios, quase que
exclusivamente de responsabilidade do Poder Legislativo Estadual. Mudou
em 1988, passou essa responsabilidade para a União, juntamente com os
Estados. E finalmente, vem a Emenda Constitucional que me referi, nº15,
que modificou o § 4º do Art. 18 da Constituição e engessou, porque até
hoje não se votou as duas leis, como eu falei. Então,  percebemos
claramente, que a certidão de nascimento de um novo município começa
aqui nesta Casa, na Assembléia Legislativa. Porém cabe à União, àquelas
outras duas leis: a Complementar e a Ordinária que ela não fez.

Mas vamos ver como é que tem se comportado o Supremo Tribunal
Federal, através de diversos julgados. Diz um estudo que eu tomei o
cuidado de fazer em Brasília antes de vir para cá, ontem. Conforme tivemos
oportunidade de destacar a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e
do Supremo Tribunal Federal vem se consolidando no sentido da inviabilidade
de criação de municípios, enquanto não for editada a lei Complementar
Federal a que se refere o artigo 18, § 4 da Constituição Federal, aquele
que eu comentei à pouco. O referido dispositivo constitucional alterada
pela emenda nº15, é obra de eficácia limitada, dependente de
complementação infraconstitucional que demanda a edição de lei
complementar federal para determinar o período do tempo no qual será
admitida a criação, incorporação, a fusão, e desmembramento de municípios.
Exige tal dispositivo, ainda,  a edição de lei disciplinar para a elaboração
dos estudos de viabilidade municipal, que é o que trata, lá, o artigo. Ainda
nesse raciocínio, para saber o que pensa o Supremo Tribunal Federal, tem
aqui alguns casos concretos que eu fiz questão de listar: o caso da
emancipação do município de Pinto Bandeira, no Estado do Rio Grande do
Sul, depois da emenda nº 15.  O Supremo Tribunal Federal decidiu
unanimemente pela concessão de medida cautelar por entender,
extremamente provável o julgamento final de procedência da ação direta.
Suspendeu a eficácia da lei estadual que criou o município e determinou o
retorno do município à situação anterior à sua instalação, uma vez que o
curso do tempo faria ainda mais traumática a decisão prenunciada. O que
isso significou? A Assembléia do Rio Grande do Sul soberanamente editou
uma lei, que está autorizada pela Constituição, posteriormente, a pedido
do Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal julgou
inconstitucional a lei estadual, e o distrito que tinha sido transformado em
município teve que passar pelo constrangimento de voltar a ser distrito. E
isto é uma coisa terrível. Não terrível, tão terrível para nós que estamos
sentados aqui fazendo as leis. Terrível para o povo por ser criada uma
expectativa que depois não pode ser cumprida. Mais ainda, o Supremo
Tribunal Federal, em decisão definitiva, declarou por maioria,a
inconstitucionalidade da lei paranaense; outro exemplo: 12.949, que alterou
os limites territoriais, aqui nós estamos falando de limites territoriais, do
município de Moreira Sales. Ainda mais recentemente, leis do Estado de



8 de maio de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 51992Pág.

Santa Catarina, nº12668 e nº12690, de 2003, que criaram os municípios
de Balneário Rincão e Pescaria Brava, recentemente também foram
suspensas, em caráter liminar, pelo Supremo Tribunal Federal.

Para concluir, a notícia que eu trago é técnica, é dolorosa, mas é
a verdade. Não adianta criarmos uma expectativa que nós poderemos...,
com a boa vontade da Assembléia Legislativa com a boa vontade do
Governo do Estado, com a boa vontade dos parlamentares federais, porque
não tem nenhum parlamentar da bancada federal: os três Senadores e os
oito Deputados que não abracem esta causa de vocês. Podem ter certeza
que todos eles têm essa mesma determinação, essa mesma vontade. Mas
nós, os onze, os três senadores e os oito Deputados, sozinhos, nós não
conseguiremos resolver esse problema. Precisa da vontade política do
Governo Federal. E aí, para finalizar Sr. Presidente, para dizer como é que
eu venho aqui, jogo uma água fria e não trago nenhuma expectativa, não
falo nada, não trago nenhum alento para essa população. Vou repetir o
que disse no início: eu prefiro ser verdadeiro, mas poder olhar no olho de
cada um de vocês com essa responsabilidade. E quero dizer o que é que
nós podemos fazer neste momento. Fazer o que esta Assembléia está
fazendo agora. Discutir o problema, levantar esta questão, fazer, talvez
saindo aqui de Rondônia, porque isso não é só um problema do Estado de
Rondônia, isso é um problema do Brasil inteiro, tem problemas igual a
esses, sobretudo os Estados novos, como o nosso Estado de Rondônia, e
levantar esta bandeira. É preciso fazer como fizeram os Prefeitos essa
semana na marcha lá em Brasília,  a 10ª marcha dos Prefeitos. Foram
Prefeitos do Brasil todo para Brasília para reivindicar os seus direitos. Por
que não começar aqui na Assembléia Legislativa, a partir desta Audiência
Publica, um grande movimento, Rondônia levantando essa bandeira? Para
fazermos com que os Deputados e Senadores acordem e resolvam cumprir
com o seu papel que é votar aquelas duas leis que estão faltando, a lei
complementar e a lei ordinária infraconstitucional. Para resolver o problema,
regulamentar a questão da criação de novos municípios. E aí a gente pode,
talvez, estimular os outros Estados a fazerem alguma coisa.

Agora, eu preciso aqui também deixar claro, de forma
absolutamente transparente, as coisas acontecem no Congresso Nacional,
lá em Brasília, quando o Governo Federal quer. Hoje o Governo Federal, do
Presidente Lula, tem maioria absoluta no Congresso Nacional. É um rolo
compressor, passa tudo que ele quiser. Portanto, se o Governo Federal
tiver vontade política de fazer, em duas semanas isso está aprovado no
Congresso Nacional. Olha o que fizeram agora, com relação às medidas
provisórias que estão tramitando lá, é passando um por cima de outro,
mas estão aprovando, todo dia nós estamos aprovando medidas
provisórias.

Olha o que aconteceu com o Congresso Nacional recentemente,
naquela história dos recursos fixados para os partidos políticos da
repartição, do Fundo Partidário Nacional, quando o TSE julgou de uma
forma que prejudicou os grandes partidos, em menos de duas semanas
votaram a lei na Câmara dos Deputados e lá no Senado Federal,
regulamentando a questão. Então falta ao Congresso Nacional vontade
política para resolver esse assunto. E se o Governo Federal tiver essa
determinação e essa vontade e não tem, é preciso deixar claro que não
tem, o Governo Federal não quer criar novos municípios, mas teria condição
de, através dessa vontade política, de colocar a sua máquina lá no
Congresso Nacional poderia votar as leis tramitando, regulamentando isso,
têm mais de 30 propostas. Eu não quis me alongar muito aqui, mas tem
mais de 30 propostas diferentes de criação, de lei complementar e de lei
ordinária. Eu mesmo fui o autor de uma, ainda no tempo que estive no
Senado, mas as coisas não andam lá, se não tiver vontade política.

Então, eu quero finalizar, Sr. Presidente, agradecendo a
possibilidade de ter estado aqui presente, de falar em nome lá dos nossos
representantes no Congresso Nacional. Quero repetir, eu tenho certeza
que eu posso falar em nome dos 8 Deputados, dos outros 7 Deputados,
dos 3 Senadores, que o pensamento deles é esse: de que   precisa estender
a mão a essas populações que não podem. Mas isso é uma coisa
inacreditável, saber que nós temos na capital, em Porto Velho e nós temos
um Distrito a 350 quilômetros da Capital. Isso é uma loucura, isso é um
desatino. E é um município, uma região que  podia muito bem ser
independente. Estou me referindo apenas, para ser exemplificativo, ao
caso lá da Ponta do Abunã.

Então, eu quero me colocar à disposição de todos, inclusive, aqui
da Assembléia Legislativa, do Deputado Alex Testoni, o autor desta
proposição, para ser um parceiro, um colaborador, para levar esse

movimento em Brasília, se isso for do entendimento dos senhores, e que
estou somando, mas lamentando, profundamente constrangido, de ter
que ser verdadeiro com todos vocês, por ter jogado esse balde de água
fria, mas a gente tem que ser realista e tratar as coisas com verdade,
senão nós só vamos criar expectativas e não vamos resolver nada. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença do Exmº. vereador Jair Ferreira, vice-Presidente da Câmara
Municipal de Candeias do Jamari. Também queremos registrar a presença
do Sr. Waldisson Pinheiro, assessor do Deputado Federal Eduardo Valverde,
representando o nosso querido Deputado Valverde. Também queremos
registrar a presença do Exmº vereador Antônio Pereira Cabral, Presidente
da Câmara de Jaru. Também queremos registrar a presença do Exmº. Sr.
Vereador Agnaldo S. Lenk, Vereador da Câmara Municipal de Jaru. Também
do Exmº. Sr. Vereador Monares da Silva Rosa, vereador também da Câmara
Municipal de Jaru. Do Vereador Ribamar do 5º BEC, do município de
Machadinho e também do vereador Lourival, Presidente da Câmara Municipal
de Machadinho do Oeste. Nós acabamos de receber um fax da ilustre
Deputada Marinha Raupp justificando a sua ausência nesta Audiência
Pública e se colocando à disposição dos municípios e também da Assembléia
Legislativa, dizendo que ela é uma parceira, uma companheira na questão
da emancipação dos Distritos do Estado de Rondônia. Vou ler um trecho:”
No Senado está pronta para ser inclusa na Ordem do Dia a PEC 13, de
2003, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi. A proposta disciplina a
organização dos municípios estabelecendo como meta a preservação e
continuidade histórico-cultural do ambiente urbano, pautada por lei
estadual, feita até 12 meses antes da eleição antes das eleições”. Essa é
uma parte da sua fala, do seu ofício.

Com a palavra o ilustre Prefeito de Machadinho do Oeste,
representando os prefeitos presente, Luiz Flávio Carvalho Ribeiro.

(Às 10 horas e 31 minutos o Senhor Neodi Carlos passa a
presidência ao Senhor Alex Testoni)

O SR. LUIZ FLÁVIO CARVALHO RIBEIRO – Muito obrigado!
Eles falam que Machadinho tem tudo porque tem Presidente da Assembléia.
Eu queria cumprimentar o nosso ilustre companheiro e amigo, hoje o nosso
orgulho de Machadinho, o Presidente da Assembléia Legislativa.
Cumprimentar também o Deputado Alex Testoni que faz brilhantemente
aqui esta Audiência Pública. O nosso vice-Governador Cahulla, o Deputado
Federal Rubens Moreira Mendes, o nosso Secretário de Finanças, Sr.
Genaro, Sr. João Carlos - Secretário de Planejamento e, cumprimentar
também, os meus colegas Prefeitos que se fazem presentes Vereadores,
em nome do amigo e do Ribamar, aos demais Vereadores. Em nome da
comunidade 5º BEC de Machadinho, cumprimentar também todos os outros
distritos que aqui fazem parte desta Audiência Pública. Faz lembrar,
Presidente, o tempo que nós lutamos pela emancipação do nosso
Machadinho. Foi uma luta também e nós participamos tão bravamente
daquele momento. E, hoje, passaram 18 anos, a nossa população de
Machadinho já pode ter o orgulho de ter aqui um Presidente da Assembléia
neste Estado de Rondônia. Nós, pelas palavras do nosso companheiro,
nosso amigo e Deputado Federal Moreira Mendes dá para desanimar. Mas
nós não vamos desanimar! Esta Audiência Pública, Deputado Testoni, traz
o clamor de tanta gente que vive nesse Estado e nós Prefeitos, como nós
que temos o 5º BEC, que hoje já é uma cidade, é uma pequena cidade, nós
não estamos dando conta de cuidar nem do nosso próprio município, tantas
as adversidades, quanto mais dar condições dignas para os nossos distritos.
É necessário mais do que nunca que nós mesmos, eu como prefeito, os
nossos prefeitos, os vereadores, comecemos a nos ajudarmos e ajudar a
Assembléia, criar comissões e fazer força também no Congresso Nacional.
O momento é agora, quando os municípios lutaram pelo 1%, foi muito
tempo, mais de 10 anos lutando para poder chegar a 1%. E agora eu
tenho certeza que nós vamos achar a maneira necessária de viabilizar as
leis que precisam ser viabilizadas, para que possamos emancipar nossos
Distritos.

Queria que o Presidente e também o Presidente desta Audiência
Pública, colocasse nessa relação de viabilidade, o nosso, distrito do 5º
BEC. Têm todas as condições para ser um novo município do Estado de
Rondônia. Ali têm escolas, tem água tratada, tem o IDARON, tem tudo
que precisa para ser um novo município. E nós, eu como Prefeito, tenho
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certeza também que os demais prefeitos que aqui estão, estão solidários
nessa causa para que possamos trabalhar na emancipação dos nossos
distritos, que é mais do que necessário. É verdade precisa ser tratada com
todo respeito e como vocês estão tratados.

Muito obrigado e podem contar conosco no Machadinho, por
esta causa digna.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Gostaria de falar a vocês
e reconhecer as palavras do nosso Deputado Federal Moreira Mendes e
falar a vocês que a minha vida foi pautada de dificuldades. É sabido, como
disse, que não é fácil, mas vocês podem ter certeza, junto comigo tem
outros Deputados desta Casa que vão a Brasília, vão usar a influência
política daquela Casa, se preciso for nós faremos uma passeata de Rondônia
até lá no Congresso Nacional, mas vou abraçar essa causa com os meus
companheiros e vou até as últimas conseqüências.

Gostaria de pedir que o vice-Governador João Aparecido Cahula,
tenha a palavra.

(Às 10 horas e 33 minutos o Senhor Alex Testoni passa a
presidência ao Senhor Neodi Carlos)

O SR. JOÃO APARECIDO CAHULA – Bom dia a todos! Gostaria
de cumprimentar o Deputado Neodi Carlos, Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Alex Testoni, 1º vice-Presidente. Cumprimentar o
Deputado Federal Rubens Moreira Mendes, Secretário José Genaro, João
Carlos, Luiz Flávio de Carvalho - Prefeito de Machadinho, no qual
cumprimento todos os Prefeitos presentes.

Queremos cumprimentar os nobre Deputados Luizinho Goebel,
Ezequiel Neiva, Ribamar Araújo, Tiziu da Rondomotos, Valdivino Tucura,
Jesualdo Pires, Valter Araújo, Maurinho Silva, Euclides Maciel. Em nome do
Vereador Doca Custódio, do município de Rolim de Moura, cumprimentar
todos os Vereadores presentes nesta Audiência Pública.

Cumprimentar o Sr. José Wilson dos Santos, Administrador de
Extrema, Dirceu - Administrador do Distrito de Triunfo, José Aparecido de
Oliveira - Administrador do Distrito de União Bandeirantes, Valdecyr Eliezer
- Administrador do Distrito de Vista Alegre do Abunã, Wilson - Administrador
do Distrito de Rondominas. É com imensa alegria que nós nos dirigimos aos
munícipes dos Distritos aqui presentes.

Queremos também trazer um abraço fraternal do Governador
Ivo Cassol, que não pôde estar presente nesta Audiência Pública, haja
vista que estava com compromisso no interior do Estado. Mas dizer aos
senhores, que a partir do momento que o Deputado Alex Testoni toma a
iniciativa de fazer, de começar esta Audiência Pública, certamente, todos
os Deputados desta Casa irão encampar, juntos, para que isso possa
alavancar, todos os deputados  para que nós possamos atingir o nosso
objetivo. Objetivo esse que é dar a esse povo sofrido dos distritos, que
todos nós conhecemos. Não adianta nós sabermos as dificuldades que
passam os moradores desses Distritos, Deputado Jesualdo. Nós sabemos
disso, como V.Exª. também é conhecedor, que realmente, bem disse o
Deputado Alex, quando vai uma ambulância nova para o município,
certamente ele vai para sede do município e  quiçá, quando o Prefeito sem
condições manda aquela velha lá para o Distrito. Fica sempre relegado à
segundo plano o Distrito e isso, nós temos consciência disso e vossas
excelências aqui, é até redundância dizer isso porque todos conhecem
essa situação. Os que estão aqui certamente, todos são favoráveis à
criação desses municípios e nós, depois de ouvirmos a brilhante explanação
técnica do Deputado Moreira Mendes e, que  em certo ponto tem coisas
que eu tenho que concordar com ele, porque nós temos um estilo de falar
a verdade para o povo e aqui nós temos que dizer das dificuldades que
tem. Agora, de parabéns a Assembléia, de parabéns os deputados,
parabéns vocês que vieram dos Distritos porque só é dessa forma que nós
iremos conseguir o nosso objetivo, que é trabalhando junto e mostrando a
nossa cara, que nós não estamos contentes com isso. Se ficarmos lá,
todos os Distritos achando que é assim mesmo, nós não vamos sair desse
marasmo. Tem o entrave da Lei? Tem. É preciso colocar, sim. Mas o que nós
pedimos Deputado Moreira? Que V.Exª., juntamente com os demais da
Bancada de Rondônia, façam um esforço concentrado no sentido de
viabilizarmos a emancipação desses municípios. Porque nós sabemos da
grande dificuldade que vamos encontrar pela frente. Agora, Deputado
Alex, de parabéns V.Exª. de parabéns os Deputados da Assembléia que
tomaram a iniciativa. Porque se na primeira dificuldade nós acharmos que

não vamos chegar, nós não vamos chegar mesmo. Nós precisamos acreditar
em nós e precisamos também colocar lá no Congresso Nacional que a
nossa realidade é totalmente diferente da realidade do Estado do Paraná,
de Santa Catarina e dos demais Estados. A nossa Bancada é pequena,
mas eu tenho certeza, pequena no número, nós somos apenas 11 entre
Deputados Federais e Senadores; 8 Deputados e 3 Senadores. Mas eu
confio nessa Bancada, o Governo de Rondônia confia nessa Bancada e
quero pedir a vocês que confiem nessa Bancada também. Mas nós
precisamos, acima de tudo, cobrar esse resultado porque dizem que uma
andorinha só não faz verão, mas se nós juntarmos a Assembléia Legislativa,
o Governo do Estado e especialmente a Bancada Federal, nós iremos
conseguir sim. Nós confiamos nisso. Eu estou aqui do lado do Secretário de
Finanças, José Genaro, e ele me dizia que o Estado está preparado para
receber esses novos municípios. O Estado está preparado estruturalmente
para dar suporte para que esses municípios sejam instalados. Agora, nós
sabemos dessas dificuldades e no que depender do Governo de Rondônia,
nós não envidaremos esforços no sentido de que isso¨ não venha
acontecer Presidente. Nós queremos, nós não estamos aqui de brincadeira,
nós viemos aqui por uma causa séria, porque nós acreditamos nela. Nós
acreditamos nela e nós sabemos, quando nós aqui viemos para Rondônia,
nós viemos com um sonho de desenvolver esse Estado e a nossa missão
ainda não acabou. Nós temos muito pela frente e hoje nós estamos aqui,
até alguns dias, muitos de nós só éramos moradores de Rondônia,
habitantes de Rondônia. Hoje está sobre nossos ombros uma grande
responsabilidade. É o caso por exemplo que eu vejo aqui do Deputado
Luizinho Goebel, do Deputado Tucura, no caso do Deputado Jesualdo, do
Deputado Ezequiel que não eram políticos. Hoje nós temos mais
responsabilidade de alavancar todo o esforço no sentido de desenvolver
esse Estado. E aqui, dizendo isso, parabenizar o grande trabalho, Deputado
Neodi, que a Assembléia vem fazendo no Estado de Rondônia. Esses 3
meses e alguns dias, diria, menos de 3 meses, a Assembléia já demonstrou
ao povo por que houve essa grande renovação. E eu tenho certeza que se
fizer uma pesquisa hoje, o povo de Rondônia vai estar satisfeito com a
forma que o Presidente  e os Deputados têm trabalhado nesta Casa. Para
nós, do Executivo, é motivo de alegria, que é para isso que nós sempre
também trabalhamos. Nós queremos sim, a Assembléia cumprindo o seu
papel de fiscalizar o Estado, de dar sugestões Deputado Neodi, mas também
de mostrar ao povo de Rondônia que esse Estado pujante merece políticos
sérios e políticos que estão mostrando a cara hoje aqui, isso é a grande
importância.

Agora, nós podemos fazer tudo isso para valorizar o povo, esse
povo sofrido que muito espera de nós e que nós precisamos devolver.
Nada mais justo, porque na verdade nós estamos aqui para administrar
aquilo que o povo nos concedeu e os impostos que o povo paga. O Governo
do Estado, nem tampouco a Assembléia, não tem uma máquina de fazer
dinheiro, o dinheiro que nós administramos, os recursos que nós
administramos, juntamente com a Assembléia e com os Prefeitos e
naturalmente com os Poderes constituídos que é o Tribunal de Justiça,
Tribunal de Contas e o Ministério Público, são dinheiro do povo e nós não
podemos esquecer nunca disso, que o dinheiro do povo é sagrado e nós
temos que trabalhar incansavelmente para que seja devolvido ao povo
aquilo que ele recolhe aos cofres do Estado.

Ademais Presidente, eu queria agradecer a oportunidade de
estar aqui, juntamente com os colegas Secretários, entregando que hoje
tivemos a oportunidade de entregar o balanço, a balancete de 2006,
justamente com a prestação de contas de 2006 dentro do prazo de
estabelece a lei. Parabenizar aqui o João Carlos pelo brilhante trabalho
que fez juntamente, com o Secretário Genaro e essa é a determinação do
Governo Ivo Cassol, trabalhar em prol do povo. Parabéns à Assembléia
Legislativa, parabéns a todos vocês que estiveram, que estão presentes
nesta sessão de Audiência Pública e isso aqui é o embrião, nós temos que
continuar trabalhando, trabalhando para que possamos ver o sonho virar
realidade, que é a emancipação desses Distritos.

Um grande abraço a todos, até a próxima oportunidade.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Quero, com muita alegria
registrar a presença do pai do Vice-Presidente desta Casa, o pai do nosso
querido Deputado Alex Testoni, que é o senhor Vilmar Testoni, presente
nesta Audiência Pública, seja bem-vindo Sr. Vilmar. Também do Prefeito de
Ouro Preto,  senhor Braizer Resende, o Exmo. Senhor Laerte Gomes,
Prefeito do Município de Alvorada do Oeste, também do Exmo. Senhor
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Vereador Neri Bianchini - Presidente da Câmara de Alto Alegre do Parecis,
representando aqui o Distrito de Flor da Serra. Também o Exmº. Senhor
Éder Trindade - Presidente da Câmara do município de Mirante da Serra. O
Exmº Sr. Nereu Escussel - Vereador de Mirante da Serra, do Exmº  Senhor
Adnaldo Andrade - Vereador da Câmara Municipal de Mirante da Serra e,
do Exmº Senhor Jocélio Freitas de Souza -  Secretário de Estado dos
Esportes da Cultura e do Lazer do Estado de Rondônia - SECEL.

Quebrando o protocolo, mas diante das palavras do vice-
Governador do Estado de Rondônia, que irá usar a palavra o Secretário do
Estado de Planejamento o Senhor João Carlos Ribeiro.

O SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO – Eu gostaria de, inicialmente,
cumprimentar o Presidente da Assembléia Deputado Neodi Carlos, o
Deputado Alex Testoni - vice-Presidente da Casa. Nosso nobre vice-
Governador João Aparecido Cahula, Deputado Federal Rubens Moreira
Mendes, meu colega, Secretário José Genaro da Secretária de Finanças
do Estado. O Prefeito de Machadinho, aqui representado todos os Prefeitos,
Sr. Luiz Flávio. eEm nome do Deputado Jesualdo, gostaria de  cumprimentar
todos os Deputados presentes a todos os cidadãos também, representados
nesta Audiência, a imprensa.  Presidente, eu fiz questão de usar a palavra
apenas para fazer um comunicado a esta Casa e a todos os pressentes
aqui, que, por uma determinação do Governador Ivo Cassol, de uma maneira
inédita o Estado de Rondônia, hoje, vem fazendo um trabalho desde o ano
passado, que é um trabalho chamado Plano de Desenvolvimento do Estado
de Rondônia. É um trabalho feito em parceria com a Fundação Getulio
Vargas. Esse trabalho pretende levantar a vocação, o potencial de todo
nosso Estado, região por região, município por município, um trabalho que
já está bastante adiantado. O diagnóstico está quase todo pronto, eu
tenho certeza que tem vários prefeitos aqui que já receberam visitas de
técnicos em seus municípios. E faz parte desse trabalho Presidente, uma
divisão Territorial do Estado de Rondônia, porque hoje existem várias
divisões territoriais sendo utilizadas no Estado de Rondônia; a Saúde usa
uma, as Finanças usa outra, a Educação usa outra, alguns órgãos federais
usam outra divisão, e se faz necessário, por uma determinação do Governo
Federal, que nós tenhamos, Deputado Alex, apenas uma divisão territorial
para o Estado, porque o planejamento, hoje, da União é feita baseado,
principalmente, em planejamento territorial. Hoje a União vai passar a
exigir, inclusive, que os projetos sejam geo-referenciados para  se saber
onde está se executando uma ponte, onde está se executando um posto
de saúde, devido à demanda daquela região. É nesse trabalho todo que
vem sendo feito, eu gostaria de aproveitar porque tenha certeza também
Deputado Rubens Moreira, que aquilo tudo que o Senhor, muito bem colocou
aqui, para se conseguir hoje, o que se pretende aqui, o que todos nós
queremos, o que o Governo quer, o que a Assembléia quer, o que o povo
quer nós vamos ter que ter um trabalho técnico apurado em cada Distrito
desses, porque o que essas duas leis que se pretende que o Congresso
aprove, o que ela vai regulamentar é exatamente isso, a necessidade de
levantamentos técnicos bastante apurados para se saber se o Distrito
tem, realmente, condições para poder virar município. Sem esse trabalho
técnico dificilmente, nós vamos conseguir avançar. É um trabalho detalhado
que tem que ser feito em cada município. E eu pedi a palavra, principalmente,
para dizer que o Governo do Estado, através da Secretária de Planejamento,
coloca a Secretária de Planejamento completamente à disposição da
Assembléia e também de todos os Municípios para que façamos e,
desenvolva esses estudos apurados, para que consigamos, em breve
tempo, a emancipação daqueles Distritos que realmente precisam se tornar
municípios.

Muito obrigado Presidente. Muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nesse momento convido
o vice-Presidente desta Casa, o proponente desta Audiência Pública,
Deputado Alex Testoni que assuma os trabalhos que eu irei usar a palavra.

(Às 10 horas e 49 minutos o Senhor Neodi Carlos passa a
presidência ao Senhor Alex Testoni)

O SR. NEODI CARLOS – Quero cumprimentar o vice-Governador
do Estado de Rondônia, nosso companheiro, nosso amigo João Cahula.
Quero cumprimentar, também, nosso amigo Moreira Mendes -  Deputado
Federal, hoje, aqui representando a Bancada Federal nesta Audiência
Pública. Quero cumprimentar meu amigo, companheiro desta Casa,

Deputado Alex Testoni. Quero cumprimentar o Prefeito do meu município,
aqui representado os Prefeitos do Estado de Rondônia, Luiz Flávio Carvalho
Ribeiro. Quero cumprimentar meu grande amigo, que tem feito um grande
trabalho nas Finanças do Estado de Rondônia, José Genaro. Quero
cumprimentar também, o Secretário de Planejamento que também tem
realmente, planejado corretamente os gastos do nosso Estado, que é o
João Carlos. Quero cumprimentar meus colegas Deputados Tiziu Jidalias
de Ariquemes, da nossa região. Quero cumprimentar o 4º Secretário desta
Casa Deputado Maurinho Silva. Quero cumprimentar também, o Deputado
da Capital, Valter Araújo, da mesma forma cumprimentar o Deputado da
Capital, Ribamar Araújo. Cumprimentar o Deputado Ezequiel Neiva,
Deputado Valdivino Tucura, os demais Deputados, que por ventura
estiverem aqui e que eu não estou vendo. Também sintam-se
cumprimentados. Quero cumprimentar todos os Secretários do Estado, os
Prefeitos, os Vereadores. Quero cumprimentar o Vereador Toledo, o
Vereador Ribamar do 5º BEC, do distrito do nosso município. O Presidente
da Câmara do nosso município, em nome do qual cumprimentar todos os
Presidentes de Câmaras aqui presentes. Cumprimentar o empresário
Aparício, do distrito do 5º BEC, representado os comerciantes e a vontade
e agonia por que hoje passam as pessoas que moram no distrito do 5º BEC,
aquela vontade  realmente, de emancipar o distrito do 5º BEC.

Senhoras e Senhores está de parabéns o Deputado Alex Testoni
quando propôs esta Audiência Pública para que se fosse aqui discutido
uma questão tão importante para o Estado de Rondônia.

Nós sabemos da dificuldade, eu já fui prefeito, por duas vezes,
do município de Machadinho do Oeste. Nós temos três distritos, que são:
5º BEC, o  Oriente Novo, e Tabajara. E nós sabemos das dificuldades que
é para um prefeito dar o atendimento necessário aos Distritos e, pelo
tamanho que têm os municípios hoje, do Estado de Rondônia.

O Estado de Rondônia não é menor, talvez, ele seja aí o décimo
quarto, o décimo quinto Estado em extensão territorial do Brasil. É nós
temos apenas cinqüenta e dois municípios. Para vocês terem uma idéia,
vou falar do meu município: de Machadinho do Oeste. Que é o município
onde eu tenho conhecimento total. Até porque, fui prefeito duas vezes,
tenho obrigação de conhecê-lo. Estou lá desde que Machadinho nasceu.
Está aqui, o Flávio que está lá também, prefeito por duas vezes, também.
E nós sabemos o tamanho que é o município de Machadinho do Oeste. A
extensão territorial de Machadinho são 8.626Km2 quilômetros. Para você
atravessar de leste a oeste, de norte a sul, de um lado do município para
o outro dá praticamente 180km. É muito grande aquele município. E não é
diferente da grande maioria dos municípios do Estado de Rondônia. É
preciso, Deputado Moreira Mendes, que realmente tomem providências.
Eu espero ouvir em Brasília, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, que
V. Exª. pelo conhecimento que tem, pelo desprendimento que V. Exª. tem
como parlamentar, como um grande Senador da República, durante quatro
anos muito bem representou o nosso Estado de Rondônia em Brasília e
hoje é reconduzido como Deputado Federal. Eu não tenho dúvidas, eu
acredito muito na nossa Bancada Federal e nós teremos lá, Deputado, um
coro dos oito Deputados Federais e três Senadores brigando pela
emancipação.

Eu queria aqui que V.Exª. aproveitasse e levasse a mensagem
aos nossos Senadores para que, realmente, se empenhem na questão da
PEC 13, que está para ser inclusa na Ordem do Dia para que ser apreciada
e votada e, que faça uma gestão forte, porque nós sabemos do
relacionamento que tem hoje, a Senadora Fátima Cleide com o Governo
Federal. O Senador Valdir Raupp que é hoje o Líder do PMDB lá no Senado
Federal, isso tem um peso muito forte para que chegue junto aos Senadores,
junto aos Deputados Federais. E que realmente façam essa gestão forte,
Deputado, para que seja realmente, aprovado a PEC 13 e que seja
sancionada pelo Presidente da República. Nós já tivemos aprovado no
passado igualmente, uma PEC igual esta, se não me engano a 41, se não
me foge da memória, e que foi vetada pelo Presidente da República. E no
meu entendimento o Estado de Rondônia tem sido discriminado nos últimos
anos. Eu não sei o motivo, mas tudo que é coisa ruim que acontece no
Estado de Rondônia é jogado nos meios de comunicação em nível nacional.
As coisas boas do Estado de Rondônia não são divulgadas, isso muitas
vezes nos deixa indignados. E o Estado de Rondônia, com os Distritos que
nós temos, com a capacidade hoje desses distritos em gerenciar os seus
recursos, em gerenciar a questão de saúde, de educação, infra-estrutura,
da área social, tenho certeza que eles têm uma capacidade grande, até
para as pessoas que estão aqui. O município de Machadinho do Oeste, que
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nós temos lá um distrito e tem dois Vereadores do distrito. Isso é uma
prova que nós temos um distrito lá com capacidade de ser emancipado,
Deputado Tiziu, Vossa Excelência conhece, igual a mim, o distrito do 5º BEC
e sabe que tem essa capacidade. Da mesma forma a Ponta do Abunã, e é
só você pegar o número de eleitores que tem nesses distritos e os senhores
vão verificar que esses distritos hoje, têm muitos municípios que tem menos
eleitores, menos números de habitantes e já são transformados em
município. E como disse aqui o nosso vice-Governador e também disse aqui
o Deputado Alex Testoni, não pode ser comparado com o restante do
Brasil, o Estado de Rondônia. Cada Estado tem seu diferencial, cada Estado
é diferente do outro. Um Estado do tamanho de Rondônia com apenas 52
municípios, realmente nós não podemos admitir e ficar de braços cruzados.
E nós assumimos esta Assembléia no dia 1º de fevereiro, não só eu como
Presidente como os 23 Deputados, nós assumimos um compromisso nas
campanhas eleitorais, assumimos um compromisso quando assumimos aqui
esta Casa e vimos todos os dias dizendo a mesma coisa: um compromisso
de fazer as mudanças necessárias dentro desta Casa de Leis. E uma delas
é incluir a Assembléia Legislativa nas discussões inerentes ao interesse da
população do Estado de Rondônia.

Há poucos dias, esteve no Rio Grande do Sul uma comissão de
Deputados que foram nomeamos quando houve o embargo da carne de
Rondônia para o Rio Grande do Sul, a carne com osso, e que foram lá muito
bem recebidos pelo Secretário de Agricultura daquele Estado, que foram
recebidos pela Governadora do Estado do Rio Grande do Sul, no nosso
entendimento quando o embargo da carne, numa ação arbitrária daquele
Estado, porque nós estamos num País federado e que não pode tomar
atitudes daquela forma, principalmente um Estado que vem fazendo o seu
dever de casa como o Estado de Rondônia, que vem fazendo as vacinações
corretamente dentro do prazo, com critério e com seriedade. Então um
Estado como o Estado de Rondônia precisa ser respeitado. E nós hoje,
graças a Deus, já estamos livres, o Governo do Estado também tem feito
a sua parte. O Secretário de Estado esteve lá presente, os Senadores, os
Deputados Federais também tomaram as dores do nosso Estado e, é para
isso e, é por isso que nós estamos aqui hoje tomando as dores dos distritos
que estão, Deputado Alex Testoni, pleiteando, lutando, gritando que é
preciso realmente, emancipar os distritos para que tenham autonomia de
legislar e administrar a população e os recursos também que serão
destinados aos distritos. Porque muitas vezes não é culpa do prefeito e
nem vontade do prefeito, mas muitas vezes os recursos não são aplicados,
distribuídos corretamente e acabam sendo prejudicados, os distritos. E é
por isso que hoje nós estamos aqui nesta Audiência Pública. É por isso que
nós precisamos dessa força política, dessa corrente política.  E há poucos
dias nós tivemos uma coisa inédita no Estado de Rondônia, quando nós
conseguimos juntar praticamente todos os Deputados Estaduais,
conseguimos juntar os oito Deputados Federais, os três Senadores, o
Governo do Estado, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas
juntos, e também o representante dos Prefeitos do Estado de Rondônia
todos juntos, num propósito só, que é largar as picuinhas, os partidos, as
questões ideológicas político-partidárias e se uniram num só propósito que
é trazer as melhorias para o Estado de Rondônia.

O Estado de Rondônia vive um momento, eu sempre tenho dito,
ímpar, porque nunca se teve tanto dinheiro alocado do Governo Federal
para o Estado de Rondônia como agora. E se não houver essa junção,
essa força política, com certeza, esses recursos, esse dinheiro não chegará
ao Estado de Rondônia. Eu sempre tenho dito que os problemas não estão
dentro do Palácio do Governo, os problemas não estão lá em Brasíliaÿ:,
dentro do Congresso Nacional ou dentro do Palácio do Governo Federal.
Estão nos municípios, é lá que estão os problemas, é lá que está o setor
produtivo, é de lá que vêm os impostos. E é por isso que nós precisamos
dizer que nós estamos vivos, dizer que nós estamos atentos e que iremos
cobrar os nossos direitos. E é preciso que cada um faça a sua parte: os
Vereadores administrem com seriedade, legislem com seriedade, que
apliquem corretamente e cobrem dos prefeitos a aplicação dos recursos,
com dignidade, com seriedade; da mesma forma os Deputados Estaduais,
que nós façamos a nossa parte. E nós já estamos fazendo. Há apenas dois
meses que estamos aqui na Assembléia nós economizamos praticamente
R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), talvez seja o orçamento do ano
inteiro da grande maioria dos municípios do Estado de Rondônia e nós já
economizamos, porque empreendemos aqui nesta Casa uma nova forma
de administrar o dinheiro público, colocando para fora daqui os fantasmas,
acabando com a farra que era o dinheiro público aqui nesta Casa.

Então nós estamos fazendo a nossa parte, seguindo o exemplo
que o Governador Ivo Cassol fez no seu Governo. Tendo coragem, tendo
força e montando uma equipe digna, uma equipe correta e de gente
competente e responsável. Da mesma forma estamos fazendo aqui nesta
Casa. Então é preciso que nós tenhamos essa responsabilidade. E vai
aqui, Deputado Moreira Mendes, como disse aqui no início, que lhe conheço,
sei de sua dignidade, sei de sua competência, da sua honestidade, sei do
amor que V. Exª. tem pelo Estado de Rondônia, pedir ao senhor que leve
essa mensagem a todos os Deputados Federais, que leve aos nossos
Senadores a mensagem da garra, ir para a Tribuna do Congresso Nacional
fazer discursos fortes, dizer que o Estado de Rondônia é um Estado que
precisa ser respeitado, que o povo, a vontade do povo do Estado de
Rondônia precisa ser respeitado. Nós temos hoje aí, no mínimo, oito, dez
Distritos com necessidade de emancipação, para que realmente os nossos
Senadores usem, lá no Senado, o prestígio que têm para o convencimento
dos outros Senadores para, que a PEC 13 seja incluso, para que a PEC 13
passe no Senado Federal e sejam criados os novos municípios e, que o
Estado de Rondônia possa dar realmente, essa resposta positiva.

Eu acredito, eu sou um cidadão que tem muita confiança e muita
fé um tudo aquilo que eu faço. Tudo aquilo que eu faço, realmente eu
acredito naquilo que estou fazendo. Eu tenho certeza que, apesar de V.
Exª. ter colocado aqui, como disse no início de seu discurso, de que V. Exª.
ia ser mais advogado do que político, do que Deputado, eu admiro a sua
característica, da seriedade no trato de tudo aquilo que V.Exª. tem tratado.
E eu acho que não precisava nem pedir, mas faço aqui esse apelo mais uma
vez para que V. Exª. se empenhe junto a todos Deputados Federais e
Senadores para que possamos dar essa resposta positiva e que possamos
emancipar,  ainda este ano, até o mês de outubro, todos os distritos que
estão inseridos nesse contexto e com capacidade de serem emancipados
aqui no Estado de Rondônia. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Uma pergunta que chegou
a mim, do Sr. Ronaldo, de Rondominas. Ele pergunta qual seria a verdadeira
chance dos distritos serem emancipados?

Vou responder ao Ronaldo o que  o fax da Deputada Federal
Marinha Raupp, mandou agora há pouco. O Presidente acabou de ler, no
Senado está pronta para ser inclusa na Ordem do Dia a PEC n° 13 que
devolve aos Estados, à Assembléia Legislativa dos Estados o direito de
legislar sobre a emancipação dos distritos, depende do Governo Federal.
Provavelmente a movimentação do Senado hoje é altamente positiva.
Pode sim, o nosso Presidente vetar e tudo ir por água abaixo. Então
depende do nosso Presidente. E logo após o Deputado Tiziu Jidalias, irá
passar a vocês uma Comissão, que iremos à Brasília na semana que vem
tratar desse assunto no Senado Federal.

Encerrada as explanações passemos à segunda parte desta
Audiência Pública. Iremos encerrar às 13 horas para um grande almoço de
confraternização. Então seremos bastante breves nos discursos de agora
em diante.

O SR. RUBENS MOREIRA MENDES – Para ajudá-lo no
encaminhamento. Se V.Exª me permitir, eu quero fazer aqui uma sugestão
concreta, prática. Lá no Congresso Nacional, para que toda a população
saiba, se V.Exª me permitir eu rapidamente faço aqui um esclarecimento a
respeito.

(Às 11 horas e 05 minutos o Senhor Alex Testoni passa a
presidência ao Senhor Neodi Carlos)

Eu, assim que voltei ao meu lugar, o Presidente Alex Testoni me
fez uma pergunta: por que o senhor não comentou a PEC n° 13? E eu
realmente não tinha observado aqui o texto desta PEC que ele acabou se
referindo, de n° 13 e achei que seria muito repetitivo se fosse falar aqui
daqueles quase trinta projetos que tramitam hoje no Congresso Nacional
tratando do mesmo assunto. Mas com relação a esta PEC n° 13, de repente
nós estamos aqui com a saída na mão. Com uma carta aqui na mão muito
importante. E eu quero fazer uma explicação de ordem do processo
legislativo, muito especialmente para os nossos amigos que compõem a
galeria. Como é que funciona a tramitação de uma Emenda Constitucional?
O que é esta PEC n° 13 e o que traz ela? É uma emenda constitucional?
Seria para substituir aquela que eu li lá no começo, a 15, que mudou a
Constituição e dificultou as coisas? Se esta Emenda Constitucional for
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aprovada no Congresso Nacional, ela vai facilitar as coisas? O que ela
propõe? Aquele artigo IV que eu li da Constituição passaria a ter a seguinte
redação: “a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios
preservarão a continuidade e unidade histórico-cultural do ambiente urbano
far-se-á por lei estadual, até doze meses antes da realização das eleições
municipais e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito à população
da área diretamente interessada, após a divulgação dos estudos de
viabilidade municipal a serem apresentados e publicados na forma da lei
complementar estadual”. Ou seja, o que o Senador Sérgio Zambiasi, autor
da PEC n° 13 está propondo é exatamente que modifique aquele parágrafo
4º e facilite a vida. E se for uma PEC ela se sobrepõe, lógico, porque é uma
emenda constitucional, vai se sobrepor à Lei Complementar e à Lei Ordinária
que me referi.

Isso então facilitaria as coisas, definitivamente, de uma forma
mais rápida e mais fácil. O que é preciso fazer? Esta PEC eu li ali, a assessoria
inclusive, trouxe do computador uma informação de que ela está pronta
para ser votada no Senado da República.  Toda emenda constitucional
depende de dois turnos de votação, mas no Senado é mais fácil fazer isso,
mas obrigatoriamente aquilo que for aprovado no Senado tem que ir para
a Câmara Federal e sofrer o mesmo processo de discussão e aprovação,
também dois turnos da Câmara dos Deputados, que é mais difícil, lógico.
No Senado nós tratamos com 81 Senadores, na Câmara dos Deputados
são 513 Deputados. O que eu proponho a fazer? Em nome da Bancada de
Rondônia, eu quero repetir: assim que eu chegar segunda-feira em Brasília,
para facilitar as coisas eu vou apresentar, vou correr atrás das assinaturas,
e são preciso 157 assinaturas. Vou apresentar uma emenda constitucional
com o mesmo texto, igualzinho a esta daqui, para acelerar e simplificar o
processo. O que vai acontecer? Se o Senado fizer a parte dele e
rapidamente votar nos dois turnos a PEC, quando ela chegar lá na Câmara
nós já estamos antecipados e discutindo a mesma coisa. Aí a PEC do
Senado vai ser juntada à PEC que estará tramitando lá na Câmara dos
Deputados e nós vamos com isso ganhar meses, talvez, ano até uma
discussão da matéria.

Então eu me comprometo. Isso é um fato concreto, é uma coisa
real, a gente pode fazer e eu, na segunda-feira, juntamente com os
outros sete Deputados Federais, eu vou está preparando isso aqui, vou
estar pegando a assinatura dos outros e apresentando na Câmara dos
Deputados para facilitar.

Então, nós que falamos aqui de tantas notícias ruins hoje, das
dificuldades, essa é uma boa, que de repente o processo legislativo pode
ser acelerado com este procedimento.

E fica aqui o meu comprometimento, senhor Presidente, e a
proposta é boa, não tem nada de inconstitucional e resolve o assunto
definitivamente, devolve às Assembléias Legislativas a responsabilidade
pela legislação, à respeito de criação de municípios. Desculpa ter
interrompido mas era um esclarecimento que eu julgava importante até
para conduzir a matéria e com essa responsabilidade nossa de conduzir
isso em Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) -  Muito obrigado
Deputado, acho que V.Exª foi feliz ao fazer este esclarecimento. No meu
entendimento está na hora dos Estados, realmente terem mais autonomia
e poder realmente definir e escolher aquilo que é melhor para nós que
moramos aqui no Estado de Rondônia.

Encerrada as explanações passemos à segunda parte dessa
Audiência Pública.

Concedo a palavra, eu gostaria de pedir a colaboração dos
Líderes, que no máximo usassem três minutos pela quantidade de pessoas
inscritas, mas antes o nosso vice-Governador João Cahula, juntamente
com o Secretário João Carlos têm um compromisso no Tribunal de Contas e
precisam pedir licença para se retirarem. Nós agradecemos ao vice-
Governador e também ao Secretário pela presença de vocês aqui e podem
ter certeza que Vossas Excelências contribuíram muito para com esta
Audiência Pública. Muito obrigado. Peço uma salva de palmas.

Com a palavra, por um tempo de três minutos, Sr. Marcos Machado
Miranda, representante do distrito de Tarilândia.

