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24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL

ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 02 de maio de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Alex Testoni – 1º Vice-Presidente
Jesualdo Pires 1° Secretário

Secretário:
Jesualdo Pires – 1º Secretário

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

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB),
Jesualdo Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues
(PRP), Euclides Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Tiziu Jidalias (PMDB), Amauri dos Santos (PMDB), Chico
Paraíba (PMDB), Jair Mioto (PPS), Luizinho Goebel (PV), Daniela
Amorim (PTB), Valter Araújo (PL), Professor Dantas (PT), Neri
Firigolo (PT), Ribamar Araújo (PT), Maurão de Carvalho (PP),
Maurinho Silva (PSDB) e Doutor Alexandre (PTC).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 24ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão
Legislativa da 7ª Legislatura.

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

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

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

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

– MENSAGEM Nº043/07 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar para atender, exclusivamente, despesas de
capital até o valor de R$ 8.550.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento”.

- MENSAGEM Nº044/07 – Poder Executivo, encaminhando veto
total ao Projeto de Lei que “Dá nova redação ao § 1º do artigo
47 do Decreto-Lei 09-A, de 09 de março de 1982, com redação
dada pela Lei nº305, de 07 de janeiro de 1991”.

- MENSAGEM Nº045/07 – Poder Executivo, encaminhando veto
parcial ao Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre a
proibição da pesca profissional nas bacias hidrográficas dos rios
Guaporé e Mamoré no Estado de Rondônia, e dá outras
providências”.

– MENSAGEM Nº046 – Poder Executivo, encaminhando veto
total ao Projeto de Lei que “Estabelece o fornecimento obrigatório
de extrato consolidado anual dos pagamentos efetuados pelos
usuários de empresas de serviços públicos atuantes no Estado”.

– MEMORANDO Nº082/07 – Deputada Daniela Amorim,
justificando sua ausência nas Sessões dos dias 09, 10, 11, 12 e
13 de abril.
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– OFÍCIO Nº261/07 – COTEL, em resposta ao Ofício P/282/07,
referente ao Requerimento nº 039/07 de autoria do Deputado
Néri Firigolo.

- OFÍCIO Nº262/07 – COTEL, em resposta ao Ofício P/286/07
referente ao Requerimento nº 051/07, de autoria dos Deputados
Tiziu Jidalias, Jair Miotto, Neodi Carlos e Deputada Daniela Amorim.

- OFÍCIO Nº263/07 – COTEL, em resposta ao Ofício P/281/07
referente ao Requerimento nº 038/07, de autoria do Deputado
Néri Firigolo.

- OFÍCIO Nº264/07 – COTEL, em resposta ao Ofício P/279/07
referente ao Requerimento nº 036/07 de autoria do Deputado
Neri Firigolo.

– CARTA Nº035/07 – Brasil Telecom, em resposta ao Ofício S/
0300/07 referente à Indicação nº 099/07, de autoria do Deputado
Valter Araújo.

– CARTA Nº039/07 – Brasil Telecom, em resposta ao Ofício S/
0338/07 referente ao requerimento nº 045/07, de autoria do
Deputado Tiziu Jidalias.

- OFÍCIO Nº097/07 – Fundo Emergencial de Febre Aftosa do
Estado de Rondônia – FEFA/RO, em resposta ao Ofício P/281/07
referente ao Requerimento nº038/07, de autoria do Deputado
Neri Firigolo.

– MEMORANDO Nº025/07 – Deputado Ezequiel Neiva,
justificando sua ausência nas Sessões dos dias 11 e 12 de abril de
2007.

- MEMORANDO Nº40/07 – Deputado Chico Paraíba, justificando
sua ausência nas Sessões dos dias 24, 25 e 26 de abril de 2007.

– Ofício nº243/07 – Ministério do Meio Ambiente –
Superintendência Estadual, encaminhando Nota Técnica sobre o
fechamento da atividade pesqueira no rio Guaporé, em Rondônia.

– Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SINTERO,
preocupado com a qualidade do ensino público, solicita apoio desta
Casa no sentido de propor a realização de um Pacto pela Educação
no Estado de Rondônia.

– Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado
de Rondônia – SINSEMPRO, requerendo a inclusão em pauta
do Projeto de Lei Complementar nº106, de agosto de 2006, no
qual dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 303, de 26
de julho de 2004.

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

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

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

Eu me inscrevi, Sr. Presidente, para fazer aqui uma
abordagem sobre minha participação no último final de semana,
no distrito de Extrema, de um fórum que tratou sobre a questão
dos direitos humanos, sobre a questão da cidadania, e inclusive
sobre a questão das emancipações, quando se trata da PEC 13.
Ali nós teríamos como um dos palestrantes o Deputado Valdivino,
que não pôde comparecer, Deputado Tucura, mas eu tentei
substituí-lo da melhor forma possível.