O SR. MARCOS MACHADO MIRANDA – Quero cumprimentar
o Presidente desta Casa, Deputado Neodi, o vice-Presidente, Deputado
Alex Testoni. Quero cumprimentar toda a Bancada dos parlamentares aqui
presentes, e o nosso Deputado Federal Moreira Mendes que foram ótimas

as suas palavras. Agora. V. Exª deu uma esperança muito boa para nós
que saímos de Tarilândia, a quase quatrocentos quilômetros e nós saímos
de lá ontem eram umas nove horas da noite para nós chegarmos hoje de
manhã porque as estradas estão ruins e nós moramos num Distrito muito
distante. Eu quero  dizer que quando nós vestimos esta camisa aqui, lá em
Tarilândia, nós sabíamos que a luta é difícil, não é fácil.

Nós sabemos da lei, da tramitação no Congresso, nós sabemos
da PEC, mas só que nunca houve uma Bancada de Parlamentares tão
interessados que isso acontecesse, que todo distrito, Governador,
empenhados que os nossos Distritos fossem passados a município. Então,
é por esse motivo que nós saímos de Tarilândia e viemos até aqui na
Assembléia, porque nós sabemos que só o motivo de ouvir V.Exª falar que
vão lutar por nós, o Deputado Moreira Mendes, lá da Bancada Federal,
para nós é um motivo de orgulho termos saído de nosso Distrito. E eu
quero dizer aqui também a todos parlamentares que hoje, em Tarilândia,
nós comerciantes, que eu também sou comerciante, nós fechamos todo
comércio em prol desta Audiência Pública, em apoio, porque não é fácil.
Hoje  um parlamentar pega uma fase tão difícil, um compromisso tão difícil
que é esse. Porque VV.EXªs. sabem que o Parlamentar pega um negócio
desses para fazer uma Audiência Pública numa fase tão difícil, porque
depois se não der certo a pessoa começa a martelar. Então muitos não
querem nem pegar.

Então, eu agradeço ao nosso Deputado Alex Testoni, por esta
iniciativa, porque quando ele foi lá no palanque ele se comprometeu com
Tarilândia e está honrando o seu compromisso político. E temos aqui também
o nosso nobre Deputado Tiziu que tem o comércio dele, a Rondomotos em
Tarilândia e sabe o potencial daquele Distrito. Nós temos cerca de quase
5.000(cinco mil), eleitores. Então nós devemos ser município.

E eu quero agradecer aqui, só de nós estarmos aqui, hoje,
presentes já valeu a pena e nós vamos estar lá sempre que for possível,
que VV.Exªs. convocarem, nós estaremos aqui. Se for preciso ir a Brasília
nós também vamos reunir uma comitiva e vamos estar presentes, apoiando
VV.Exªs. E quero agradecer a todos aqui presentes. Obrigado VV.EXªs.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Nós iremos fazer um
inversão da pauta, estava aqui na programação que fosse usar a palavra
primeiro os representantes dos Distritos e depois os Deputados. Mas a
pedido dos Deputados, nós iremos ouvir primeiro o pronunciamento dos
Deputados e depois passaremos aos representantes dos municípios. Mas
antes eu queria pedir a compreensão dos Deputados, que o senhor Davi
Nogueira, representante da Senadora Fátima Cleide, ele  quer só fazer
uma esclarecimento a respeito da PEC 13.

Então com a palavra o senhor Davi J. Nogueira, representando
a Senadora Fátima Cleide, ele que é funcionário do Senado Federal.

O SR. DAVI J. NOGUEIRA – Bom dia a todas e a todos aqui
presentes, em nome do nosso Presidente e do Deputado Testoni quero
cumprimentar a Mesa, em nome do nosso Deputado Ribamar Araújo quero
cumprimentar a todos os Deputados e em nome desse povo que aqui se
apresenta, lutando pelos seus direitos, as nossas cordiais saudações, em
nome da Senadora Fátima Cleide.

Eu fico contente que o Deputado Moreira Mendes tenha vindo
fazer uma correção parcial daquilo que falou no primeiro momento, já que
se apresentou quase como um cavaleiro das más notícias, dizendo que nós
teríamos que fazer com, para ter a aprovação da lei que possibilitaria a
criação de novos municípios, uma lei complementar federal e mais uma lei
ordinária federal.

O texto que nós estamos mudando hoje, com a aprovação da
PEC que está no Senado federal, que é a PEC nº 13, acaba com isso daí.
Nós não teremos necessidade de lei complementar federal e não teremos
necessidade de lei ordinária federal. Aprovando a PEC 13, ela remete
automaticamente a competência para legislar sobre a criação de municípios
totalmente para a Assembléia Legislativa e os nossos Deputados passarão
então, a ter autonomia, juntamente com a comunidade para nós decidirmos
sobre o que fazer para criar ou não criar municípios. Esse é o anseio muito
forte da Senadora Fátima Cleide, para que nós tragamos para o âmbito da
esfera estadual esta competência. Agora, dizer que nós não vamos aprovar
as leis complementares ou a lei que trata da PEC, da criação dos municípios
por causa do Governo Federal, isso também não é certo, porque quem
vota não é o Governo Federal. Quem vota são os Deputados e Senadores.
Nós temos que fazer pressão em cima de deputados, em cima de senadores
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para que eles votem, porque os deputados quando querem votar eles
votam, quando não querem não votam. No ano passado, por exemplo, o
orçamento da União só foi votado com todo interesse do Governo em
junho de 2006. Então quem define esse tipo de questão são os Deputados.

Então, eu acho que vocês estão totalmente corretos em pressionar
os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, os nossos
senadores para que eles cumpram o seu papel de legislar em prol de todos
nós. E no que se refere à PEC, quando ela for aprovada não foi do texto
que eu vi da Deputada Marinha que poderia ser vetada ou não pelo
Presidente, também não é verdade. A PEC é uma emenda constitucional,
o nosso Senador sabe disso aqui, não passa para a questão do Presidente
da República, sendo aprovada no Plenário vai ser sancionada pelo Presidente
do Congresso e entra em vigor automaticamente, cabendo, então, aos
deputados estaduais providenciarem as legislações complementares para
que se faça valer a intenção de todos nós.

Agora, existem sim muitos interesses dentro do Congresso
Nacional que não são os interesses de Rondônia, muitos interesses a
serem contemplados e nem sempre os interesses de Rondônia significa o
interesse do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Cabe aos nossos Deputados, por seu talento e a sua boa vontade
que eles já demonstraram ter aqui assim, procurarem fazer um amplo
acordo para que nós consigamos fazer.

Eu agradeço muito, Sr. Presidente, Deputado Alex Testoni pela
oportunidade e pedir a todos que continuem firmes aqui juntos com os
Deputados Estaduais, junto com os Deputados Federais e Senadores e,
nós com certeza, vamos conseguir aprovar a emancipação de vários
municípios no Estado de Rondônia. Muito obrigado em nome da Senadora
Fátima Cleide.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado Alex Testoni
está pedindo a palavra.

O SR. ALEX TESTONI – Eu gostaria de deixar bastante claro
que antes de convocar, juntamente com o Presidente desta Casa, aos
demais colegas Deputados, esta Audiência Pública é porque nós sabemos
hoje da real possibilidade da PEC 13 passar no Senador Federal. Essa
emenda na Constituição está pronta com três pareceres favoráveis para
entrar na pauta. Não entrou na pauta porque a pauta está obstruída
ainda, vários senadores que conversei com eles falaram que é unânime a
vontade de aprovar a PEC 13, devolvendo a nós das Assembléias
Legislativas dos Estados a autonomia de emancipar os distritos que forem
necessários. Então não estamos nós, aqui nesta Casa, nós Deputados
juntamente com o Presidente, convidando o povo para vir aqui para buscar
alguma coisa que não é real, ela é difícil como falou o Deputado Federal
Moreira Mendes, ela é difícil, mas ela não é impossível. Eu não vou colocar
de maneira nenhuma, colocar meu nome em dúvida aqui, no Estado de
Rondônia, trazer vocês aqui por uma coisa que não é possível. É possível
sim! Agora vai haver muita luta e nós vamos lutar junto com os Deputados,
inclusive, vamos a Brasília semana que vem, vamos fazer a nossa parte e
se por algum motivo o Senado Federal não aprovar a PEC 13 nós vamos
comunicar a vocês. Agora vocês estão fazendo a parte de vocês unindo
nessa luta junto conosco, que é o objetivo não só dos Deputados, é de
você morador do Estado de Rondônia. Nós Deputados estamos aqui e
queremos sim, a emancipação dos Distritos, daquele distrito que precise
emancipar, temos que lutar juntos. A hora é agora, ou emancipa agora ou
não vamos consegui mais. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Quero registrar a presença
do Exmo. Senhor Valdir de Jesus Pereira, Presidente  da Comissão de
Emancipação do Distrito de Nova Califórnia. Passemos agora a palavra aos
Deputados Estaduais.

Com a palavra pelo tempo de cinco minutos o Deputado Valdivino
Rodrigues, representante lá de Cacoal.

O SR. VALDIVINO RODRIGUES – Quero  cumprimentar o meu
Presidente Neodi, em nome do nosso Deputado Federal quero cumprimentar
todos os componentes da Mesa, quero cumprimentar meus amigos parceiros
deputados estaduais e meu agradecimento a todos vocês que estão aqui
presentes, meus amigos vereadores, meus amigos prefeitos e quero dizer
para vocês da minha satisfação por estar nesta Casa de Leis para
representar o Estado de Rondônia juntamente com nossos amigos

Deputados. Quero dizer para vocês que a preocupação não é só com o
Alex Testoni, mas sim de todos os deputados estaduais do Estado de
Rondônia a transformação desses distritos a município, porque no meu
município existe um distrito por nome de Riozinho, eu sei a dificuldade que
tem aquele povo naquele distrito e pode contar com o apoio do Deputado
Valdivino. Eu sou o Presidente da Comissão Territorial e Municipal, na qual
faz parte o nosso amigo Deputado Valter Araújo, Deputado Luizinho Goebel,
o Deputado Maurão de Carvalho e o Deputado Wilber. Nós já estamos
conversando com os outros presidentes de outras Assembléias da região
norte para nós formarmos uma reunião com o Senador Eduardo Suplicy
que pediu vistas ao processo e nós estamos reunidos com todos os
Deputados do Estado de Rondônia. Já entramos em contato com outros
deputados estaduais de outras Assembléias Legislativas e do Estado de
Rondônia para nós irmos até Brasília como o Deputado Alex falou para
discutirmos isso de perto, para ele saber da real necessidade da
transformação desses distritos a municípios, porque, haja vista que todo
município com mais de 250 quilômetros de distância da Capital. E

Eu estive visitando a Ponta do Abunã esses quinze dias atrás,
Deputado Alex, é um descaso com aquele povo, é uma falta de respeito
com aquele povo. Talvez não seja culpa do Prefeito, mas eu não sei de
quem é essa culpa não vamos caçar culpado, sim vamos caçar solução,
Deputado Ribamar, para esse problema, porque lá não tem como nem
andar na cidade, se os empresários daqueles Distritos não tomar
providência de limpar as linhas, arrumar as estradas do distrito, não tem
condições nem de andar. Eu fui naquele distrito com a minha caminhonete
4x4 e não consegui andar Deputado Valter, é uma situação muito precária
para aqueles distritos e, eu peço aqui o apoio de todos vocês. Vocês já
estão nos apoiando, estão nos ajudando. Nós estamos fazendo de tudo,
mas não depende do Deputado Valter, mas nós vamos lutar até na última
hora, nós somos guerreiros, só para vocês terem uma idéia eu fui candidato
3 vezes, perdi 3 eleições e nem por isso desistir e fui para a quarta e
ganhei, graças a Deus, sou um Deputado Estadual, estou junto com vocês
para lutar até a última hora. Fui eleito, os meus amigos companheiros
Deputados me elegeram a Presidente desta Comissão Municipal e Territorial,
algum município tem dificuldade, Deputado Valter, no meu município por
exemplo Cacoal tinha uma ponte que ficava entre o município de Cacoal,
Pimenta Bueno e Espigão do Oeste tem mais de dez anos que aquele
pessoal pede a construção daquela ponte e nunca foi resolvido. Essa
semana  passada levei o nosso amigo Macaco junto com o Secretário de
Obras do Estado, e vai ser resolvido, deputado Tiziu, vai ser resolvido,
aquela ponte que vai beneficiar aquele povo daquele município, daqueles
três municípios, é de nossa responsabilidade.

Hoje nós somos funcionários de vocês, vocês têm a obrigação e
nós temos a obrigação a atender ao pedido de vocês, Presidente, nós
estamos aqui, Deputado Alex Testoni, para explicar aos companheiros
guerreiros e nós não vamos desistir. E nosso amigo deputado falou antes,
me deu um desânimo mas nós não vamos desanimar não. Com fé em Deus
nós vamos unir forças, vocês conosco e nós com os Deputados Federais,
com os Senadores pressionarem o Eduardo Suplicy com a da bancada do
PT. Deputado Ribamar, Vossa Excelência vai conosco nessa Comissão para
marcar essa reunião, para que  tragamos um bom resultado para o Estado
de Rondônia. O Estado de Rondônia tem 52 Municípios e 55 Distritos.

O Estado do Mato Grosso está querendo aproximadamente 50
Municípios. Isso não só de interesse de Rondônia, mas sim da região norte
do País. E pode contar comigo, não desanime, e eu estou aqui junto com
mais 23 deputados estaduais para juntos fazermos a diferença e resolver
essa situação, somos novatos mas nós temos Deus no coração e o apoio
de vocês, nós vamos fazer um bom trabalho para o Estado de Rondônia.

Meu muito obrigado e fiquem com Deus. Quero agradecer de
coração a cada um de vocês que estão conosco hoje.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado Valdivino foi
firme, nos cincos minutos, eu gostei de ver... Não ultrapassou o horário.

Queremos registrar a presença do senhor João Bosco – Presidente
da Associação dos Servidores da Policia Federal.

Com a palavra pelo tempo de 5 minutos, Deputado Valter Araújo.

Queria pedir aos Deputados, realmente, que não ultrapassassem
os 5 minutos, para que a gente não atrase muito essa Audiência Pública,
porque todos moram longe e fica complicado o retorno para casa, têm
muitos oradores ainda.
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O SR. VALTER ARAÚJO – Senhor Presidente, Deputado Neodi,
Sr. vice-Presidente, Deputado Alex a quem eu parabenizo pela iniciativa,
nobre Deputado Rubens Moreira Mendes, a quem inicialmente, eu quero
parabenizar pela sinceridade, pela coragem de falar aqui, aquilo que é
verdadeiro, que é real. Quero cumprimentar o companheiro Flávio, e em
nome do Flávio cumprimentar a todos os Prefeitos aqui presentes
cumprimentar os Vereadores aqui presente em nome do Vereador Agnaldão,
do município de Jaru. Cumprimentar, em nome do Deputado Tiziu, o
Administrador de Vista Alegre, todos os Administradores Distritais aqui
presentes, as Comissões Pró-emancipação que aqui se fazem presentes.
Cumprimentar o companheiro Genaro, Secretário de Estado da Fazenda. E
quero aqui Sr. Presidente apenas fazer algumas considerações e, o que
colocou o deputado Rubens Moreira Mendes é verdadeiro. Eu estive no dia
25 de fevereiro, representando a Assembléia Legislativa em Brasília numa
reunião da UNALE, onde um dos temas era uma audiência com o Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado da República, para tratarmos da
questão da PEC 13, e na oportunidade o Senador Renan Calheiros colocou
para nós que a PEC já estava pronta para ser votada, estava dependendo
apenas da desobstrução da pauta, mas que o Senador Suplicy havia pedido
vistas ao projeto e feito alguns requerimentos, que eu tenho a informação
do Dr. Luiz Anselmo Regis Dourado, que é o Consultor Legislativo e é da
Secretaria Geral da Mesa Diretora do Senado. Que foi encaminhado os
três requerimentos do Senador Suplicy ao Ministro das Cidades, ao Ministro
da Integração Regional e ao Ministro da Fazenda solicitando, Sr. Presidente,
algumas informações, fazendo alguns questionamentos e deverá fazer,
apresentar alguma emenda, alguma sugestão na PEC 13, porque o Estado
de São Paulo é contra a criação de novos municípios no Brasil, tem essa
posição firmada, defendida efusivamente. E o que vossa excelência colocou
aqui com relação à mobilização das Assembléias do Brasil está sendo feita
através da UNALE, já são 17 Assembléias Legislativas, inclusive a de
Rondônia. Eu encaminhei no dia 9 de março, um ofício com a cópia, Sr.
Presidente, do Decreto Legislativo nº220 desta Casa de Leis, juntamente
com uma Mensagem com o texto a ser inserido na PEC 13, onde estabelece
o critério para criação dos municípios. E fizemos ali ao Senador Renan
Calheiros uma exposição das situações, Deputado Ribamar Araújo, das
particularidades de cada Estado brasileiro. Nós não podemos tratar os
Estados da região Norte, como não podemos tratar o Estado de Rondônia
como se trata o Estado de São Paulo, o Estado de Santa Catarina, o
Estado do Paraná ou do Rio de Janeiro e de outras regiões, porque as
nossas particularidades são completamente diferentes, e coloquei, na
oportunidade, para o Senador Renan Calheiros que nós temos, por exemplo,
em Porto Velho os Distritos de Extrema, de Nova Califórnia e de Vista
Alegre que tem em média 300 quilômetros de distância da sede do município,
enquanto que na PEC 13 se exige apenas 10 quilômetros de distância para
poder se estabelecer o critério de emancipação. Assim como também, é
exigido que esses distritos que querem se tornar municípios que eles tenham
uma população superior a média populacional de 10% dos municípios do
Estado, considerando de ordem decrescente os de menores populações.
Da mesma forma que eles devem ter o número de imóveis na sede do
aglomerado urbano que sediará o novo município superior à média de 10%
dos Municípios do Estado considerando, também, na ordem decrescente
pelos municípios de menor população. E a arrecadação estimada para este
novo município a ser criado deve ser também na ordem de 10%, também
ordem decrescente pela menor população. E a distância mínima de 10
quilômetros da sede do município-mãe de onde será feito este
desmembramento.

Então é preciso fazer estas colocações, aqui, para que realmente,
Deputado Moreira Mendes, possamos contar com Vossa Excelência, como
pudemos contar na oportunidade quando estávamos, ali, tratando da
questão da audiência, na audiência seguinte eu não pude estar presente,
mas sei que Vossa Excelência mediou com o Deputado Chinaglia essa reunião
com a UNALE para tratar desta questão. E o Senador Expedito Júnior que
foi um grande parceiro, um grande companheiro para marcar esta Audiência
com o Senador Renan Calheiros. Deputado Neodi, e que esta à disposição
fazendo este trabalho junto ao Senador Suplicy para que possamos alcançar
êxito, que ele não faça essas emendas, que não crie essas obstruções
para a aprovação da PEC 13. E, eu quero apenas conclamar essa Casa,
assim como todas as Comissões, para encerrar o meu pronunciamento,
para que nós possamos criar, Deputado Alex, aquilo que Vossa Excelência
disse aqui, já estou encerrando, essa Comissão de Mobilização juntamente
com todas as 17 Assembléias Legislativas do Brasil que se propuseram criar

essas Comissões para estabelecermos uma data para estarmos, com
urgência, em Brasília fazendo esta mobilização para que esta PEC entre em
pauta e seja aprovada. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. Presidente (Neodi Carlos) – Em relação, ao Senador
Eduardo Suplicy, é lógico que São Paulo a cada cinco quilômetros tem um
município, tem uma cidade, não é Deputado Ribamar? Nós temos a Senadora
Fátima Cleide, temos os nossos Senadores, que irão se contrapor, ter aí
um ponto de equilíbrio que em questão de Senadores são três em cada
Estado.

Com a palavra por um tempo de 5 minutos o ilustre Deputado
Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Cumprimentar o nosso Presidente
Neodi. Cumprimentar o Deputado Alex Testoni, no qual cumprimento os
demais colegas, desta Casa. Cumprimentar o Deputado Moreira Mendes,
no qual cumprimento, também, toda a Bancada Federal que não está
presente mas, mandaram seus representantes. Em nome do Prefeito,
Flávio, de Machadinho, que eu tive a oportunidade de estar na semana
passada, cumprimentar todos os Prefeitos, cumprimentar as Vereadoras,
os Vereadores, e a todos os presentes, em especial, porque também já
estive, como cada um de vocês, defendendo a criação de municípios no
Estado de Rondônia. Dizer que esta luta é muito importante , e que nós
estaremos, com certeza, esse Poder, unido, em defesa do interesse não
só nosso, Deputados Estaduais eleitos pelo povo de Rondônia, mas também,
sim, juntamente com cada um de vocês, a Bancada Federal, Poder Executivo
que estava aqui representado. Enfim, todos os Poderes.

E, nós estaremos, nobre Deputado Moreira Mendes, na semana
que vem, lá em Brasília, e onde quer que precisarmos estar, contar com a
sua pessoa como representante neste momento da Bancada Federal, como
também com o seu conhecimento tanto no Senado Federal quanto na
Câmara Federal, e acima de tudo, do seu conhecimento jurídico para que
nós possamos, assim, acelerar esse processo de emancipação dos nossos
distritos, como o Sr. mesmo frisou, aqui, quando colocou em seu discurso.
Dizer que temos alguns Distritos, realmente sofridos, e quero citar exemplos
desses Distritos sofridos além dos Distritos já defendidos pelo Deputado
Alex, pelo Deputado Tiziu, pelos Deputados de Porto Velho que é o Deputado
Valter Araújo, Ribamar e também o Deputado Wilber, que é toda essa
região da grande Porto Velho, da Ponta do Abunã aonde tive a oportunidade
quando fazia parte do Governo do Estado, no DER, onde coordenei os
trabalhos da minissérie “Mad Maria”, coordenando então a recuperação da
Estrada de Ferro “Madeira Mamoré” e tive a oportunidade de conhecer
então todos esses Distritos e dizer da importância da criação desses Distritos
e municípios, porque como diz o Deputado Tucura, são 250 quilômetros e
isso dificulta muito a manutenção pela Prefeitura nesses municípios, desses
distritos como disse o Deputado Maurinho.

E a exemplo desses sofrimento, eu cito o Distrito de São
Domingos, que talvez seja um dos Distritos mais sofrido do nosso Estado,
porque lá esse Distrito hoje já é maior do que o município de Castanheiras,
onde temos 2900 eleitores e, hoje o Distrito de São Domingos já ultrapassa
isso e, já tem praticamente 50% do eleitorado do município de Costa
Marques e que realmente passa por uma dificuldade muito grande.

E vocês podem ter certeza, está aqui o vice-Prefeito Lebrão que
é daquela região, é lá daquele distrito e nós vamos estar empunhando,
então, a defesa da bandeira do distrito de São Domingos, como também
do Distrito de Nova Estrela lá no Município de Rolim de Moura, como também
o Distrito de Novo Riachuelo no Município de Presidente Médici e também
juntamente com o nosso colega que propôs essa indicação da criação do
Município de Vitória da União, então distrito do município de Corumbiara.
Os demais municípios, eu não estou citando aqui porque eu vou assumir a
responsabilidade, a bandeira desses que eu citei. Mas por outro lado, nós
estamos trocando apoio com os municípios aonde tem o seu distrito a ser
emancipado com os outros colegas deputados que já citaram e que ainda
irão citar aqui.

Como disse estaremos em Brasília e com certeza, estaremos
defendendo. Lembro-me muito bem que o município de Chupinguaia, quando
era para ser emancipado teve uma briga muito grande, lá defendíamos o
interesse de que ele pertencesse ao município de Vilhena, porque trazia
assim uma arrecadação muito grande e naquela época Vilhena estava
dando condições para que aquele distrito se desenvolvesse. E mesmo
assim o Distrito de Chupinguaia passou a município, através de um plebiscito
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e hoje está entre os 20 municípios de Rondônia que mais arrecada e lá tem
a sua vida própria. E também o município de Pimenteiras que hoje é o
menor município do Estado de Rondônia que tem em torno de 1800 eleitores
somente, mas que também tem a sua vida própria, e em nenhum momento
tem deixado de crescer. E eu quero dizer a cada um de vocês defensores,
lideranças, Vereadores, Prefeitos, autoridades que estão aqui, que
continuem defendendo então, o seu distrito e agora de uma forma diferente,
já preparando ele para se tornar município, porque o sonho realmente não
acabou.

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Com certeza Presidente, para
finalizar. Então quero dizer que lutem agora para buscar através do Poder
Executivo, da Bancada Federal, do Governo Federal, tudo aquilo que for
possível para montar uma estrutura para a partir do momento que vocês
estão lutando, fazerem que esses distritos virem municípios. Vocês já estão
com a máquina pronta e andando para se tornar assim, um grande município
de Rondônia. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nós queremos comunicar
também que o Deputado Federal, Moreira Mendes está pedindo licença
para se retirar, tem um compromisso na rádio, mas assim que acabar o seu
compromisso lá estará voltando aqui.

Com a palavra, queremos cumprimentar também, registrar a
presença do Sr. Antônio Euzébio, Diretor da Comissão, relator da Comissão
de emancipação do Distrito de Triunfo, também do Sr. Agenor Santos,
Presidente da Comissão de Emancipação do Distrito de Vista Alegre do
Abunã.

Com a palavra pelo tempo de 5 minutos, o ilustre Deputado de Ji-
Paraná, Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Deputado Neodi Carlos, ilustre
Deputado Alex Testoni, o qual eu parabenizo por essa iniciativa brilhante
de termos esta Audiência Pública. Senhor Genaro, ilustre Secretário de
Fazenda, Sr. Flávio, Exmº. Prefeito de Machadinho D’Oeste, meus colegas
Deputados Tiziu Jidalias, Deputado Maurinho, Deputado Valter Araújo,
Deputado Ribamar, Deputado Ezequiel Neiva. Quero cumprimentar as
autoridades, os Prefeitos, as Prefeitas, os Secretários de Estados aqui
representados, os Vereadores, as Vereadoras, todo público em geral,
toda essa comunidade que aqui adentrou hoje, nesse recinto e aqui agora
poder dizer que esta, hoje Deputado Alex, de fato, esta Assembléia está
se mostrando como a Casa do povo. Hoje, de fato, temos a presença do
povo do interior, ficamos muito orgulhoso de vocês estarem aqui, de estarem
lutando pelos seus direitos, de estarem cobrando dos políticos, cobrando
de nós Deputados Estaduais, esse posicionamento que devemos ter. E
esse posicionamento de obrigação nossa de ajudá-los, sei das dificuldades
dos Distritos, Ji-Paraná não é diferente, Presidente Médici não é diferente,
que é a região central. Eu vejo as dificuldades do Distrito de Nova Colina,
um Distrito praticamente abandonado. O Distrito de Nova Londrina que
tem uma condiçãozinha um pouco melhor que Nova Colina. Vejo o grau de
abandono do Novo Riachuelo, Estrela de Rondônia que são Distritos de
Presidente Médici. Então, de fato, essa cobrança é muito importante.
Concordo com quase tudo que foi falado até agora, com quase tudo,
concordo com a honestidade, e quero até cumprimentar o Deputado Moreira
Mendes em ter colocado e quero discordar só de uma coisa aqui hoje, do
ilustre representante Davi Nogueira, assessor da Senadora Fátima Cleide
quando disse: “que isso aí, essa aprovação depende única e exclusivamente
da Câmara e do Senado”, não é verdade.  Aqui quero discordar e concordar
com o Deputado Moreira Mendes, depende do Executivo sim, Federal,
depende do Presidente Lula para que essa lei possa ser aprovado. Por isso
a importância das comunidades, a importância da pressão que vai ser feita
pelas Assembléias Legislativas, da pressão que faremos em cima dos
Senadores, a pressão que será feita em cima do Senador Eduardo Suplicy
que não tem interesse, o Estado de São Paulo não tem interesse que essa
Lei seja aprovada.  Então evidente que o Estado de São Paulo detém 70
Deputados Federais, eles tem o mesmo número de Senadores, mas tem
quase 10 vezes de Deputados Federais há mais, do que a nossa Bancada
de Rondônia, a situação de São Paulo é diferente de Rondônia, isso tem
que ser colocado em Brasília.

Então quando o ilustre Assessor da Senadora disse: “que só
depende do Senado e só depende da Câmara” é uma meia verdade, não
quero dizer que não está faltando com a verdade. Mas a verdade e o
Deputado Rubens Moreira Mendes, quando colocou que essa Lei depende
do apoio do Executivo é totalmente verdade.  Então nós temos que
pressionar, não quero aqui de forma alguma desanimar ninguém, eu acho
que o caminho é esse Deputado Alex, nós temos que lutar mesmo, esse
aqui é o primeiro passo. O Deputado Valter me colocou ali também, me
posicionou sobre o trabalho que ele tem feito também. Vamos unir as
forças aqui dentro da Assembléia, todos, os 24 Deputados unidos, o
Presidente da Assembléia nos capitaneando cobrando a nossa Bancada
Federal, o Governador do Estado dando esse apoio, o Secretário de Estado
como bem disse aqui o Secretário João Carlos, nos ajudando também,
porque essa Lei, só para finalizar Sr. Presidente, essa Lei foi abolida da
Constituição porque houve um abuso na época como bem disse aqui o
Deputado Federal, haviam interesses políticos que Municípios com pouco
mais de 500 ou 1.000 habitantes eram transformados em Municípios, então
isso seria uma aberração, hoje é diferente. No Estado de Rondônia, são
distritos como Tarilândia que está bem representado, Rondominas e tantos
outros, São Domingos, são Distritos hoje, os nossos Distritos de Porto
Velho, da Capital, são Distritos com uma grande população hoje, que
sofrem porque não têm a sua autonomia administrativa, não têm o seu
Prefeito, não tem o seu orçamento, não tem os seus Vereadores. Quer
dizer, as condições de vida ficam muito piores.

Estou aqui Deputado Alex, para lhe apoiar, apoiar o Deputado
Valter, apoiar todos os Deputados aqui desta Casa, e quero deixar registrado
que essa ingerência, assessor, ainda agora o senhor estava ausente,
desculpa, mas essa ingerência depende sim do Executivo Federal, depende.
Sabemos, aqui ninguém é ingênuo, sabe como a Câmara Federal, o Senado
Federal, quando uma Lei querem que seja aprovada ela é rapidamente
aprovada quando o Executivo não quer, e evidentemente que isso não é
culpa dele próprio, de si próprio, às vezes as condições políticas, e outras
pressões, de outras forças políticas a Lei não é aprovada.  Muito obrigado
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nós recebemos aqui a
sugestão dos representantes, das pessoas que estão no Plenário, estão
aqui representando os seus Distritos, são várias sugestões, é impossível
de ler todas as sugestões aqui colocadas nesta Audiência Pública, mas fica
aqui o nosso compromisso, dos Deputados Federais, da Comissão que
iremos instituir para acompanhar este processo de Emancipação dos
Municípios que serão todas elas analisadas e levadas em consideração,
até porque deixou muito bem colocado aqui pelo Secretário de
Planejamento, João Carlos que virá para Rondônia uma equipe da Fundação
Getúlio Vargas para fazer esse levantamento.

Com a palavra por um tempo de até cinco minutos o Exmº.
Deputado Tiziu Jidalias.  Estamos colocando aqui de até cinco, porque o
Deputado Tiziu costuma às vezes quando é cinco falar dez, quinze, não é
Deputado?

O SR. TIZIU JIDALIAS – Esses cinco minutos aí está judiando
de nós ouviu Presidente?  Mas eu quero cumprimentar S. Exª. Presidente.
Nobre Deputado Neodi Oliveira, tem feito aí um grande trabalho na
Assembléia, cumprimentar aqui os nobres Deputados desta Casa, os pares
que aqui se encontram, não vou citar todos por questão realmente de
tempo, em especial cumprimentar aqui o Prefeito Flávio, em nome dele
cumprimentar todos os nosso Prefeitos que aqui se fazem presentes e em
particular eu quero citar o da nossa região que estou vendo aqui o Prefeito
Cidão, também está presente aqui o Prefeito Adelino Follador, enfim,
cumprimentar todos os Prefeitos, cumprimentar também da nossa região o
Vereador Ribamar, lá do Distrito do 5º BEC, está ali presente, também em
nome dele cumprimentar todos os demais vereadores que aqui se fazem
presentes, cumprimentar aqui a todos os Presidentes de Associações,
Líderes de Bairros, que se fazem aqui presentes, cumprimentar aqui também
Sr. Presidente, a nossa imprensa, valorosa, que tem também divulgado
aqui as ações nossas todos os dias a frente deste Parlamento,
cumprimentar a todo o público presente que aqui se faz brilhantemente
marcando a sua presença vindo de vários Distritos e Municípios com todas
as dificuldades que nós já somos aqui claro conhecedores, até temos
usado os nossos discursos, quero cumprimentar também um grande amigo
nosso, é um grande Líder também ali no 5º BEC, que é o meu amigo
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Rinaldinho, está ali presente com uma grande caravana também, enfim,
quero aqui cumprimentar ao Secretário também das nossas finanças,
Genaro, e quero em nome dele cumprimentar todos os demais Secretários
que aqui se fazem presentes, ainda na ausência, agora pouco deixou a
Mesa aqui, eu quero cumprimentar o nosso Deputado Federal, Rubens
Moreira Mendes em nome dele cumprimentar aqui a todos os demais
representantes dos nossos Deputados Federais que aqui se fazem
representados, cumprimentar aqui também mesmo na ausência mais
cumprimentar o nosso Senador da República, Valdir Raupp, em nome dele
todos os demais aqui representados, cumprimentar aqui também Sr.
Presidente, a cada um daqueles que na realidade lutam por esta causa e
em especial cumprimentar o nobre colega Deputado Alex Testoni, já
parabenizá-lo por esta grande iniciativa, Deputado Alex Testoni, um grande
companheiro que tem feito um grande trabalho dentro desta Casa.  Meus
amigos, eu tenho dito por diversos lugares e quero aqui deixar algumas
frases, já que não tenho oportunidade hoje de fazer o discurso como
gostaria de fazer, confesso que até esperei muito por este momento porque
eu sei que é um anseio de todos vocês, mas infelizmente o tempo nos
impede de falarmos de fato aquilo que nós sentimos, dizer para vocês que
esta Casa ela ainda se encontra atrás de uma cortina, cortina essa que de
repente não sei se azul, não sei se é vermelha, não sei se é cor-de-rosa,
eu não sei que cor que é, talvez essa cortina tenha a cor de cada partido
que representa o nosso povo do Estado de Rondônia, cortina esta que
anteriormente sem dizer e sem tecer críticas a A ou a B, até porque não vim
aqui a esta Tribuna fazer isto, mas dizer que em outros tempos não foi
permitido que esta cortina se abrisse, aqui tem sido feito um trabalho
incansável dia e noite, diga-se de passagem, às vezes esses nobres
parlamentares chegando aqui às 07 da manhã, saindo até às 23 horas,
fazendo um trabalho com luta, em benefício do povo de Rondônia.  E
quando eu digo da cortina Sr. Presidente, é porque a população do Estado
de Rondônia ainda está preso nos seus olhares a esta cortina de outrora
e ainda não conhece a verdadeira realidade desta nova Assembléia. Mas
um dia irão conhecer, é por isso Sr. Presidente que insistentemente eu
tenho falado sobre a grande necessidade de termos de volta o Programa
a Voz do Parlamento para que vocês em qualquer lugar nos quatro cantos
deste Estado possam ser conhecedores das nossas travadas lutas por
cada um de vocês.  Então Sr. Presidente, nós aqui temos falado em
moralização, Deputado Alex Testoni falou muito bem e é por isso que sou
um profundo admirador dele dentro desta Casa e não escondo para
ninguém, como têm muitos outros que também o admiro, infelizmente digo
com tristeza Sr. Presidente, não posso falar o mesmo dos 24 Deputados,
quisera eu usar esta Tribuna com a seriedade que estou, e poder aqui
elogiar os 24, mas nós temos a maioria, a esmagadora maioria dentro
desta Casa com um novo pensamento, a Assembléia Legislativa mudou os
seus comportamentos, comportamentos esses que ainda continuam preso
às frentes desta cortina que vocês talvez não conheçam, mas eu quero
dizer que tenho fé em Deus e que daqui há pouco tempo essas cortinas
irão ser abertas e vocês irão realmente conhecer todos os trabalhos que
nós temos aqui feito dia e noite dentro desta Casa. Não vamos de forma
alguma abrir mão da moralização desta Casa não, vamos continuar
perseguindo aqueles que sempre fraudaram os cofres públicos deste
Estado, não vamos permitir que pessoas morem lá na praia de Santos e
que continuem ganhando um salário de R$8.600,00 (oito mil e seiscentos
reais), desta Casa, enquanto os trabalhadores têm ganhado ás vezes um
salário mínimo para sustentar uma família, não vamos ceder a pressão
desses contratos leoninos dentro desta Casa que outrora foram feitos
fraudando, e na realidade colocando o dinheiro público num mesmo ralo
que vocês já conhecem, nas mesmas torneiras da corrupção dentro deste
Estado, e diga-se de passagem dentro desta Casa. Então Sr. Presidente,
eu gostaria mesmo de fazer um discurso. Digo que até me preparei para
fazer um discurso, nesta manhã, porque é com muito anseio que eu vim
esta manhã, porque eu não posso deixar de falar Sr. Presidente. Dos
grandes sonhos de cada um de nós, que somos invasores deste Estado,
nós viemos na sua grande maioria de outros Estados, e não é fácil, Sr.
Presidente, como é o seu caso, também sairmos de um Estado de origem,
de onde deixamos os nossos familiares, para vir alimentar um sonho,
alimentar a esperança de dias melhores. Foi isso que todos nós viemos
fazer dentro do Estado de Rondônia. Mas também, Sr. Presidente não é
justo que interesses outros, de repente, possam tirar de nós, a única coisa
que um pobre trabalhador tem. Qual que é a maior riqueza de um pobre
trabalhador? senhor trabalhador, senhores Deputados e imprensa aqui

presente, qual que é a maior riqueza de um trabalhador se não alimentar
assim os seus próprios sonhos de dias melhores? E esses mesmos sonhos,
Sr. Presidente, que essa população alimenta, portanto eu não permito, me
desculpe a seriedade, mas sou totalmente contrário a qualquer discurso
nesta manhã desanimador, porque se nós desanimarmos desse povo,
estamos matando deles a única coisa que talvez eles trouxeram nesta
viagem para esta manhã, que é o sonho de tornar realidade seus Distritos
em um Município pujante que possa realmente gozar das benesses, das
riquezas que tem este Estado. Sr. Presidente, o senhor sabe disso que o
senhor já foi Prefeito. Tem Município aí Prefeito Flávio, que não tem
condições se quer de comprar uma carriola para colocar em um Distrito,
imagine se vai ter condições de comprar uma patrol para poder realmente
desenganchar as pontes, que às vezes estão caídas. Então senhor
Presidente, existe uma grande diferença, uma distância enorme, entre o
saber e o querer, todo mundo sabe. A Câmara Federal sabe, o Senado
sabe, esses Deputados sabem, os Prefeitos sabem, os Vereadores sabem
da grande necessidade de tornarmos os Distritos em Municípios, mas o
problema é a diferença entre o saber e o querer. E eu pergunto e comungo
muito bem, Sr. Presidente, com a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – O seu tempo,  encerra-
se em um minuto.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Comungo muito bem com a palavra
do nosso nobre Deputado Jesualdo, se o Presidente da República que
usou a caneta para poder impedir os nossos Distritos em se tornarem
Municípios, se ele não usar a mesma caneta talvez com a mesma tinta para
poder desbloquear de uma vez por todas e dar esse fôlego que é necessário
para o nossos Distritos, certamente se ele não tiver a vontade política
vamos continuar fazendo discursos evasivos. Então eu quero Sr.
Presidente, com a sua licença só fazer aqui algumas referencias que acho
importante, dizer o seguinte: Quero encaminhar verbalmente para esta
Mesa à sugestão, já foi falado noutra hora. Vamos encaminhar também o
documento para a UNALE, que é na realidade representante de todas as
Assembléias dos nossos Estados Brasileiros, para que ela faça o mesmo
manifesto junto com a gente. Da mesma forma, Deputado Alex, para
contribuir com a V.Exª. e a sua nobre atitude. Dizer que depois que for
anunciado nesta comissão que vai para Brasília, para que a gente possa
Deputado Alex, fazer valer aqui o nosso trabalho, e os nossos discursos
para que não cause nenhuma dúvida de que nós viemos aqui de mãos
vazias, eu quero lhe orientar e o senhor mesmo possa tomar a frente como
líder deste movimento, para que depois que nós voltássemos de Brasília,
chamarmos as lideranças de cada Distrito desses, para darmos satisfação
para eles daquilo que foi tratado lá em Brasília.

Então, senhor Presidente, eu quero encerrar as minhas palavras,
lhe agradecendo profundamente, por esse carinho, por essa paciência,
dizer que em uma outra oportunidade quero continuar sim discutindo este
assunto pegando a palavra do Deputado Alex Testoni, mesmo que tivermos
que fazer aqui um manifesto, e também um protesto de irmos a pé, lá na
nossa capital chamada Brasília, nós temos que ter a coragem de fazer isso,
porque esta não é uma causa mais desses Deputados, mas é uma causa do
povo de Rondônia. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Realmente Deputado
Tiziu, com certeza teve a palavra com o discurso por mais meia hora, o
discurso do Deputado Tiziu de cinco virou quinze, mas parabéns pelo
discurso, Deputado Tiziu.

Com a palavra com o tempo de até cinco minutos o ilustre
Deputado Ribamar Araújo, que ás vezes também passa dos cinco, não é
Deputado.

O SR. RIBAMAR ARAUJO – Excelentíssimo senhor Neodi,
Presidente desta Casa, Excelentíssimo e dileto amigo Genaro, Secretário
de Finanças do Estado, excelentíssimo senhor Prefeito de Machadinho o
Flávio. Eu queria cumprimentar os nobres pares, queria cumprimentar em
nome do Jurandir, popular Bengala, administrador do distrito de Jaci-Paraná,
todos os administradores aqui presentes. Eu queria cumprimentar a
Senadora Fátima Cleide através do seu representante Davi Nogueira,
cumprimentar e saudar o deputado federal Eduardo Valverde através de
seu representante aqui, o senhor Waldisson. Minhas senhoras, meus
senhores, que as minhas primeiras palavras, neste momento, sejam de
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parabéns ao nosso companheiro, Deputado Alex Testoni, por essa iniciativa.
E queria, se o deputado federal Moreira Mendes ainda estivesse aqui, só
fazer um questionamento. Apesar de toda sua coragem, toda sua
sinceridade, mas ele tirou naquele momento toda esperança de todo esse
povo que está aqui presente. E eu só queria perguntar, se ele estivesse
aqui, mas ele corrigiu ainda a tempo, bem como corrigiu também o nosso
representante aqui da Senadora Fátima Cleide, Davi Nogueira, quando
usou a Tribuna. Se ele não tinha conhecimento da PEC 13, que é a única
esperança, indiscutivelmente, que nós temos de ser votada no Congresso,
para que volte a nós essa responsabilidade, essa prerrogativa para as
Assembléias Legislativas de cada Estado, para que nós, aí sim, sabemos
do sofrimento, do abandono do nosso povo, possamos tirar esses distritos
e dar a condição de município. Queria, ainda em tempo, cumprimentar aqui
o senhor João Bosco e em nome do João Bosco cumprimentar todas as
autoridades policiais aqui presentes. E queria aqui também, neste momento,
corrigir duas injustiças. Uma com relação à Senadora Fátima Cleide, porque
o ano passado nesta Casa a acusaram que ela era a autora da Emenda nº
15, essa Emenda exatamente que tira a prerrogativa dos Estados de
emancipar os municípios. Não foi emenda dela. Foi emenda do ex-deputado
federal César Bandeira. Então foi uma grande injustiça que cometeram à
Senadora que eu estou neste momento aqui tentando corrigir. Bem como,
nobre Deputado Tiziu e Deputado Jesualdo, não é prerrogativa de
Presidente essa questão que vocês estão atribuindo a ele. PEC significa
Projeto de Emenda Constitucional e somente ao Congresso compete, pelo
menos teoricamente. Sendo então, o nosso Presidente não tem nada a
ver e até porque eu tenho certeza, sendo o nosso Presidente um operário,
um homem vindo de baixo, um homem egresso de um distrito tão pequeno,
ele jamais se posicionaria contra a emancipação desses distritos. Agora,
nós temos um problema sério, todos sabemos. Quando se vai fazer a lei lá
em Brasília, muitas vezes não se observam, nobre Deputado Valter Araújo,
as peculiaridades e as particularidades não só dos Estados, mas acima de
tudo das regiões. A região Sul, Sudeste e Nordeste, essas não precisam
mais criar município porque tem município praticamente em cima do outro.
E mesmo aqueles que são distritos são muito próximos da sede. Agora, a
região Centro-Oeste, quase toda, principalmente o Estado do Mato Grosso
e toda região Norte, essa sim teria que ser tratada com diferença. Mas
infelizmente a lei é feita por Deputados de todas as regiões e tem Deputado,
por exemplo, de São Paulo que muito pouco ouviu falar sobre Rondônia,
que não sabe, nem muitas vezes para que lado fica Rondônia, que não
sabe nenhuma dificuldade a respeito dos problemas regionais de Rondônia
e da região Norte. E são esses Deputados que influenciam e influenciam
muito. Porque enquanto nós temos 8 Deputados federais, eles têm 77.
Exatamente dez vezes mais, eles têm muito, o Estado de São Paulo tem
muito mais Deputados do que tem toda região Norte. Então, nós temos
evidentemente que sensibilizar e provavelmente eles não estão contra
exatamente em nível de Brasil. Eles podem se posicionar contra a criação
de novos municípios lá nos seus Estados, mas não a criação de municípios
na região Norte que todos nós sabemos das dificuldades. Eu imagino a
dificuldade que tem e tenho acompanhado e todas as pessoas que tenham
bom senso, todas as pessoas que tem lógica e acompanham e andam
nesses distritos sabem o sofrimento dos nossos irmãos. Sabem o sofrimento
dos nossos administradores, quando não tinha a mínima condição de resolver
o problema do povo, não tem o mínimo de recurso. E a população acha,
muitas vezes, que eles têm todas as condições de resolver os problemas.
Ora, eu imagino o sofrimento desses administradores que muitas vezes a
200, 300 quilômetros de distância da sede nem sequer é recebido pelo
prefeito do município. E todas essas dificuldades somente serão corrigidas,
evidentemente, na hora que houver a emancipação desses distritos. Não
tem como administrar. Não tem como ajudar um distrito a 300, 600
quilômetros de distância da sede como é o caso de Nova Califórnia, Extrema
até chegar em Calama. Não tem prefeito, por mais que se interesse, que
dê conta de administrar a contento com uma distância desse tamanho. Por
isso todos nós sabemos das dificuldades que enfrentam os nossos irmãos
dos nossos distritos. Agora existe essa esperança, que é exatamente a
votação da PEC nº 13 e vamos colocar, nobre deputado Valter, o senhor
que tem se empenhado juntamente com o Deputado que não está presente
aqui, Amauri dos Santos, indo sempre a Brasília reivindicar essa questão e
só depende hoje do nosso Senado e aí me volto ao Senador Moreira
Mendes e parabenizo quando ele diz que vai entrar com o mesmo projeto
lá na Câmara Federal, porque se o Senado aprovar e quando chegar na
Câmara houver uma alteração, vai voltar novamente para o Senado, aí

vem mais seis meses, oito meses, 1 ano de atraso. E os nossos irmãos
sofridos e abandonados desses distritos não podem esperar mais não, não
tem mais como esperar. A solução é a emancipação. Muito obrigado, senhor
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra, por um
tempo de até cinco minutos, o ilustre Deputado Maurinho Silva.