E o que me traz a esta Tribuna, Sr. Presidente, é porque
a comunidade da Ponta do Abunã, envolvendo ali os distritos de
Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, se
reuniram, fizeram e elaboraram um documento, uma proposta,
que é um manifesto público que foi encaminhado a todas as
autoridades do Estado de Rondônia, a todas as autoridades,
Deputado Tiziu, do Estado do Acre, incluindo Senadores,
Deputados Federais e Estaduais, Governador e Prefeito, como
também à nossa bancada federal. E eles colocaram ali um breve
histórico de toda a sua trajetória, que já vai aí ao longo de 22
anos em busca da emancipação da Ponta do Abunã, e o que só
não logrou êxito em um plebiscito que fizeram foi a rivalidade que
havia entre os distritos de Extrema e Nova Califórnia.

(Às 09 horas e 19 minutos o Senhor Neodi Carlos passa a
presidência ao Senhor Jesualdo Pires).

E na oportunidade, Deputado Jesualdo, o distrito que
possuía as condições adequadas de emancipação era o distrito de
Extrema, e por 14 votos não foi emancipado e perdeu o plebiscito.
E aí veio a PEC 15 e criou todo esse imbróglio com relação à
questão das emancipações e Extrema ficou fora dess4e contexto
das emancipações. E nesse manifesto que eles fizeram e
encaminharam às autoridades, eles deram um prazo,  e esse
manifesto está assinado por todas as Igrejas, católica e evangélicas,
por todos os sindicatos, por todas as cooperativas, por todas as
associações, e por todas as comissões e conselhos existentes na
Ponta do Abunã, dando um prazo até o dia 31 de maio, para que
se tenha algum retorno, alguma posição com relação à questão
da PEC 13 de sua aprovação ou não. E se não houver uma resposta
satisfatória com relação à aprovação da PEC 13 eles irão interditar
a BR-364, a iniciar pelo distrito de Extrema, depois vem para o
distrito de Vista Alegre, e depois vai para o distrito de Nova
Califórnia.

E a idéia daquela comunidade, que vive ali à mercê da
própria sorte, sem nenhuma infra-estrutura, sem nenhuma
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condição humana de sobrevivência, desde a trafegabilidade de
suas estradas, desde o atendimento às aldeias indígenas, desde o
investimento na questão da saúde, que hoje é feita única e
exclusivamente por uma unidade hospitalar do Estado de Rondônia,
do Governo do Estado, mantido pelo Governo do Estado; na
questão da Educação, na questão dos funcionários, que quando,
Deputado Ribamar, do desmembramento de Extrema e Nova
Califórnia da Ponta do Abunã do Estado do Acre, todos os
servidores que eram do quadro dos servidores estatutários do
Estado do Acre passaram para o Estado de Rondônia e vieram
como celetistas e tem um processo até hoje tramitando que
ninguém sabe ainda qual é a situação desse processo para resolver
a situação desses servidores. Não têm estabilidade, não têm
nenhuma garantia de emprego, não têm nenhuma garantia de
pea :rmanência com os seus contratos. Vivem, ali, única e
simplesmente uma insegurança com relação à manutenção do
seu emprego, à geração da sua renda, à sustentação das suas
famílias. E o que me chamou atenção, Deputado Tiziu, é que
esse bloqueio que se propõe a fazer ele não tem prazo para
terminar. A população indígena, a população como um todo está
mobilizada, Deputado Neri, para ficar com a BR fechada durante
todo tempo que for necessário para que se dirijam até a Ponta
do Abunã as autoridades do Acre, as autoridades de Rondônia, a
nossa bancada, para que se tome uma posição e que se assine
pelo menos um protocolo, um termo de compromisso de que
vão votar a favor da aprovação da PEC 13 e de que vão mobilizar
a bancada de sustentação do Governo no Senado e na Câmara
Federal, para que a PEC 13 realmente possa entrar na pauta,
Deputado Jesualdo, e possa ser aprovada. E com uma alteração,
nós sabemos que a PEC 15 estabeleceu, dentre os critérios para
a emancipação, o plebiscito, ouvindo as comunidades envolvidas,
toda a população da área envolvida. No nosso caso, Deputado
Tiziu, de Porto Velho, que existe uma particularidade, que é o
famoso complexo das Usinas do Madeira, os famosos royalties que
chamam atenção, que enchem os olhos de qualquer Prefeito,
não existe por parte da Prefeitura e não vai existir por parte da
população, na sede do município de Porto Velho, interesse em
votar favorável numa consulta plebiscitária para poder emancipar
a Ponta do Abunã. E foi feita uma sugestão através da UNALE,
que é um Projeto de Resolução aprovado nesta Casa, para que
nesse plebiscito se ouça apenas a população dos locais que estão
pleiteando essas emancipações para poder facilitar sua aprovação.