O SR. MAURINHO SILVA – Bom dia, em nome de todos eu
queria parabenizar a Mesa em nome do nosso Presidente Neodi o
representante do Executivo, Secretário Genaro todos os Prefeitos
presentes, nobres pares, os Vereadores presentes, em nome dos Vereadores
cumprimentar o companheiro Eder, lá de Mirante da Serra, que é do PSDB
também o João Bosco da Polícia Federal, nosso colega, companheiro de
luta e os demais, os representantes dos distritos. Primeiro pessoal eu
quero parabenizar a persistência, a bravura com que vocês resistem nesses
locais tão difíceis de brigar pela vida humana, mas essa terra prometida
por Deus para nós, para vocês. No caso, como o deputado Tiziu falou, a
gente sai às vezes de tão longe para vir para cá e só tem uma explicação,
é Deus que traz a gente para cá. Como eu também sou baiano e vejo esse
pessoal que ali se vive ou se vegeta naquela esperança de trazer dias
melhores para suas famílias e para o Estado de Rondônia. E  fico olhando
o sofrimento daquele povo de União Bandeirantes, de Nova Califórnia, de
Jacy-Paraná, Extrema e Abunã também e fico pensando, Meu Deus, são
uns guerreiros, são uns bravos. Nós devíamos dar uma medalha para cada
um de vocês que estão ali guarnecendo aquela trincheira, aquela fronteira
desguarnecida. Eu tenho uma preocupação desde o princípio, quando
iniciei o meu mandato, Deputado Valter, V.Exª também juntou essa bandeira,
uma região rica como essa Ponta de Abunã, sem esquecer dos outros
distritos, pessoal, igual ao que o Deputado Luizinho falou, aqui a gente
está em parceria, em comunhão, mas uma grande injustiça tem sido feita
com a Ponta do Abunã, desde quando nós repatriamos aquele rincão nós
devíamos ter dado uma atenção por parte das nossas autoridades, desde
a época do nosso Governador Jerônimo Santana, um homem que teve
aquela mini-guerra no sentido de repatriar aquele lugar, mas vem vindo
que é só calma, calma, calma e o povo sofrendo, o povo triste, mas de
qualquer maneira vocês estão de parabéns. Eu vejo uma região rica, com
400.000 cabeças de gado, um povo moveleiro, a perder de vista, uma
região que tem riquezas minerais, como o caso da brita, da pedra, que o
outro lado tanto precisa, que já está em começo de extração, que aquilo
ali é só o começo, mas eu vejo a preocupação também maior no sentido,
principalmente de uma batalha, que é uma batalha freqüente do governo
estadual, do senhor Ivo Cassol, que é parte da preocupação com o rebanho
bovino do Estado de Rondônia e aqui parabenizar pelo excelente trabalho
que vem se desenvolvendo, em função do combate à febre aftosa. Eu
olho naquela e vejo uma fronteira desguarnecida. De que adianta essa
preocupação, esse carinho especial com aquele lugar praticamente aberto
ainda em função de não termos ainda uma barreira sanitária com situações
definidas. A gente olha ali e vê que fazemos parte com dois Estados e um
país, no caso de Extrema e Nova Califórnia.

Então, pessoal, aproveitando também a sugestão do meu amigo
Bosco, parabenizando o Deputado Valter Araújo pelos dados técnicos que
trouxe aqui neste momento, a gente fazer um plebiscito também para que
a gente não faça injustiça e não cometa o erro em função de fazer o que
é melhor para cada um. Levantar todo potencial geográfico, o potencial
mineral, o potencial também populacional, e, sem dúvida, a parte fronteiriça
que também é muito importante. E direcionar todos nossos esforços para
que aquela região seja uma região pujante, ela já é pujante. Eu quero citar
aqui exemplo do distrito que tínhamos lá na Bahia, mais de 300 anos...

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

O SR. MAURINHO SILVA – Obrigado Presidente. O distrito de
Mimoso hoje é um dos maiores municípios do Estado da Bahia, eu acho que
é o 4º ou o 5º, é o Luiz Eduardo Magalhães e eu vejo aquela região, eu olho
e sonho com essa situação e acredito que vamos conseguir sim. Parabéns
a vocês. Vocês estão de parabéns e eu vou continuar essa luta aqui
juntamente com o Deputado Ribamar e o Deputado Valter Araújo, Deputado
Valdivino e os demais pares desta Casa. Muito obrigado, desculpe
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Com a palavra, pelo tempo
de cinco minutos, sem apartes, o ilustre deputado, lá do cone sul do nosso
Estado, do município de Cerejeiras, Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – cumprimentar aqui o Senhor
Presidente; Secretário Genaro, Deputado Alex, autor desta propositura,
Prefeito Flávio, em nome do qual cumprimento todos os demais Prefeitos,
em nome do Lebrão também cumprimentar aqui os vices-prefeitos de nosso
Estado, os nobres pares colegas em nome do Sr. Vilmar, pai do nosso amigo
Deputado Alex Testoni, cumprimentar todo o público presente, que se faz
presente nesta oportunidade. Parabenizar todos vocês pela bravura, pela
garra, pela vontade, alguns sentados ali na escada, se deslocaram de
seus distritos para estarem aqui, nesta oportunidade, reivindicar o direito
legítimo, Deputado Tiziu, que é o de transformar distrito em município.
Distrito esse que conhecemos praticamente todos eles, e que sabemos
que tem alguns distritos por aí que praticamente sustentam a própria
sede, abastecem a própria sede. E fico aqui, Deputado Valter, fico abismado
e me pergunto para mim mesmo, às vezes, se precisa ser muito inteligente
para descobrir o porquê  que, Extrema por exemplo, que já foi motivo de
várias discussões, de briga, por exemplo, do Estado do Acre e o Estado de
Rondônia, um município tão grande como é Extrema e tão distante aqui da
sede, que é Porto Velho, e até hoje não é um município. Esperamos que
através dessa briga da Assembléia Legislativa, a força de todos vocês que
nos dão nesta manhã e toda essa bancada federal num espaço curto
esperamos conseguir transformar esses distritos, é claro, através de um
grande estudo em todos os municípios. E parabenizar aqui o pessoal de
Rondominas, vejo aqui vários amigos lá de Rondominas, alguns irmãos da
igreja que se fazem presentes nesta oportunidade. Quando o Deputado
Tiziu falava do sonho da grande parte de vocês, eu diria de todos vocês,
vocês estão aqui por que tem um objetivo. Foi nesse lugar, Deputado
Tiziu, foi nesses distritos e foi neste Estado que plantamos as nossas
esperanças, assim como vocês, no lugar onde chegaram. E é neste Estado
que esperamos colher também o fruto dos nossos sonhos. Lembro-me
ainda no ano 1983, nós andávamos 24, 26 quilômetros a pé, quando
saíamos da linha 08 para chegar até Cerejeiras para estarmos ali e muitas
vezes íamos a Colorado do Oeste na Câmara Municipal brigar para que
Cerejeiras fosse também um município naquela oportunidade. E
conseguimos porque lutamos e porque corremos atrás. Não quero ser mais
extenso , mas para finalizar quero dizer aqui ao senhor Presidente e a
todos que estão aqui, aos nobres colegas, o homem tem que ter um só
pensamento, firme em todos os momentos, não podemos vacilar, temos
que ser fortes, temos que ser valentes, temos que ter sempre na mente a
vontade de chegar. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Com a palavra, pelo tempo
de menos de cinco, o ilustre deputado propositor desta Audiência Pública,
o deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Presidente, vou reivindicar meu direito
de cinco minutos a V.Exª. E dispensar os cumprimentos que fiz agora a
pouco e dizer ao Deputado Tiziu, pedir autorização dele para eu não ir a pé
para Brasília, me deixar ir de bicicleta, de jirico, junto com o Presidente, a
cavalo para ir mais rápido. Dizer ao Deputado Moreira Mendes que está
ausente no momento, mas evidentemente que ele vai saber pela imprensa,
que eu vou cobrar dele, que ele diz aqui que ia pegar a PEC nº 13 e também
ia copiá-la e colocá-la na Câmara dos Deputados para que agilizassem os
trabalhos. E dizer a ele também, em momento nenhum, o balde de água
fria que ele jogou nesta Casa, a vocês, não atingiu a mim e vou dizer a
vocês o porquê. Que infelizmente o deputado estava totalmente
equivocado. Ele fez um trabalho da Constituição de Emendas Constitucionais
que já foram negadas, que não estão mais em vigor. E não estamos, a
nossa luta não é daquilo que ele mostrou. Então o trabalho dele, ele veio
aqui, jogou água fria porque ele estava equivocado, ele não conhecia,
mostrou aqui para nós, Sr. Presidente, que desconhecia a PEC 13. Ele nem
leu, estava copiado na pasta como foi aos senhores também viram em
vossas pastas que estava lá a PEC 13. Falei ao ouvido dele: ‘fala da PEC
13’. Ele falou a mim: ‘Deputado Alex, tem 30 emenda nela e não falou.’, e
não falou. Após, em desconhecimento da causa, de ter falado tudo aquilo
que não tem nada a ver com a realidade das emancipações hoje, o que ele
falou é coisa do arco da velha, está passado. Em seguida ele veio aqui
humildemente e falou, leu e falou da PEC 13, sem saber nem direito o que

era. Não leu os jornais da semana, estava lá. Não leu a publicação que nós
passamos a ele. A PEC 13 realmente tem uns requerimentos do Senador
Suplicy de São Paulo, não tem interesse, é uma verdade, mas está aqui o
Deputado Ribamar Araújo, o nosso nobre Deputado que vai junto conosco
para Brasília pedir a ele que tire os requerimentos. Tem três pareceres
favoráveis, é só desobstruir a pauta e vai para votação. Vou dizer agora
a vocês o que o Presidente daquela Casa falou. Uma outra notícia boa é
que o Presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, do PT de
São Paulo, disse que a PEC 13 estará em votação assim que a pauta
desobstruir. Isso pode ser definido ainda nesse primeiro semestre e que o
Deputado Chinaglia disse que nas eleições desse ano, de 2008 já vai poder
valer para emancipação, antes das eleições. É que está escrito pequeninho
e eu ainda não fui ao oculista fazer tratamento da vista cansada. Então
dizer que esta luta, que nós estamos começando hoje, é uma luta muito
antiga, a gente sabe disso. Mas eu insisto, ela é viável, difícil. E que é fácil
na vida hoje? Vocês sabem, vocês que vieram dos distritos, tudo é muito
difícil, tudo tem que lutar com garra. E nós juntos, com os Deputados que
estão aqui, com o Presidente desta Casa, vamos lutar e vamos sim buscar
essa oportunidade que a PEC 13 está dando a nós senhor Presidente. É
uma realidade, pode sim não passar lá no Senado e na Câmara, pode, mas
a movimentação que está tendo lá naquelas Casas é para aprovação da
PEC 13 que devolve autonomia às Assembléias dos Estados e aqui eu
tenho certeza absoluta, a hora que chegar aqui na Assembléia Legislativa
de Rondônia, nós a grande maioria dos Deputados, principalmente aqueles
que estão aqui hoje, vão abraçar a causa e pretendemos fazer isso antes
das eleições municipais de 2008. Então vamos continuar afirmando Zanini,
que o Deputado Moreira Mendes estava equivocado. O trabalho que ele
fez para relatar a vocês é um trabalho que está morto lá atrás, ele
desenterrou defunto. Nós estamos falando da PEC 13, uma realidade
nova agora, que está em cima da Mesa do Senado, para votação. Muito
obrigado.

SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Parabéns pelo seu
esclarecimento. E agora encerrado aí a fala dos nobres Deputados desta
Casa. Passaremos, aqui, a ouvir os representantes dos distritos. Já ouvimos
o senhor Marcos Machado, representando o distrito de Tarilândia. E agora,
por um tempo de três minutos, gostaríamos de pedir a colaboração até
porque, estamos às 12:23 e acredito que as meninas do cerimonial estão
distribuindo o ticket alimentação que esta Casa estará oferecendo um
almoço para todos vocês. E todo mundo, com certeza, está com fome, e
nós teremos o fechamento também no final aqui desta reunião, desta
Audiência Pública.

Com a palavra então, por um tempo de três minutos, o senhor
Uilton Feruque administrador do distrito de Rondominas.

O SR. UITON FERUQUE – Eu gostaria primeiramente agradecer
a todos que vieram de Rondominas, fizemos uma mobilização, fechamos o
comércio hoje para esta finalidade. E quando o Deputado citou a dificuldade
em que se encontram os administradores, eu que estou à frente de um
distrito hoje e todos que estão sabem dessa dificuldade, e por esse motivo
que estamos aqui hoje. Em busca dos nossos ideais, somente aqueles que
lutam conseguem aquilo que almeja. Quando eu ouvi o Deputado Moreira
Mendes jogando aquele balde de água fria nas nossas cabeças,
sinceramente eu fiquei muito chateado, pelo sacrifício que foi feito de
todas essas pessoas, desses distritos, que aqui estão presentes. Mas
quando a gente foi ver o outro lado da realidade, eu creio que nós temos
chance sim de conseguir aquilo que nós estamos buscando. Eu uso sempre
uma frase: nem todos que lutaram conseguiram, mas todos que conseguiram
é porque lutaram. Então nós não vamos desanimar por algum motivo.
Vamos correr atrás, diante deste projeto que o deputado lançou e todos
estão apoiando, eu acho que nós temos a obrigação de lutar junto com
ele. Eu gostaria de agradecer a todos que vieram de Rondominas,
infelizmente ficou muita gente para trás que nós não conseguimos trazer
todo mundo. Muito obrigado a todos e vamos correr atrás daquilo que nós
precisamos e sonhamos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos)- Antes de passar a palavra
ao novo representante, eu quero aqui fazer um convite a todos que estão
presentes, aos Vereadores, aos Prefeitos, às lideranças dos distritos, aos
produtores rurais aqui para uma outra Audiência Pública que nós temos
aqui, para o dia 4 de maio eu creio que da mesma importância desta. É uma
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audiência que nós propusemos aqui para discutirmos aqui a questão fundiária
do nosso Estado de Rondônia. Eu tenho certeza que em todos municípios
do Estado de Rondônia nós temos uma dificuldade enorme na questão
documental das nossas terras. Nós precisamos realmente regularizar as
terras do Estado de Rondônia. Nós estamos propondo passar do INCRA
para o Estado, criarmos uma Secretaria de Desenvolvimento Fundiário do
Estado do Rondônia para que possa realmente regularizar a situação
fundiária de todos nossos agricultores do Estado de Rondônia.

Com a palavra, por um tempo de três minutos, o Vereador Nego
Toledo, representando o distrito de 5º BEC de Machadinho do Oeste, ele
que é vereador juntamente com o vereador Ribamar lá do distrito de 5º
BEC e hoje os dois vereadores aqui representando, lutando pela
emancipação daquele distrito.

O SR. NEGO TOLEDO – Bom dia Presidente, bom dia Deputado
Alex, bom dia a todos os Deputados, o nosso Prefeito aqui, o senhor
Flávio, e agradecer a colaboração do nosso comércio do distrito do 5ºBEC
e de todos os distritos. Estamos aqui mais uma vez numa luta para o nosso
direito de emancipar o nosso distrito. Desde já quero, aqui, parabenizar ao
Deputado Alex por essa iniciativa, de ter tomado essa força para nós
conseguirmos emancipar os nossos distritos. Quero dizer a todos os
prefeitos e deputados, é muito difícil os prefeitos cuidarem dos distritos.
Nosso município tem quase três mil km de estradas, nós temos mais de 40
mil habitantes dentro do município de Machadinho e o IBGE tem vinte dois
mil e oitocentos pessoas registradas. Então, enquanto a gente ganha
50%, a gente cuida de 100%. Muitas vezes a gente sofre, por quê? Eu
tenho seis anos que estou à frente do distrito de 5º BEC. A gente vê o
sofrimento que a gente tem lá para cuidar daquele povo. Porque lá não
tem Prefeito, lá não tem Deputado, lá não tem Governador, e lá não tem
Senador. Lá tem o Vereador, juntamente com aquele povo trabalhador e
sofredor e, muitas das vezes, a gente não tem uma máquina, não tem uma
patrol. Não tem nada para cuidar daquele distrito e muitas das vezes
faltam recursos, por quê? Porque a gente não tem aquela autonomia de vir
aqui na Assembléia, aqui no Estado, e vir com o Governo Federal para
buscar o recurso, por quê? Porque os recursos vão diretamente para os
municípios e muitas vezes o município não tem condições de repassar para
os distritos aqueles recursos que o distrito precisa. O 5º BEC hoje tem dois
quilômetros de asfaltos, tem ginásio de esportes, tem implantação da
Polícia Militar, tem um posto de saúde avançado, tem o IDARON, tem duas
escolas-pólo, tem uma escola estadual, tem mais de cinco mil eleitores, tem
na faixa de 14 mil habitantes. Eu acho que tem uma estrutura muito maior
do que muitos municípios no Estado de Rondônia, mas infelizmente, é um
distrito abandonado muitas das vezes por alguns políticos, que só enxergam
o 5º BEC para ir lá pedir voto. Tem alguns políticos que vão lá pedir o voto
e leva para devolver o recurso e muitas das vezes a gente vê uma
desanimação. Eu tiro o chapéu para o Deputado Moreira Mendes e no
mesmo tempo eu fiquei indignado e fiquei desanimado porque um
representante sai lá de Brasília desinformado para vir aqui trazer uma má
informação para nós. Eu acho que a gente iria voltar muito triste se ele não
tivesse corrigido aqui o seu erro, porque os nossos Parlamentares, os
nossos representantes têm que vir preparados para trazer aqui a
informação e a esperança para o nosso povo de Rondônia que está a 300,
400 quilômetros longe da capital. Parabéns aos Deputados, parabéns para
esta Assembléia que hoje eu tenho acompanhado aqui, é uma Assembléia
que está trabalhando e cuidando pelo Estado de Rondônia, ajudando o
nosso Governador a administrar o nosso Estado. E esperamos que esses
Deputados lutem pelo Estado de Rondônia e lutem pelos nossos distritos,
para que nós tenhamos mais municípios para a gente cuidar daquele povo
da mão calejada, que é aquele povo que colocou os senhores aqui. Muitas
vezes o conforto que esta Casa tem nós não temos lá nos nossos distritos
e esperamos que nós, brevemente, possamos vir aqui levar recursos para
os distritos do Estado de Rondônia. Quero aqui pedir o apoio ao nosso
Presidente da Assembléia, Deputado Neodi, que sempre apoiou o distrito
de 5º BEC e que sempre ajudou o nosso município. Presidente, lute para
emancipar os nossos distritos, não só o 5º BEC, como todos os distritos do
Estado de Rondônia para que a nossa política seja mais verdadeira, que o
povo não tenha vergonha de votar em nós que somos representantes do
Estado de Rondônia, porque muitas das vezes a política envergonha o
eleitor, porque muitas das vezes o político esquece o eleitor. E nós estamos
aqui lutando pelo nosso município, procurando melhoria e procurando

condição de trabalhar. Muito obrigado e esperamos que esta Assembléia
preste um trabalho digno ao nosso Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra, por um
tempo de 3 minutos, o senhor José Wilson dos Santos, administrador do
distrito de Extrema.

O SR. JOSÉ WILSON DOS SANTOS – Bom dia a todos. Quero
aqui parabenizar ao deputado Alex Testoni, pela iniciativa Deputado, porque
quando nós iniciamos lá na Ponta do Abunã, as reuniões lá em Extrema,
Nova Califórnia e Vista Alegre, a gente achou que a Assembléia, devido o
pleito passado ter muito escândalo e tal, então realmente o povo não
confiava mais na Assembléia Legislativa. Aí as primeiras conversas eram as
seguintes: vamos partir para a luta, não vamos contar com ninguém,
porque a gente sabe que os políticos aí estão do jeito que estão e não vão
nos ajudar. Então foi uma surpresa muito agradável a gente, o Deputado
estar realizando esta Audiência Pública. Então, para a gente foi muito
bom, foi esclarecedor. Aqui, alguns defendem uma coisa, outros falam do
Presidente, outros falam dos Senadores, mas eu acho que temos que
esquecer agora os partidos, as siglas partidárias, e partir junto, em defesa
de Rondônia, porque a Ponta do Abunã, por exemplo, é uma ponta muito
produtiva, nós temos um potencial muito grande lá. Como a gente sabe
que Tarilândia tem e outros distritos também tem, e a forma de nos ajudar
é nos emancipar.

Então nós estamos contando com todos os Deputados e eu quero
só agradecer à Assembléia Legislativa, em nome do Deputado Neodi Carlos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Obrigado. Queremos
passar a palavra agora ao Sr. José Aparecido de Oliveira, administrador do
distrito de União Bandeirante.

O SR. JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA – Quero aqui
cumprimentar o Deputado Neodi, presidente desta Casa, e o Deputado
Alex Testoni de provocar esta Audiência Pública e chamar o povo para,
juntos, discutir e definir o rumo dessas cidades que ainda estão indecisas,
que são apenas distritos, ainda não são municípios.

(Às 12 horas e 36 minutos o Senhor Neodi Carlos passa a
presidência ao Senhor Alex Testoni)

Em nome do Deputado Ribamar Araújo, quero também
cumprimentar todos nossos amigos e companheiros administradores, que
o Deputado Ribamar é uma pessoa que foi Secretário da Agricultura do
município e conhece toda a problemática desses nossos distritos. Quero
cumprimentar aqui também o Secretário do Governo do Estado e
cumprimentar todos os outros Deputados em nome do Deputado Valter
Araújo, que foi lá em União Bandeirante e conheceu a nossa situação de
perto. O Deputado Ezequiel Neiva também esteve presente. E quero de
modo especial cumprimentar a todos vocês que deixaram as suas casas e
vieram aqui nesta Casa, onde se diz a Casa do Povo, que antes não era a
casa do povo, vieram aqui para prestigiar e juntos tomar uma decisão que
pode ser benéfica ao povo dos distritos. Quero dizer a todos os senhores
Deputados que hoje nós estamos aqui juntos para discutir os problemas e
que continue assim. Fiquei surpreso quando recebi o convite do Deputado
Alex Testoni convidando o povo pobre para estar junto ao Poder, a esta
Casa para nós podermos discutir. E quero voltar um pouquinho atrás, eu
sei que o Deputado Neodi Carlos estava aqui nesta Casa dia 25 de março
de 2005. Usei esta Tribuna aqui para discutir assuntos referentes ao distrito
de União Bandeirante, e todos os Deputados, juntos com os representantes
do Governo, do INCRA, do IBAMA, SEDAM e representantes municipais
assinaram uma carta de compromisso com aquela comunidade onde todos
saíram felizes da vida e parecia que estava resolvido. Não passou de uma
politicagem, é um desrespeito àquele povo, porque nós estamos em União
Bandeirante e sabemos que ali é uma área que tem restrição ambiental,
mas hoje se encontram mais de dez mil habitantes. As coisas acontecem
porque infelizmente a Justiça de nosso país deve acontecer para depois
correr atrás do prejuízo.

Então, hoje eu estou vendo que a Casa está mudando e os
Deputados estão querendo moralizar. Parabéns por esta iniciativa.
Continuem sempre assim que vai ter o apoio do produtor rural, do pequeno
empresário e de todos aqueles que elegem Vv. Exªs. para sentarem nessa



8 de maio de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 511004Pág.

cadeira. E quero assumir um compromisso junto com Vv.Exªs., espero que
não fique só no vamos ver, assumir um compromisso assim: que cada
Deputado olhe com mais carinho por esses distritos e faça de seu gabinete
uma extensão dos distritos para que o administrador possa ter acesso,
correr atrás de recursos. Quero aqui também parabenizar o pessoal de
Tarilândia, povo amigo e companheiro, porque eu sou vizinho de vocês,
venho de Mirante da Serra para União Bandeirante. Agradecer também
aqui a presença do Vereador Nereu e do irmão do Adnaldo de Andrade que
esteve aqui, a gente viu ele circulando por aí. E agradecer o pessoal de
União Bandeirante que deixou seus afazeres e vieram aqui em busca de
uma solução. Agora, eu fico surpreso. União Bandeirante ainda não foi
oficializado a distrito. Como se trata essa situação hoje incluindo já no
papel de município? Nós precisamos tratar com mais carinho, ver mais de
perto. Pena que o Deputado Moreira Mendes não está aqui, mas  sabemos
que a responsabilidade da problemática de União Bandeirante está na
esfera federal, não é municipal e nem estadual.

(Às 12 horas e 37 minutos o Senhor Alex Testoni passa a
presidência ao Senhor Neodi Carlos)

Agora, eu agradeço a vocês pela iniciativa de nos chamar, todos
juntos, para discutirmos essas questões e que continuem sendo assim e
olhem com carinho por aquele povo que não tem energia, não tem ensino
com qualidade para nossos filhos e que não tem uma saúde com qualidade.
E deixo bem claro a todos vocês, existe um ditado popular, se Rondônia é
um pedaço do Brasil, União Bandeirante é um pedaço de Rondônia e não
pode deixar para amanhã e nem para depois. E aqui quero encerrar minhas
palavras, agradecendo a todos pela oportunidade que deu a todos
administradores e a todas as lideranças sindicais, religiosas e comerciais.
Meu abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Fazendo só um
esclarecimento aqui ao senhor José Aparecido que demonstrou aqui a sua
angústia e a sua preocupação com o distrito de União Bandeirante, que eu
conheço e que se tivesse tido o apoio que merece, com certeza seria uma
grande cidade hoje. Estive lá na época de uma CPI que montamos aqui a
respeito dos conflitos agrários e pude visualizar lá a quantidade de gente
que estava lá e a ansiedade daquele povo lá de União Bandeirante. A
respeito do que o senhor José Aparecido reclamou, eu não estive nessa
reunião que teve lá em 2005, mas vou fazer um esclarecimento. De lá para
cá nós tivemos o pacto federativo onde o Estado assumiu a questão da
liberação dos planos de manejo, dos cortes seletivos, dos registros das
madeireiras e estão dando. E essa reunião, senhor José Aparecido, que
estamos propondo aqui, para o dia 04 do mês de maio, é muito importante
que vocês de União Bandeirante estejam presentes, que nessa proposta
nós estamos tentando resolver essas questões que nós aprovamos aqui
na legislatura passada, que estive aqui como deputado dois anos e pouco,
dois anos e dez meses, e na época que eu estive aqui aprovamos e tiramos
aquela região dentro do zoneamento socioeconômico e ecológico e lá estava
como a área 2.1 e nós passamos para 1.4. Então é a oportunidade que nós
temos neste momento agora, nesta audiência pública do dia 04 de resolver
essas questões, e nós entendemos perfeitamente a angústia e muitas
vezes até desconfiança de vocês de cobrar. Mas podem ter certeza que
hoje esta Casa mudou, nós temos aqui a grande maioria dos deputados
sérios e empenhados realmente em resolver e discutir as questões do
nosso Estado de Rondônia.

Com a palavra pelo tempo de três minutos, o Sr. Jurandir
Rodrigues, popular Bengala, administrador do distrito de Jaci-Paraná.

O SR. JURANDIR RODRIGUES – Bom dia a todos. Eu queria
aqui cumprimentar o Presidente desta Casa, Neodi de Oliveira, e em nome
do Deputado Ribamar Araújo, meu grande companheiro, amigo, eu gostaria
de cumprimentar todos os demais Deputados. Gostaria de cumprimentar
aqui em nome dos administradores dos distritos, em todas as comunidades
dos distritos, de Ponta do Abunã e também das outras localidades. Eu
gostaria de dizer, senhores e senhoras, eu sou uma pessoa que acredita
muito e tenho certeza absoluta que esta Casa mudou, porque acompanho
esta Casa também não é de agora, é de muito tempo. Eu gostaria de dizer
que quando o Deputado Alex Testoni, parabenizá-lo por ter feito esse
convite, eu estive sinceramente, Deputado, acreditando muito e acredito
que Jaci-Paraná e demais distritos possam ser municípios. Porque essa

localidade precisa, porque nós vemos aqui o Deputado Ribamar Araújo,
tenho acompanhado, trabalho com ele há algum tempo e nós vemos muito
sofrimento dos administradores dos distritos nessas localidades. Às vezes
a população, talvez até por não entender, eles pensam que o administrador
faz tudo e na realidade o administrador não faz quase nada, porque muitas
vezes tem que tirar recursos do próprio bolso para poder atender algumas
pessoas, às vezes até doentes. Eu gostaria de dizer o seguinte, que se
esses distritos passassem a município com certeza nós teríamos o secretário
para atender, nós teríamos os assessores para poder atender, nós teríamos
os vereadores para atender enquanto nos distritos nós só temos o
administrador. E tudo que se passa, tudo que acontece é na casa do
administrador e por isso o administrador não dá conta de atender ao
distrito, principalmente quando não se tem verba. Não quero aqui dizer
que estou esperando mal do prefeito Roberto Sobrinho porque um município
do tamanho de Porto Velho, que tem onze (11) distritos, tem localidade a
mais de 350 quilômetros, tenho certeza disso, que não tem condições do
Prefeito resolver isso. Essa semana passada nós tivemos lá em Jaci uma
sessão dos Vereadores e alguma vez alguns Vereadores ficaram chateados
comigo porque às vezes até critiquei. Porque muitas vezes o administrador
chega nessas Secretarias, ele vai pedir alguma coisa, na mesma hora
chega um Vereador e o Secretário atende os Vereadores e não atende aos
administradores. Então para nós é muito ruim isso aqui. Então queria dizer
Presidente, que com certeza, eu tenho certeza que esta Casa mudou,
porque hoje, nós vimos na Bancada hoje o governo, deputado federal,
senador e deputados estaduais unidos.  Então por isso tenho certeza que
esses distritos vão se transformarem em municípios porque a bancada
está querendo e o povo precisa.  E queria aqui fazer um convite para os
meus companheiros, como algumas pessoas, algum deputado aqui disse
que se for preciso ele vai a pé, nós também estamos preparados. Porque
se for preciso o povo desses distritos irem a pé, nós vamos a pé, porque
queremos que o nosso distrito seja igual aos outros municípios. Eu queria
dizer para os senhores o seguinte, porque muitas vezes não são culpados
os Deputados. Os vereadores não são culpados e as bancadas também.
Porque às vezes alguns falam que os nossos distritos são tratados
diferentes dos municípios.  Com certeza é verdade, mas às vezes é falta
de representante e tenho certeza disso, que no ano que vem nós vamos
disputar uma eleição de Prefeito em Jaci-Paraná e, se Deus quiser, nós
vamos sair vitoriosos e vamos deixar aquele povo satisfeito e assim os
demais representantes. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está aí Jurandir já
lançando a sua candidatura a Prefeito lá. Eu quero aqui fazer um
esclarecimento a vocês presentes, da preocupação desta Casa com os
temas inerentes ao interesse do povo do Estado de Rondônia, que hoje
estamos tendo esta Audiência Pública aqui convocada, solicitada pelo
Deputado Alex Testoni. No dia 23, nós teremos uma Audiência Pública,
também aqui requerida pelo ilustre Deputado Prof. Dantas, lá de Ouro
Preto, para que a gente discuta aqui nesta Casa, com a população do
Estado de Rondônia, a questão da prioridade na Educação. No dia 04 de
maio nós teremos esta que já falei que é para tratar das questões fundiárias,
uma proposição minha. E nós teremos outra no dia 07 de maio, requerida
pelo Deputado Alex Testoni para discutir a Lei n° 11.445, de 05 de janeiro
de 2007, que é do Meio-Ambiente. E nós teremos também outra para o dia
09 de maio, requerida pelo ilustre Deputado Tiziu Jidalias para que a gente
possa discutir a questão do sistema prisional do Estado de Rondônia que
realmente é precário e problemático. Nós teremos outra para o dia 23 de
maio, requerida pelo ilustre Deputado Jesualdo Pires, para tratar dos
membros do Sindicato dos Engenheiros para que melhore a qualidade das
obras públicas no Estado de Rondônia. Teremos outra Audiência Pública,
proposta pelo Deputado Dr. Alexandre Brito, para discutir a questão da
segurança pública do Estado de Rondônia. E por fim teremos outra para o
dia 25 de junho, requerida pelo ilustre Deputado Ezequiel Neiva, para
discutir os problemas da obesidade, problema de saúde crônica no Estado
de Rondônia.

Com a palavra, pelo tempo de três minutos o Sr. João Bosco,
representante do Distrito de Ponta do Abunã.

O SR. JOÃO BOSCO – Bom dia a todos, ao Presidente desta
Casa, ao Vice-Presidente Alex Testoni em nome do qual eu quero
cumprimentar a todos os demais Deputados, aos meus amigos Deputados
Estaduais que estão presentes também o Deputado Maurinho e o Deputado
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Ribamar. E quero dizer o seguinte, a todos esses que estão presentes,
que todo este mérito, na minha visão, cabe ao Deputado Alex Testoni,
através do qual ontem nos abriu as portas, através de sua assessoria, o
João Serra e a Vânia, para todo o pessoal que chegou do interior, no que
precisássemos, nos apoiou. Mas eu vim aqui não como representante da
Ponta do Abunã. Eu vim aqui, em nome da Ponta do Abunã, pelo apoio que
eu recebi daquela região, desde Nova Califórnia. Nós temos aqui
representantes, o Valdir nós temos representante de Extrema aqui o Zé
Gaúcho, o Luiz Madeiro, nós temos o nosso irmão Lázaro. Temos também
o pessoal, o Tiziu, pra cá de Vista Alegre, Fortaleza do Abunã temos o
Valdir lá de Jaci Paraná. Enfim, nós temos aí, e quero aqueles também que
estão presentes, todas as lideranças dos demais distritos parabenizar por
este ato e por esta força, este trabalho que vocês estão conquistando. Eu
não vou aqui tecer nenhum comentário a respeito do que está sendo feito
pelos políticos. Mas dizer Presidente, dizer ao Deputado Alex que a mesma
fome que tem o eleitor de Porto Velho, tem o eleitor de Extrema, da Ponta
do Abunã e dos distritos, as mesmas necessidades. Embora saibamos que
a prioridade da capital é diferente da prioridade dos distritos agora, é
subumano. E quero falar principalmente em nome da Ponta do Abunã
porque nem sempre os critérios que estão na lei friamente são os critérios
mais justos para defender a emancipação de um município. E nós sabemos,
quando eu digo nós, não só a sociedade, mas principalmente os �Poderes
constituídos, esta Assembléia, esta Casa do povo, o Governador, o
Prefeito, os Deputados Federais, os Senadores deste Estado sabem muito
bem da importância da estratégia que tem o Estado de Rondônia. E aquela
fronteira da Ponta do Abunã, onde se divide com o Amazonas, onde existe
um problema fundiário gravíssimo, onde existe uma divisa com a Bolívia,
onde existe o corredor da droga, onde existe o corredor das armas, então,
a importância que tem que ser dado para a Ponta do Abunã, onde o Estado
do Acre vem pleiteando há muitos anos, é histórico essa disputa do Estado
do Acre e hoje, pelo menos, eu estou vendo, pela primeira vez, o primeiro
passo dado em prol da justiça, da divisão territorial que este Estado precisa.
Eu quero parabenizar o Deputado Alex e demais deputados que estão
defendendo esta causa e, dizer também que embora alguns parlamentares
colocarem aqui a responsabilidade de aprovar no Congresso Nacional seja
do Executivo ou do Congresso Nacional, nós temos aqui, no Estado de
Rondônia, os representantes da base do governo, dos partidos políticos,
os maiores representantes do governo federal. E nós sabemos que através
do político, é através da política e não somente da parte técnica que nós
vamos buscar os nossos objetivos. Então, cada político sabe o seu papel e
da importância que tem junto ao governo federal. Por isso, sem tecer
críticas ou comentários a quem veio aqui defender ou acusou. Eu vim aqui
me posicionar em defesa da Ponta do Abunã porque tenho certeza que
deputados federais, candidatos a senadores, candidatos a deputados
estaduais estiveram reunidos em defesa da emancipação da Ponta do
Abunã. E hoje as pessoas estão trabalhando, buscando através da
imprensa, através dos deputados, através da Câmara um apoio desses
deputados como se fosse um favor que estão fazendo e eu estou vendo
aqui o Deputado Alex e os demais deputados abraçarem esta causa e eu,
enquanto cidadão, presidente de uma instituição de classe, estou a favor,
estou para defender, naquilo que for possível, o interesse da sociedade
deste Estado e dos distritos. Principalmente nós vemos aí os ribeirinhos
também que não estão em situação diferente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra, por um
tempo de até três minutos, o Vereador Toninho Pena, da Câmara Municipal
de Ouro Preto, representando aqui o distrito de Rondominas.

O SR. TONINHO PENA – Vossa Excelência Presidente Deputado
Neodi Carlos, Vossa Excelência Vice-Presidente Deputado Alex Testoni, em
nome do qual eu cumprimento aqui toda a Mesa, todos os deputados,
todas as autoridades aqui presentes em nome do Prefeito Flávio quero
aqui cumprimentar a todo o público aqui presente. Ao iniciar também quero
agradecer a toda população de Rondominas aqui presentes, todos os
empresários que fecharam os seus comércios, todos os comerciantes que
estão aqui presentes que não mediram esforços para organizar esta
caravana para estarem aqui hoje. Agradecer também Deputado por esta
iniciativa. Com esta iniciativa demonstrou que V.Exª é uma pessoa que
realmente busca cumprir aquilo que promete, aquilo que prometeu durante
a sua campanha de defender principalmente o povo de Ouro Preto, o povo
de Rondominas. E pode ter certeza que nós estamos. A população de

Rondominas está muito grata por esta iniciativa. O município de Rondominas,
quero deixar aqui registrado, é um distrito pujante, um município que hoje
produz 30% de tudo que aquele município de Ouro Preto arrecada. E na
verdade para lá não volta o que se arrecada. Eu sou Vereador lá por três
mandatos e sei das dificuldades do que é levar recursos para um distrito,
principalmente nas condições que nós estamos hoje passando por umas
turbulências onde tivemos um prefeito cassado naquele município. Eu estou
falando aqui não só em meu nome, mas também em nome do Vereador
Flávio Farias, do Vereador Edson Luiz Gasparoto, Presidente da Câmara
dos Vereadores, porque todos os companheiros que fazem parte daquela
Casa sabem das dificuldades do que é levar recursos para os distritos. E
deixar aqui também registrado que a Câmara dos Vereadores de Ouro
Preto, juntamente com o Prefeito Braz Rezende, que não fez aqui uso da
palavra, mas está empenhado com V.Exª nessa sua missão de levar para
à frente a emancipação do município de Rondominas. Pode contar com a
gente, pode contar com a Câmara de Ouro Preto. Eu aqui, na qualidade de
Vice-Presidente, estou falando em nome do Presidente Edson Luiz
Gasparoto, do Vereador Flávio e também em nome de toda a Câmara
Municipal. Nós estamos lá para lhe ajudar. Pode contar com a gente que
nós vamos lhe ajudar. É uma necessidade. O distrito hoje encontra-se
abandonado, estradas esburacadas, nada foi investido no distrito nos
últimos três anos, então é uma necessidade. Nós temos hoje
aproximadamente quase quatro mil eleitores no distrito. Nós temos hoje o
maior lacticínio do município de Ouro Preto está no nosso distrito, uma
grande produção agrícola realmente tem um grande potencial. O que está
faltando realmente é alguém assumir essa bandeira. E nós vimos aqui hoje
o Deputado Alex Testoni assumindo esta bandeira juntamente com todos
os senhores parlamentares, juntamente com o Presidente Neodi, parabéns
Deputado Neodi pela forma como vem conduzindo este Parlamento. Muito
obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nós vamos ao penúltimo
orador, o Sr. Agenor Santos, Presidente da Comissão de Emancipação do
Distrito de Vista Alegre.

O SR. AGENOR SANTOS – Bom dia a todos, quero cumprimentar
o senhor Presidente desta Casa de Leis quero cumprimentar também este
grande guerreiro que abraçou esta causa que é de suma importância para
o Estado de Rondônia e para esses distritos, Deputado Alex Testoni. E em
nome desse trabalho cumprimentar todas as autoridades presentes,
Deputado Valter Araújo e as demais autoridades. Também quero
cumprimentar os nossos, da Ponta do Abunã, principalmente de Vista Alegre
do Abunã e Fortaleza do Abunã, que estão presentes em massa aqui
nesta Audiência Pública.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Eu queria só pedir um
minutinho aqui para chamar, para convocar para que fizesse parte da
Mesa, que acaba de chegar aqui neste momento, o Deputado Federal
Garçom, por favor Deputado Maurinho que acompanhe até a Mesa.
Desculpe-nos pela interrupção, fique a vontade nosso líder.

O SR. AGENOR SANTOS – Tranqüilo Deputado. Quero também
cumprimentar o Deputado Garçom que é amigo de longas datas. Gente, na
realidade é uma consideração que, em nome da Comissão de Vista Alegre
do Abunã, venho fazer. Quando abraçamos esta causa, vale lembrar que
na década de 90, no começo dos anos 90, onde foi levado a maioria dos
distritos do Estado a municípios deste Estado. Na região da Ponta do
Abunã não foi nenhum. Hoje a maioria dos distritos que hoje buscam a sua
emancipação já são ramificações desses municípios criados naquela década.
E Vista Alegre, Extrema, Califórnia e Fortaleza já existiam naquele tempo.
Então, em nível de Brasil a gente é quase que uma exceção na questão das
nossas distâncias da cidade-mãe então nós temos esse movimento unificado
da Ponta do Abunã e é por isso que faço aqui essas considerações, porque
todo movimento desta Comissão é voltada para emancipação da Ponta do
Abunã, mas que dê autonomia aos três distritos que se apresentam para
ser municípios, porque tudo o que foi colocado na PEC 13 nós preenchemos
os requisitos. Então não tem por que a gente ficar sendo distrito, depois
de tantos anos esperando por isso. E, com isso quero fazer essas
desconsiderações do Observador, do dia 12, que foi publicado ontem em
relação a esse município único. Não é do conhecimento das demais comissões
essa matéria feita aqui em criação de município único. É uma inverdade e
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com isso a gente pede o apoio, e essas considerações fiquem registrada
nesta Casa para os nossos Deputados, que todos têm a condição natural
de serem municípios nessa Ponta do Abunã. Com isso quero pedir
imensamente a todos os companheiros que fazem parte dessas comissões
interdistritais, que se preciso for acompanhar o Deputado Alex Testoni
nessa marcha a Brasília para pressionar o Congresso, pode contar conosco
que estaremos aí em peso. Mas tenho certeza que agora temos um
Deputado, aqui nesta Casa de Leis, que abraçou a causa e vai resolver os
problemas de uma vez. E temos também o nosso Deputado Federal Garçom,
Lindomar Barbosa, nosso amigo, que eu conheço há muito tempo e que vai
muito nos ajudar nesta caminhada, nessa nova empreitada.

Essas são as minhas considerações. E, eu quero agradecer de
coração nosso administrador Tiziu, ao Professor Valmir, também a senhora
Magda, a Rosana, o Paulo, o Sérgio, o Nunes, o Hugo, o Donizete, o
Alessandro, o Batista, o Edmundo, o Willian, o Welber Peche e o nosso
amigo Lebrão que estão dando esse apoio para a gente estar aqui presente,
através do Deputado Alex Testoni. Nosso muito obrigado e até a próxima,
se Deus quiser.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Com a palavra, pelo tempo
de até três minutos, o senhor Valdir, representando a Comissão de Nova
Califórnia.

O SR. VALDIR - Senhor Presidente, demais Deputados,
Deputado Federal, Comissão em geral que aqui presentes nesta sessão.
Eu tenho três minutos para falar, eu gostaria só de contar uma historinha,
mas ela demora seis. Então eu vou contar a metade hoje e no próximo
encontro eu conto o resto, porque nós já estamos nessa luta há 22 anos.
Então marcar um próximo encontro para contar o resto da história, isso vai
ser moleza para todo mundo. Essa historinha, eu poderia vir aqui para
falar de Nova Califórnia, a Nova Califórnia chamada, a Nova Califórnia que
teve tantas brigas por aquele pedaço de chão, mas não, o nosso encontro
hoje está se direcionando a um apoio da PEC que está em Brasília, e que
precisa ser votada para que a gente saia desse sufoco. Mas eu não posso
esquecer o:e deixar de dizer que Porto Velho hoje é a capital nacional de
produção de polpa de cupuaçu, porque é Nova Califórnia que produz. Hoje
os agricultores de Nova Califórnia estão com mais de quinhentas toneladas
de polpa de cupuaçu colhida e que vai representar o Brasil, dizendo que
Nova Califórnia é a maior produtora do Brasil de polpa de cupuaçu. Nova
Califórnia hoje é a capital nacional da produção de semente de pupunha
para palmito, ecologicamente correto. Nova Califórnia hoje é campeã
nacional de projetos de assentamentos para pequeno produtor, com o
palmito ecologicamente correto produzido, mas não é de Nova Califórnia
que eu vim falar. Mas, eu tenho que dizer umas palavras que estão
engasgada aqui, tem que sair hoje. Nova Califórnia e Tarilândia, que sempre
estiveram juntas e hoje estão de novo, porque eu estou vendo o pessoal
de Tarilândia aqui, são os mesmos que estão conosco desde criação de
Distrito de Nova Califórnia, que foi em 1985, hoje estão se unindo de
novo. Por quê? Tarilândia e Nova Califórnia têm uma historia bem parecida,
que é a história que eu queria contar, que é uma história de luta e de
união, talvez não dê tempo para contar toda, mas eu conto a metade. Foi
criado o município de Califórnia e foi criado o município de Tarilândia já por
quatro vezes por esta Casa de Leis, quatro e ainda nós somos distritos. E
ainda estamos lutando para virar município um dia. Por isso Nova Califórnia
se uniu com Extrema e com Vista Alegre do Abunã para criar uma Comissão
Interestadual para que se emancipe os três Distritos da Ponta do Abunã e
não uma matéria que saiu num jornal, que é uma inverdade, dizendo que
Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre estão unidos para a criação de um
município único. Porque Nova Califórnia luta 22 anos, desde sua criação e
agora vai lutar de novo para ser distrito, se a PEC 13 dá toda condição
para ela ser município. Em 1988 para 1999 quando se criou mais de 20
municípios novos, no Estado de Rondônia, Nova Califórnia não pôde passar
a município, porque o Acre queria tomar do Estado de Rondônia e o povo
de Nova Califórnia estava lá lutando para não deixar ir embora por Acre.
E por isso fomos impedidos, apesar do IBGE passar um estudo sócio-
econômico para a Assembléia Legislativa, dizendo que Nova Califórnia
tinha condição de ser município, fomos impedidos de ser município por
causa do litígio. E em 1998, foi criado o município de Nova Califórnia e
Tarilândia lá em Jaru, e fomos impedidos de novo, por causa da Emenda
Constitucional nº 15. Em 2001, esta Casa de Lei criou novamente o município
de Tarilândia e Nova Califórnia e fomos impedidos porque a PEC 15 não

permitia. Em 2002, Nova Califórnia e Tarilândia se uniram e viemos para
Porto Velho, todo mundo sabe que dia 08 de maio nós ocupamos esta Casa
e esta Casa de Leis novamente criou os municípios e pediu ao TER
autorização para que se fizesse o plebiscito em Nova Califórnia, Extrema e
Tarilândia. E o povo veio para cá, nós trouxemos mil pessoas de Nova
Califórnia e Tarilândia veio com mais mil, e totalizamos duas mil pessoas
que aqui ficaram por quinze dias, e o TER ainda não tinha autorizado.
Acampamos e fomos para o TER. O TER autorizou a criação, porém a
Procuradoria Geral da República, através do seu Procurador Francisco
Marinho, entrou com recurso e mandou que subisse para Brasília, para
Brasília o projeto. Por quê? Porque ficava longe de nós e não podíamos
acompanhar. Mas Nova Califórnia e Tarilândia, mesmo com esse balde de
gelo, que não foi um balde de água fria na época, foi um balde de gelo, não
esmorecemos. A minha história de união que eu preciso contar para os
demais distritos é isso. Nós não bambeamos as pernas não. Montamos
uma comissão e fomos para Brasília acompanhar o projeto, e lá passamos
46 dias esperando o Supremo Tribunal julgar o chamado recurso. É uma
palavra difícil que a gente nem entende direito o que é, mas é o que dava
direito ao TER fazer o plebiscito lá. Em Tarilândia e Extrema também. E a
Ministra Elen Grace, no seu relatório disse que era impossível fazer plebiscito
nesses distritos, porque a Emenda Constitucional nº 15 não permitia, e
assim mais um balde de água fria. Mas ela deu uma esperança para a
gente, convocou a gente para uma reunião e disse: “Em vez de vocês,
população, ficar batendo às portas do TER e do TSE, procurem o Congresso
Nacional que esse sim, é esse que vai determinar, é esse que vai
regulamentar a Emenda nº 15 e vai dizer, quando pode e qual é o período
para se fazer esses plebiscitos”. E esta Casa de Leis, em 2002, nos manteve
em Brasília, e a Comissão de Tarilândia e Extrema, ficaram lá por mais 60
dias, e Nova Califórnia também e não esmoreceu. E conseguimos naquela
época mobilizar o Congresso Nacional e criou ali, não uma Emenda, mas a
Lei Complementar nº 184 de 2002, de autoria do Senador Chico Satoro,
com os demais Senadores de Rondônia e a Bancada Federal de Rondônia
e o apoio desta Casa de Leis. E essa Lei Complementar foi aprovada no
Congresso por unanimidade em 2002. E aí nós voltamos e fizemos festa,
porque a gente tinha certeza da emancipação de Nova Califórnia. Tarilândia
fez festa, porque tinha certeza da emancipação de Tarilândia. Mas o tempo
passou e 2003 entrou e foi quando teve a mudança da Presidência da
República´:. E aí, no mês de abril, veio a canetada fatal. O Presidente
Lula alegando que o Brasil não estava ainda preparado, o Brasil não estava
da maneira que precisava ser, simplesmente vetou a Lei Complementar nº
184 e ali não foi um balde de água fria como foi jogado hoje em Nova
Califórnia e Tarilândia não, foi um cubo de gelo sem tamanho que foi
jogado nas nossas cabeças. Mas nós não desanimamos, nós ficamos ....

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Senhor Valdir, seu tempo
esgotou em seis minutos.

O SR. VALDIR – Só para concluir. Nós ficamos na expectativa e
hoje está aqui, Nova Califórnia e Tarilândia para dizer o seguinte: Se o
Deputado Alex, hoje ele vai derreter esse gelo, essa água fria com foguinho
assim que ele lançou. E se ele precisar de Nova Califórnia, eu tenho certeza
que Tarilândia também, nós vamos trazer um caminhão de lenha cada um
e vamos junto com ele para aquecer essas águas frias, esse gelo que tem
por aí. Muito obrigado e desculpe pela demora.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra, pelo
tempo de três minutos, o senhor Lebrão, desculpe aqui, porque não me
deram o nome, só o apelido, deve ser que o homem tenha a orelha
grandona, não é Lebrão? Ele que é Vice-Prefeito de Costa Marques e é
representante aqui do Distrito de São Domingos.

O SR. LEBRÃO – Já que nós temos um Tiziu aqui, por que não
um Lebrão, não é senhor Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Pois é.

O SR. LEBRÃO – Gostaria até que o senhor usasse o cronômetro
que cronometrou o tempo do Deputado Tiziu, parabéns pelo seu
pronunciamento. Quero aqui cumprimentar Vossa Excelência, Presidente
desta Casa de Leis, senhor Neodi, em seu nome cumprimentar o nosso
deputado Alex, em nome do Deputado Alex cumprimentar todos os
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representantes da Mesa, e dizer ao senhor Alex que o pronunciamento
muito honesto do Deputado Moreira Mendes, para nós não foi um balde de
gelo, nem de água fria não. Muito pelo contrário, nos deu muito mais ânimo
para iniciarmos essa grande caminhada, uma vez que hoje foi dado o
primeiro passo. E, certamente no futuro teremos um grande êxito, porque,
certamente, com o trabalho sério daqui da Casa, da Assembléia Legislativa
juntamente com a esfera federal, representada, aqui, pelo nosso Deputado
Federal Lindomar Garçom. Tenho certeza que nós iremos conseguir. Quero
aqui em seu nome cumprimentar, porque nós iremos cobrar da esfera
federal, representado pelos nossos parlamentares, porque sozinho uma
andorinha, realmente, não faz verão. Mas tenho certeza que os onzes
parlamentares que nos representam lá na esfera federal certamente irão
mobilizar todos os outros parlamentares do nosso país, para que nós
possamos, num curto espaço de tempo poder emancipar esses Distritos
que já tem força, que já tem tamanho de municípios, Sr. Presidente. O
Distrito do 58, mais conhecido como São Domingos do Guaporé, que será
batizado com esse nome, ele tem o maior setor produtivo da BR-429 e
representa toda a economia do município de Costa Marques. Temos um
rebanho de quase cem mil cabeças de gado, nós temos 23 empresas do
setor produtivo madeireiro. Enfim, temos grandes problemas, mas nós
arrecadamos muito para o nosso Estado,  arrecadamos muito para o nosso
país, portanto, também estamos engajados para que possamos emancipar.
Cumprimentar também aqui os Deputados, agradecer a forma que os
senhores têm nos recebidos em nosso gabinete, em seu nome, Deputado
Valdivino, que sempre tem nos ajudado, que já visitou o município de Costa
Marques, eu como Vice-Prefeito de Costa Marques, eu quero dizer aos
senhores que Costa Marques, além do problema do Distrito de São
Domingos, nós ainda temos o problema da BR-429, que foi esquecida pelo
governo federal e que hoje vive ali abandonada, sendo também conservada
através das prefeituras com o auxilio de empresários, que hoje me
acompanham aqui, do Distrito de 58, e que tem dado muita força para que
nós possamos seguir essa caminhada. Quero dizer também, Deputado
Alex, que certamente, da mesma forma que todos os prefeitos fizeram a
sua caminhada, está aqui o Prefeito de Machadinho que, certamente,
esteve em Brasília, segunda-feira, para reivindicar 1% do FPM para as
nossas prefeituras. Se for preciso Sr. Presidente, se for preciso, Deputado
Alex, certamente eu quero convidar a todos vocês que representam todos
os distritos que estão aqui hoje, para fazermos uma caminhada em Brasília
para poder reivindicar os nossos direitos que é a emancipação de todos os
distritos aqui do nosso Estado.

Era o que eu tinha a dizer a todos vocês e meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Queria lembrar aqui,
que o nosso companheiro Lebrão além de ser Vice-Prefeito de Costa
Marques, ele é 1º suplente deputado estadual nesta legislatura, pelo
partido PTN.

Encerrado as palavras dos líderes dos distritos que reivindicam
aqui as suas emancipações.

Nós passaremos agora às considerações finais e eu concedo a
palavra a ele, que tem feito um grande trabalho neste Estado, na
moralização e na aplicação correta do dinheiro público, que é o senhor
José Genaro, Secretário das Finanças do nosso Estado. Triunfo, perdão,
não estava inscrito aqui. Então, por favor, o representante de Triunfo.
Como é o nome da pessoa? Por favor, senhor Antônio Euzébio, foi falha
aqui da nossa assessoria. Senhor Antônio Euzébio, é que realmente aqui
não consta o nome na lista aqui das pessoas para ser inscritas, mas o
senhor está inscrito.

Com a palavra o senhor Antônio Euzébio.

O SR. ANTÔNIO EUZÉBIO – Eu quero cumprimentar ao
Presidente desta Casa, ao Deputado Alex Testoni, ao deputado Lindomar
Garçom e demais autoridades aqui presentes, senhores Deputados, meus
companheiros de partido, irmãos aqui. Ao Presidente da Câmara de
Vereadores de Candeias do Jamary, o senhor Pelezinho, Jair Ferreira, Ruy
Bebe, Antônio enfermeiro, que se encontra presente conosco aqui e à
coordenação da Comissão Pró-Emancipação do Distrito de Triunfo, José
Luiz e demais membros da Comissão. Também gostaria de fazer uma ligeira
consideração, porque o Deputado Federal, meu amigo, Moreira Mendes,
esqueceu que ele é deputado do município de Candeias também. Ele
esqueceu desse detalhe, mas tudo bem que nós temos aqui a presença do
ex-prefeito Garçom e hoje deputado federal. E dizer para os meus

companheiros administradores de distritos e coordenação de comissões
que eu tenho um pouquinho de experiência nesse assunto de administração
de distrito, porque eu fui administrador do Distrito de Triunfo por 08 anos,
no mandato do nosso nobre Deputado Federal Lindomar Garçom. Eu fui
administrador dele por 08 anos e sei das dificuldades que um prefeito tem
para administrar uma cidade e alguns distritos. Eu reconheço essas
dificuldades, mas nós pegamos o Distrito de Triunfo, companheiros, lá,
com 43 alunos e entregamos lá com 1.500 alunos. Nós pegamos a cidade
com 05 moradores e entregamos com 5.600. Então não é fácil administrar
nesse sentido, mas eu, o tempo é pouco, eu só gostaria de dizer aos
demais distintos presentes, que não desistam dessa luta. Vamos em frente
nessa luta, porque nós hoje, nós temos confiança e temos certeza que
elegemos as pessoas certas. Aqui tem alguns Deputados que eu conheço,
e alguns até da minha igreja, como o irmão Valter Araújo, o deputado
Maurão de Carvalho, e tem o deputado Tiziu, do meu partido e outros mais
aí. E esta luta do Deputado Alex Testoni, podem estar certos, o povo de
Triunfo não desiste. Eles são persistentes, porque um povo que construiu
150 quilômetros de rede, sendo 123 quilômetros de rede elétrica.  Portanto,
quem construiu 150 quilômetros de rede, sendo 37 quilômetros de rede
trifásica, tudo na base do mutirão, em parceria com a Prefeitura, esse
povo é um povo que se pode confiar e nós lá construímos bastante coisa,
uma pista de pouso que nós temos lá, mas eu só quero pedir a esta Casa
de Leis que não deixe a gente no esquecimento,não. Eu não levei a mal,
mas de início, o companheiro Dirceu estava inscrito, mas nós estamos
nessa luta e vamos nos fazer presentes sim. Quero agradecer essa iniciativa
que foi muito importante e será de grande importância para nós, porque
temos grandes condições de sermos municípios, porque a área produtiva
do município de Candeias está com a gente. Nós temos mais de 35 indústrias
dentro do distrito Triunfo, nós temos uma população bovina de mais de
100.000(cem mil) cabeças só no distrito. O município do Candeias tem
160.000(cento e sessenta mil) cabeças de gado, sendo que 70% está no
Triunfo. Nós temos muitas indústrias, mais de 60 comércios e vários órgãos
públicos ali.

Então, eu gostaria que alguns dos Deputados aqui, o Deputado
Alex Testoni e outros Deputados já são nossos convidados a conhecer
Triunfo. O Deputado Valter conhece, e outros mais aqui conhecem, o
Deputado Tiziu e outros mais, eu gostaria que V.Exª. fosse lá para nós
andarmos juntos para o senhor ver o nosso potencial e a união que aquele
povo tem e eu agradeço a todos e muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Fazendo justiça aqui
também, que tinha ficado de fora o represente da Comissão de Emancipação
do distrito de Nova Extrema.

Com a palavra, pelo tempo de três minutos, o senhor Aparecido
Bispo. Eu gostaria de pedir a colaboração dos oradores para que realmente
a gente não ultrapassasse os três minutos.

O SR. APARECIDO BISPO – Bom dia a todos, gostaria, em
primeiro lugar, de agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar
aqui nesta Audiência Pública, em busca de um caminho que possa viabilizar
a emancipação dos distritos da Ponta do Abunã. E é com essa expectativa
é que nós estamos aqui. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o
senhor Presidente desta Assembléia, o senhor Deputado Neodi Carlos e
cumprimentar também o senhor Deputado Alex Testoni pela iniciativa de
buscar um caminho alternativo que possa trazer o desenvolvimento regional
e que na comunidade do distrito da Ponta do Abunã. Não quero aqui, em
minha fala, contestar a defesa que os meus colegas de distritos fizeram em
prol dos seus distritos. Acredito eu que temos que nos unir junto com os
Deputados Estaduais, Deputados Federais e os Senadores da República
para que possamos juntos fazer com que o Congresso Nacional aprove a
PEC 13/03, que veja também qual é o melhor caminho, o caminho mais
curto e que possa de fato viabilizar esse sonho. Pedimos e agradecemos
também o apoio dos demais Deputados, a iniciativa do Deputado Valter
Araújo, do Deputado Ribamar Araújo, do Deputado Tiziu em promover
uma caminhada junto ao Congresso Nacional, intercedendo pelo nosso
povo, não só pelo distrito da Ponta do Abunã, mas pelos demais distritos
do Estado de Rondônia que necessitam urgentemente de uma atenção
especial, como é o caso do distrito da Ponta do Abunã. Eu quero ver se eu
trago aqui em rápidas palavras Sr. Presidente um breve histórico da nossa
Ponta do Abunã, resido ali há mais de 14 anos. Na década de 80 o INCRA,
no sonho de realizarmos um grande, de buscar sustento para as nossas
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famílias deslocamo-nos dos nossos Estados de origem para o Estado
de Rondônia, onde o INCRA no Centro-Oeste do Estado de
Rondônia fez um assentamento frágil. Um assentamento que não
veio trazer a expectativa e a demanda daquele povo. Em 84 o
Estado do Acre ocupava o Território de Rondônia, como todos
devem conhecer, pelo menos a grande maioria dessa história.
Assim, aquele Estado atende às necessidades básicas daquelas
comunidades, mas, no entanto, não seria e não foi uma solução
para aquele povo. Em 85, o Estado de Rondônia não aceita e
reivindica, pede ao IBGE que faça um levantamento definitivo, e
assim aconteceu e o caso foi parar na constituinte 88 e foi
aprovado. A partir daí começou o entrave da emancipação.
Rondônia, o distrito do município de Porto Velho...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Já passam dois
minutos, senhor Aparecido Bispo.

O Sr. APARECIDO BISPO – Concluindo. O distrito, no
seu pleito de emancipação foi impedido, através do agravo
regimental impetrado pelo Estado do Acre. Foi preciso, então,
que a nossa comunidade tomasse uma atitude em 23 de março
de 1996, que buscasse uma definição política da Ponta do Abunã
para que pudéssemos de fato lutar pela emancipação. Como já
foi dito, aqui, pelo meu companheiro Valdir. Realmente foram quatro
tentativas de emancipação. Em 99, foi aprovada por esta Casa
pelo TER a emancipação do Distrito de Extrema e Nova Califórnia,
mas, através de uma Liminar em 01 de outubro de 1996, foi
suspensa a realização do plebiscito daquela região. E nós esperamos
que hoje, através da aprovação da PEC 13/2003, seja aprovada a
nossa emancipação que é um sonho. Hoje, se torna realidade,
vejo a possibilidade. Se todos nós, a imprensa, os Deputados, as
autoridades tomarem de fato essa iniciativa, não ficando na mera
expectativa de se buscar a emancipação, sei que de fato, ela
vem concretizar o anseio da nossa comunidade. Agradeço a
oportunidade a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Agora, por fim,
as considerações finais do senhor José Genaro, Secretário de
Finanças.

O SR. JOSÉ GENARO – Presidente desta Casa, meu
predileto amigo, Deputado Neodi Carlos, Deputado Alex Testoni,
Deputado Garçom, Prefeito Flávio. Eu gostaria na pessoa do meu
amigo admirador, eu sou seu fã, Deputado Ribamar Araújo,
cumprimentar a todos os meus amigos Deputados, senhores
Prefeitos, Vereadores, representantes dos Distritos, nosso povo
de Rondônia. Quando vem um Secretário de Fazenda ao microfone
todo mundo fala: “lá vem aquele chato falar de números, é só o
que ele sabe falar”. Eu neste momento eu gostaria de falar de
sonhos. De sonhos de todos nós que um dia, quando deixamos o
Estado nosso de origem, para vir para Rondônia construir, buscar
prosperidade, sonhar em ter dias melhores para os nossos filhos.
E, é com este sentimento que eu estou, aqui, e não admito que
venha ninguém a este microfone dizer que é quase impossível.
Não dá para aceitar. Se, fosse fácil, é bem provável que muitas
coisas já tinham se resolvido. Eu tenho certeza absoluta que todos
que estão aqui, sem exceção, fizeram algum sacrifício, hoje, para
estar aqui. Digo que tenho, aqui, uma imensa lista de telefones
que eu tive que deixar para eu atender depois porque entendi
que isso aqui, também, era prioridade. Quando vejo reclamar que
num distrito falta condição de estudar o seu filho, de levar para
uma faculdade, digo que isto sim é obrigação do governante.
Não posso me calar diante de algumas quando a gente vê
esmorecer, vê tirar a nossa fé, vê tirar os nossos sonhos. Quero
continuar a sonhar. O governo passado, que eu tenho como um
governo sério, em quatro anos eu não consegui falar com o
Secretário de Fazenda. Há 25 anos atrás, quando viemos para

Rondônia nós tínhamos um sonho: de construir uma Rondônia
diferente. Trouxemos para cá uma usina de álcool, naquela época
custou o equipamento, só o equipamento custou R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais). E depois, quando já
tínhamos feito dois anos de safra, nós precisávamos de um projeto
SUDAM que era um incentivo que tinha para toda a região que
estavam instalados. Nós tivemos naquela época um Governador
com a coragem de pedir 25% do nosso empreendimento.
Felizmente faço parte de um governo, hoje, diferente. Lutador,
batalhador, desbravador, onde a gente está fazendo a diferença
sim. Onde não vamos aceitar mais que governantes nos venham
representar aqui e que não sejam, pelo menos, trabalhador, porque
nós tivemos, no passado, alguém que veio nos representar e que
nos deixou uma herança muito pesada para a gente suportar. Só
de prestação do Banco BERON custa R$10.000.000,00 (dez
milhões de reais) por mês para nós e faltam 20 anos ainda. Então
é com indignação que eu vejo. Já fiz parte da Federação do
Comércio, de Federação da Indústria, sindicato, de associação,
de pool de empresa, de tudo e hoje tenho alegria de dizer que
faço parte de um governo sério, competente sim. Competente
porque sonhei,  eu que sou fornecedor do Estado, sonhei um dia
que o Estado pudesse pagar suas contas sem a gente ter que
mendigar, porque quem fornecia para o governo tinha que
mendigar. Hoje o Secretário de Fazenda é uma pessoa que não é
prestigiada porque ninguém vai lá na Secretaria cobrar não, porque
nossas contas estão em dia, porque a folha está em dia. É
obrigação nossa, estamos fazendo a nossa obrigação. Então eu
hoje digo para os senhores o seguinte: se precisar do nosso
governo empenhar, se precisar do Secretário de Fazenda pintar a
cara para ir à Brasília para lutar por isso, eu vou ser o primeiro a
fazer sim, lutar, porque quem resolve, quem busca a solução,
quem resolve, quem está sofrendo somos nós. Então somos nós
que queremos o direito de resolver os nossos problemas. É lógico
que existem as regras e nós não estamos querendo fugir das
regras. Se o distrito ainda não existe condição, ele vai trabalhar e
vai lutar, e os que já existe condição de emancipar é a hora. O
Estado de Rondônia vai crescer, chegou a nossa vez. Digo isso
como técnico, estamos maduros, estamos preparados, as contas
estão em dias, os investimentos estão vindo e podem escrever,
num futuro muito próximo nós estaremos na condição plena de
desenvolver muito mais e de uma forma e de outra resolver. E, de
um jeito ou de outro de resolver os nossos sonhos de tornar
realidade muito que a gente se propôs a fazer.

A todos o meu muito obrigado, quero deixar aqui a alegria
de fazer parte hoje de um governo procurando de todas as formas
resgatar a credibilidade. Fiquei com uma alegria imensa de ouvir
aqui do Presidente, eu que repasso hoje menos da metade do
que eu repassava na gestão passada para esta Assembléia e lhe
dizer que ainda tem dinheiro aplicado. Parabéns senhor Neodi.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Para suas
considerações finais, ele que é deputado federal, já foi Prefeito,
Deputado Garçom.

O SR. GARÇOM – Boa tarde a todos. Senhor Presidente,
gostaria de cumprimentar V.Exª. por esta oportunidade que foi
dada a estes que estão aqui nesta platéia, a manifestar o seu
desejo de ver a sua localidade transformar naquele sonho antigo
em município. Eu quero cumprimentar também ao Deputado Alex
Testoni porque a iniciativa, alguém precisa ter uma iniciativa. São
vários, aqui, Deputado que têm iniciativas. Hoje tem o Deputado
Ribamar na agricultura, vejo aqui o Deputado Tiziu na região de
Ariquemes, o Deputado Valter que é evangélico, enfim, todos
aqui tomam a iniciativa. E esta iniciativa do Deputado Alex é motivo
da gente dar aplausos, porque alguém precisa falar por vocês
desta Casa, e todos Deputados, tenho certeza, que vão estar
aqui falando. Também quero cumprimentar ao Deputado Neodi,
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ao Deputado Jesualdo, ao Deputado Ribamar Araújo, ao Deputado
Valter Araújo, ao Deputado Tiziu, ao Deputado Tucura, ao
Deputado Maurinho. Estão aqui respeitando, esperando vocês
falarem e os seus anseios. Quero cumprimentar também o pessoal
do distrito de Tarilândia, de Rondominas, do 5º BEC, de Extrema,
de União Bandeirantes, Jacy-Paraná, meu amigo João Bosco,
conhecido como Bosco da Federal, representando também aí a
questão da região da Ponta do Abunã; Rondominas, o Presidente
da Câmara e Vereadores aqui presentes e também agradecer o
pessoal do Triunfo, de Extrema. Colina Verde que não estão aqui,
mas que também tem esse sonho e muitos outros. Eu, a minha
observação que faço a todos é que eu já estive aí nessa platéia,
sentado, viu Levi, viu Jairzinho, já estive sentado aí pedindo aos
Deputados aqui que ajudassem, que Candeias, distrito de Candeias
de Porto Velho, humilhado, massacrado, se transformasse em
município. E muitos diziam que não dava porque Candeias era
uma currutela, mas nós dizíamos: “não dá? Vocês que pensam
que não dá, mas nós vamos fazer acontecer!”. E no vai, vai, e vai,
não vai, chegou o momento que juntou tudo e o Sr. Reditário
Cassol, o pai do Governador Ivo Cassol apresentou o projeto de
lei, nós colocamos a faixa daquele jeito ali, só faltou os cartões,
nós escrevemos: “senhor Deputado, olhe por nós”. Então nós
conseguimos transformar Candeias do Jamari em município, mas
com uma luta terrível. Não foi fácil, viu Deputado Alex, não foi
fácil. E nós aqui hoje, estamos assistindo, eu estive essa semana
observando em Brasília essa questão da emenda, realmente existe
a emenda a ser aprovada que já passou nas Comissões, está no
Senado. O Senador Calheiros, a gente tem uma grande amizade,
temos amigos lá no Senado Federal que podem nos levar também
ao Calheiros, mas é necessário que nós façamos uma união, que
nós possamos ir lá, conversar com o Presidente, marcar uma
Audiência. Ele atende, ele é cidadão, ele é ser humano, ele atende
a gente, uma Comissão aqui de 10, de 15, com Deputado com
tudo mais. Porque o mais difícil, pessoal eu vou falar, o Deputado
Alex disse: “seja um pouquinho breve porque o pessoal está com
fome”, mas eu tenho certeza que vocês querem ouvir um
pouquinho a respeito disso, que o objetivo maior é esse, ouviu
Deputado Alex, eu vou ser bem breve. Mas o mais difícil que tem
para acontecer esse fato é o Governo do Estado querer. Se o
Governo do Estado falar assim: ‘já que tem 17 Deputados da
base aliada’, se o Governo do Ivo Cassol falar assim: “não tem
interesse”, não adianta, pode ir embora todo mundo, sabe por
quê?  Porque a base do governo trabalha junto do Governo. Vão
desculpar os Deputados aqui, mas ou é ou não é, quem é da
base dele, quem não é, não é. Quem é contra, é contra.  Quem
é a favor, é a favor.  Então, se o Governo do Estado falar: ‘Senhores
Deputados, eu estou a disposição, estou com vontade política
que passe essas regiões em município’. Já é um grande passo.
Primeiro lugar, não adianta essa PEC lá em Brasília ser aprovada,
oh! Aprovou a PEC. Parabéns.  O que adianta, se o Governo do
Estado não dá o sinal verde, meu amigo? Acabou, porque passa
por aqui.  O Presidente da Assembléia Neodi, este homem que
veio de um município pequeno chamado Machadinho D’Oeste,
ele está aqui até agora com vocês, não deixou aqui o seu
representante, ele está aqui mesmo, para dizer assim: “eu quero,
eu quero ajudá-los”.  Pôxa! Nós estamos com tudo na mão.  Aí o
Genaro vem aqui agora e fala, o Genaro é um braço do Governo,
já esteve o Cahula, o Genaro disse: “se depender de pintar o
meu rosto para dizer, nós queremos que vire município, lá em
Brasília, ele vai”. Pôxa vida, no Estado não tem mais problema e
nunca houve na verdade. Agora, lá em Brasília tem essa PEC, PEC
é um Projeto de Emenda à Constituição que por ser um Projeto
de Emenda à Constituição não depende da vontade do Presidente
Lula, diretamente.  Porque o Presidente da República não precisa
sancionar. Votou a PEC já pode o Congresso Nacional que já fala,
está ok! Não precisa, ah, votou! Agora vamos lá, o Presidente

Lula, veta ou não? Não precisa. PEC não precisa. Mas depende de
nós fazermos aqui uma central, falar aqui dos municípios não é
Deputado Valter, falar que. Ah! mas juntou lá três mil Prefeitos.
Sabe por quê?  Porque tem um central, tem um homem que
ligou para todos os Estados brasileiros convidando os Prefeitos. E
cada Prefeito falou com o seu Deputado. O Prefeito, o Prefeito
de Rondônia chegou, Garçom, tu vai votar 1%?  Eu, V. Exª. está
pedindo, não é Prefeito?  Não é isso Prefeito? Então vou.  Aí o
Prefeito lá da Bahia, Deputado Jardel, V. Exª. vota 1%?  Voto.
Então todo mundo juntou os Prefeitos de cada Estado do Brasil,
juntou e pediu para votar.  Então o que tem que ser feito aqui?
O Alex pode ser Presidente Nacional.  Por que não Rondônia não
ter o Presidente Nacional de união para que faça aprovar esses
municípios? Por que não?  Vamos abrir uma bandeira aqui.  Da
estrutura da Assembléia, liga em cada Estado do Brasil e fala, Oh!
Quais são os Distritos aí na Bahia que é distante?  Que é difícil?
‘Ah! Aqui nós temos 10 Distritos.’  Beleza.  Então são 10 pessoas,
fala com os seus Deputados aí, fala com os seus Senadores.  Por
que só nós aqui de Rondônia nós não vamos conseguir
diretamente, mas aqui, Deputado Alex, eu estou seu parceiro,
seu amigo para fazer esse contato em Brasília também.  Cria a
central única, o Presidente Nacional da questão da emancipação
dos municípios, eu quero ver se os Senadores, os Deputados de
cada região deste Brasil, que todo mundo quer, todos os
municípios, todo Estado do Brasil tem um lugar que tem dificuldade,
tem um distrito que quer virar município. Então, se o Deputado
Alex for o Presidente Nacional e ligar para todos esses Estados,
podem ter certeza que cada um lá vai falar com o seu Senador.
São somente 81 Senadores gente. Aqui em Rondônia são três.
Aqui, os três votam, São Paulo os três votam? Votam.  Em São
Paulo tem vários lugares lá que querem virar município também.
Agora, o Deputado Alex vai conseguir?  Ele não.  Mas o líder do
distrito lá fala com o Senador de lá e consegue.  É só três cada
Estado.  Vocês concordam comigo?  Precisa ter Presidente
Nacional. E o Presidente Nacional pode ser daqui de Rondônia,
pode ser o Deputado Alex Testoni.  É esta a minha fala, eu quero
agradecer, desculpe aí a minha pretensão de Rondônia ter
Presidente Nacional, mas é necessário. Faz-se necessário essa união
não ficar só em Rondônia, porque os prefeitos conseguiram ter
três mil lá, porque tem um presidente nacional. Porque se não
tivesse, o Bianco só levava oito, só oito, pronto. Mas o outro lá
chamou todo mundo. E faça um escritório lá em Brasília. O meu
gabinete está à disposição do Deputado Alex lá em Brasília, telefone,
tudo, para ligar para onde for preciso, para que nós possamos,
plenário, auditório o que for necessário para que venha acontecer
esse fato que todos nós esperamos. E o mais gente, o meu amigo
Genaro falei com o Governador Ivo Cassol, eu sei que aqui tem o
pessoal de Tarilândia, da região de Jaru, e de outras regiões, mas
tem a região aqui da Ponta do Abunã, a região aqui de União
Bandeirante, Jacy-Paraná, e outros mais aqui, Triunfo. Enfim, esses
lugares. Em Extrema, por exemplo, e Abunã, às vezes não
conseguem andar nas ruas. Uma patrol custa de quinhentos a
seiscentos mil reais e o Governo Federal disponibilizou para o
Deputado Garçom, não só eu falei aqui, eu estou como
representante, um valor de emenda para os Deputados novos. E
a primeira coisa que eu pensei, sentei com o Governador e disse:
‘Governador Ivo, veja se arruma dois ou três caminhões, e nós
juntos, eu coloco uma emenda, a gente coloca uma patrol
novinha, e vamos colocar nessa região de Bandeirantes, Jacy-
Paraná, Nova Califórnia, a Ponta do Abunã, para que não precisem
ficar aqui pedindo – “ah, manda uma patrol, que dia que vai? A
rua não está passando.” Eu vou colocar esta emenda para ajudar
essa comunidade e onde o Governo achar que deve levar pode
levar. Então esta emenda eu vou colocar imediatamente nesse
ano e se Deus abençoar vai sair. O Governador Ivo disse: ‘coloca
os caminhões também’. Olha a boa vontade do Governador,
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Deputado Neodi, ‘coloca os caminhões também’. Tudo isto,
sinceramente pensando nessa platéia que está aqui à nossa frente.

Então eu quero dizer só isso. A ponte da Ponta do Abunã,
de lá do Rio Madeira já foi licitado, estava no Tribunal de Contas
da União, custou R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais)
a licitação, é a empresa Mendes Junior. É um consorcio que vai
fazer. Tem R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) já no orçamento,
está dentro da programação do Governo Federal. Se Deus quiser
aquela ponte lá vai sair também. No mais, Deputado Neodi, para
finalizar obrigado Deputado Neodi por esta oportunidade. E V.
Exª. surpreende cada dia. V. Exª. está conseguindo conduzir esta
Assembléia de uma maneira muito especial. E, Deputado Alex
Testoni, eu quero ser seu parceiro, eu quero ser o parceiro dos
senhores que estão aqui nesta briga, nessa jornada. Uma boa
tarde a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Obrigado
Deputado Garçom, como disse aqui o Deputado é municipalista,
que já foi Prefeito, conhece as dificuldades. Já brigou por uma
emancipação do seu município, onde foi Prefeito da mesma forma
que eu e o Flávio fizemos lá em Machadinho D‘este. Eu quero
aqui fazer um esclarecimento aqui da questão do Deputado Moreira
Mendes, quando usou a Tribuna desta Casa. Deputado Alex pode
ter certeza, o Deputado Moreira Mendes de repente se equivocou
no início, mas é um grande Deputado, foi um grande Senador vai,
com certeza, ser um parceiro nosso lá em Brasília, vai brigar pela
aprovação desta PEC 13. Eu conheço o Deputado Moreira Mendes,
da mesma forma que conheço o Deputado Garçom. Tenho certeza
que serão nossos parceiros. Senhores e senhoras, autoridades
aqui presentes, líderes comunitários, pessoas que pleiteiam a
emancipação dos seus distritos nós vamos fazer o encaminhamento
final. Esta Presidência propõe, como resultado desta Audiência
Pública, que seja constituída uma comissão de parlamentares a
ser presidida pelo Deputado Alex Testoni, com a seguinte
finalidade, para num prazo de sessenta dias.

1º- Levantar junto as Câmaras Municipais os limites dos distritos a
serem emancipados;

2º- Acompanhar, junto ao TRE de Rondônia, um recadastramento
eleitoral a fim de saber o real numero de eleitores das localidades;

3º-  Acompanhar junto à bancada Federal uma audiência com o
Presidente do Congresso Nacional, para a inclusão da PEC 13,
para a aprovação antes de setembro de 2007;

E eu quero aqui propor que essa comissão que irei nomear
seja composta pela mesma comissão que nomeei para a frente
Pró-Rondônia, que já iniciamos aqui no Estado de Rondônia
juntamente com toda a bancada Federal, incluindo apenas o
Deputado Valdivino Tucura, que ele é Presidente da Divisão
Territorial, e é justo que o Deputado Valdivino, que já tem essa
incumbência na questão das divisões territoriais seja incluso junto.
Então será composta, presidida pelo: Deputado Alex Testoni,
Deputado Jesualdo Pires, Deputado Luizinho Goebel, Deputado
Ribamar Araújo, Deputado Tiziu Jidalias e pelo Deputado Valdivino
Rodrigues - Tucura. Desculpe Tucura eu estou acostumado a
chamar de Tucura, apesar de já estar te chamando de PO, porque
V. Exª. é um bom Deputado.

Em discussão e votação o que nós acabamos de ler aqui
neste momento.

 Está aprovada a proposta da audiência, e eu solicito que
seja lavrado em ata.

Eu gostaria de pedir aqui a todos os presentes que antes
de se retirarem, todos os líderes, principalmente aos que usaram
a Tribuna desta Casa e os Deputados presentes que assinem a

ata para que realmente tenha o seu valor reconhecido como
documento, que foi aqui publicamente discutido por todos os
líderes aqui que hoje puderam participar desta Audiência Publica.
Eu quero agradecer aqui e parabenizar o Deputado Alex Testoni
por ter apresentado a propositura desta Audiência Publica.
Agradecer aqui o que pese a ausência do nosso Vice-Governador
João Cahulla, também ao Deputado Moreira Mendes, ao nosso
querido Deputado Lindomar Garçom, ao José Genaro, Secretário
de Finanças, João Carlos, Secretário do Planejamento do Estado
que já se retirou, o Prefeito Flávio, a todos os Prefeitos que
participaram, também os Vereadores que estiveram aqui presentes,
todos os líderes que estiveram participando aqui desta Audiência
Pública.

O Deputado Alex está pedindo um minuto para fazer os
agradecimentos. Está concedido a V.Exª. a palavra para que o
senhor faça os seus agradecimentos.

O SR. ALEX TESTONI – Obrigado senhor Presidente,
vou ser breve para nós irmos para a confraternização, e almoço.
Agradecer ao senhor João Serra, senhor Marcus Matos,
coordenadores deste evento, e meu chefe de gabinete, muito
obrigado ao Marcus, ao representante de Tarilândia em nome de
todos que trouxeram o pessoal de Tarilândia para cá hoje, Rato e
o Tataco de Rondominas, agradecer aos colegas nobres Deputados.

Muito obrigado, a causa é nossa e tenho certeza que
vocês vão abraçar junto comigo esse sonho que é de todos do
Estado de Rondônia. Os representantes da bancada Federal muito
obrigado, do Governo do Estado, o Governador Ivo Cassol nosso
parceiro de luta, muito obrigado aos representantes do Governo.
Eu quero agradecer também a todos os que vieram aqui nesta
luta, que levantaram oito horas da noite, gente viajando
levantaram de madrugada, estão fome, e vou falar a minha palavra
final. A tentativa de emancipar os distritos. Já foram perdidas
algumas batalhas, mas não a guerra. E não aceito ninguém vir
aqui e dizer que não vamos realizar esse sonho. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero
agradecer também aqui à imprensa, que esteve presente, aos
funcionários desta Casa, ao cerimonial, a cada um de vocês que
ajudaram mais uma vez aqui e convidar a todos os presentes para
o dia 04 de maio, a nova Audiência Pública para tratar dos assuntos
fundiários do Estado de Rondônia que também é de muita
importância.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense declaro encerrada esta
Audiência Pública.

(Encerra-se esta Audiência Pública às 13 horas e 49
minutos).

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº01156/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-14 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor GERALDO
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JOSE MACHADO, exerce no Gabinete do Deputado Professor
Dantas, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1158/2007

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

N O M E A R

VAGNO PEREIRA SILVESTRE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-14
+ G.R.G., no Gabinete do Deputado Professor Dantas, a partir de
1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1159/2007

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

N O M E A R

DIRCEU GOMES DA ROCHA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14 +
G.R.G., no Gabinete do Deputado Professor Dantas, a partir de
1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1160/2007

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

N O M E A R

ISMAR TEIXEIRA SOBRINHO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14 +
G.R.G., no Gabinete do Deputado Professor Dantas, a partir de
1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1161/2007

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

N O M E A R

KELLI CRISTINA FARIAS DA SILVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-02 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Professor Dantas, a
partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1162/2007

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

N O M E A R

EDEGAR LUIZ KOCHE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14 +
G.R.G., no Gabinete do Deputado Professor Dantas, a partir de
1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1163/2007

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

E X O N E R A R

ROSILENE PIEDADE VEIGA, a pedido, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-
04 + G.R.G. que exerce no Gabinete do Deputado Professor
Dantas, a partir de 09 de abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1168/2007

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

JANAINA DIAS DE SOUZA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessora Técnica, código AT-17, que exerce no
Departamento de Cerimonial, a partir de 11 de abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1169/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-20, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, que o servidor RICARDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, exerce na Comissão de Meio Ambiente, a partir de 1º
de abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1170/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-20, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, que o servidor JADER PEREIRA DIAS,
exercer na Comissão de Meio Ambiente, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1171/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-20, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessora Parlamentar que a servidora LUCIANE GONÇALVES
DO CARMO, exercer na Corregedoria Parlamentar, a partir de 1º
de abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1172/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-20, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar que o servidor ALCIDES DE CAMPOS
BRITO, exerce na Corregedoria Parlamentar, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01173/2007

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

A L T E R A R

O código para AST-15, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, que a servidora TEREZA VELOSO
PINHEIRO, exerce no Departamento de Serviços Gerais, a partir
de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01174/2007

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

A L T E R A R

O código para AST-15, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, que a servidora MARIA
MADALENA DA CONCEIÇÃO UCHOA, exerce no Departamento
de Serviços Gerais, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01175/2007

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

A L T E R A R

O código para AST-15, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, que a servidora OSMARINA
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PEREIRA DE AGUIAR, exerce no Departamento de Serviços
Gerais, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1176/2007

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

A L T E R A R

A lotação para o Gabinete da Liderança do Partido
Progressista, da servidora IRMA FOGAÇA BARBOSA, que exerce
o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, código
DGS-3, do Deputado Maurão de Carvalho, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1177/2007

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

E X O N E R A R

GABRIELA GUARENA CARVALHO, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-
27 + G.R.G., do Gabinete do Deputado Chico Paraíba, a partir de
1º de abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1178/2007

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

N O M E A R

WALTER SOARES DOS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
06, no Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho, a partir de 1º
de abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1179/2007

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

N O M E A R

LUCIMAR TEIXEIRA DIAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-04,
no Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1180/2007

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

N O M E A R

MARCOS LUIS NERIS DOS SANTOS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-05, no Gabinete do Deputado Jair Miotto, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1181/2007

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

N O M E A R

MIRIAN FRANCIS SCHULZE MEIRA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-05, no Gabinete do Deputado Jair Miotto, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1182/2007

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

 O M E A R

JANIRA DA SILVA GARCIA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-05,
no Gabinete do Deputado Jair Miotto, a partir de 1º de abril de
2007.

orto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1183/2007

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

N O M E A R

MARIA JOANA PENEDO OLIVEIRA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-05, no Gabinete do Deputado Jair Miotto, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1184/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-20, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor ADRIANO
MARIANO DE SOUZA, exerce no Gabinete do Deputado Jair
Miotto, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1185/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-20, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor JOSÉ
FERNANDES PEREIRA JUNIOR, exerce no Gabinete do
Deputado Jair Miotto, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1186/2007

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

A L T E R A R

O código para AST-07, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, que a servidora FRANCIELE
MENDES MARQUES, exerce no Gabinete do Deputado Jair
Miotto, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1187/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-02 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor ALVINO
MANUEL DE ALMEIDA FILHO, exerce no Gabinete do Deputado
Jair Miotto, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1191/2007

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

A L T E R A R

A lotação para Área Administrativa da Presidência, da
servidora ELIANA SILVESTRINI DE ANDRADE, que exerce o
Cargo de Provimento em Comissão, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 1196/2007

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

N O M E A R

ANA CARDINA PEREIRA DE SOUZA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º
de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1197/2007

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

N O M E A R

ANGELICA MACHADO BRITO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1198/2007

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

N O M E A R

IAN HENRIQUE MELO NEVES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-02,
na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1199/2007

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

nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ITAMAR FERREIRA BRAGA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1200/2007

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

N O M E A R

LEONARDO ALENCAR MOREIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1201/2007

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

N O M E A R

MILENA MOREIRA RIOS CUNHA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1202/2007

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



8 de maio de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 511016Pág.

N O M E A R

MINÉIA CAPISTRANO DA LUZ SIQUEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-02, na Área
Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1203/2007

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

A L T E R A R

A lotação para Área Administrativa da Presidência, do servidor
EDMILSON DA COSTA NOGUEIRA, que exerce o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-06, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1204/2007

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

N O M E A R

PRISCILA FERREIRA MUGRABI, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-02, na Área
Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1205/2007

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

N O M E A R

VANESSA MARIA REDRESSA DE ALENCAR, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1206/2007

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

N O M E A R

FRANCISCA SÂMIA MOREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-10, no
Gabinete do Deputado Neodi Carlos Francisco Oliveira, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1207/2007

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

A L T E R A R

A lotação para o Gabinete da Liderança do Partido Trabalhista
Brasileiro-PTB, sendo a Líder a Deputada Daniela Amorim, da servidora
GENI PANIZI SOUZA, que exerce o Cargo de Provimento em Comissão
de Chefe de Gabinete, código DGS-3, no Gabinete da Deputada Daniela
Amorim, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1208/2007

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

N O M E A R

HERMES JOSE DIAS FILHO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-27 + G.R.G., na
Comissão Permanente de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e
Orçamentária, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/N°01157/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-14 + G.R.G, do cargo de provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, que o servidor ADEMAR DOS SANTOS SALES
, exerce no Gabinete do Deputado Professor Dantas, a partir de 1° de abril
de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