E a Ponta do Abunã, com levantamento feito pelo
Governo do Estado do Acre, pelo Senador Simbá Machado, através
da Universidade Federal do Acre, possui todas as condições,
preenche todos os pré-requisitos para sua emancipação. Então
eu queria fazer essa colocação para a Casa, porque ela foi notificada,
ela recebeu uma cópia desse manifesto para que a gente possa,
se for confirmada essa audiência no dia 4 com o Presidente Lula
para tratar da questão da transposição dos servidores, para tratar
da questão do BERON, Deputado Jesualdo, que nós incluíssemos
também essa questão da PEC 13, para que a gente pudesse
mobilizar e evitar que  nós tenhamos aí uma mobilização que pode
ter conseqüências que nós ainda não sabemos, e que irá deixar o
Estado do Acre provavelmente sem combustível, sem todos os
derivados que passa pela BR 364 para poder sustentar aquela
população.

Era isso. Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Com a palavra,
pelo prazo de cinco minutos, sem aparte, o ilustre Deputado Tiziu
Jidalias.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, gostaria de
cumprimentar toda a Mesa Diretora, quero cumprimentar todos
os pares desta Casa, todos os Deputados, cumprimentar todo o
público que aqui se faz presente, mais uma vez, na nossa Casa de

Leis, quero cumprimentar a imprensa que tem feito um grande
papel divulgando matérias importantes do nosso Estado de
Rondônia.

Eu quero, Sr. Presidente, nesta pequena fala, apenas
fazer aqui alguns lembretes que eu julgo ser importantes e que,
na realidade, quero também trazer mais informações da minha
agenda de trabalho, das visitas que fizemos durante todo este
longo final de semana, final de semana prolongado ainda ontem
com este feriado.

Na realidade, quero aqui parabenizar o Deputado Neodi,
Presidente desta Casa, que estivemos esta semana na cidade de
Machadinho, onde foi ali exposto para toda população um grande
evento, participamos da entrega de 200 contratos de casas
populares especificamente para a zona rural daquele município.
Portanto, eu quero parabenizar o grande esforço do Prefeito
municipal daquela cidade, o Prefeito Flávio, juntamente com o
grande esforço do Deputado Neodi junto à Superintendência da
Caixa Econômica fazendo um grande trabalho de parceria, dando
realmente poder àqueles que mais necessitam de realizar os seus
grandes sonhos. E já existem pesquisas que comprovam que o
grande sonho do ser humano, o maior sonho realmente é ter
uma casa própria, e lá na cidade de Machadinho isso está se
tornando realidade para muitos daqueles que lá estão.

Da mesma forma, Sr. Presidente, Srs. Deputados, informar,
com muita alegria, que estive esta semana também na cidade de
Campo Novo, fazendo ali um trabalho junto aos Vereadores,
Prefeito, Secretários, Câmara Municipal, um grande evento na
Câmara Municipal com toda populaçãol:, vendo ali os grandes
anseios daquela população. E, nessa visita, viemos de lá com vários
ofícios, várias reivindicações, temos problemas seriíssimos também
dentro de Campo Novo. Campo Novo é uma cidade que tem
deficiência na área da Saúde, tem deficiências na área de
Educação, temos problemas de estradas, temos problemas na
área de Segurança e que é um município que daqui a poucos dias
nós vamos estar fazendo também um requerimento a esta Mesa
para que os nossos Parlamentares possam, se não todos, mas
formarmos aqui também uma comissão a exemplo daquela
comissão que fizemos para ir até a cidade de Cujubim, da mesma
forma fazermos essa visita in loco àquele município e estarmos
dando realmente uma atenção especial que tanto aquele município
merece.

Quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fazer um
comunicado que para mim é de muita alegria, dizer que estive
também no município de Buritis, um município que tem realmente
tido um grande crescimento dentro do Estado de Rondônia e
muito me alegra dar uma informação que para mim é muito
importante para os senhores neste momento. Eu quero informar
aos senhores que neste final de semana estive no município de
Buritis para inaugurar mais uma das nossas empresas dentro do
Estado de Rondônia, é a empresa Rondomotos, a qual, graças a
Deus, me fiz proprietário, dela, sócio-proprietário e estivemos ali
inaugurando a mais nova concessionária HONDA do Estado de
Rondônia na cidade de Buritis. Eu estou dizendo isso apenas para
reforçar os meus discursos aqui nesta Tribuna quando falo de
geração de emprego. O meu grande desejo realmente é de estar
contribuindo com o Estado de Rondônia, sobretudo na geração
de emprego e renda. É uma empresa que vai estar gerando,
naquele município, 50 empregos diretos e aquelas pessoas já estão
trabalhando na mais nova concessionária do Estado de Rondônia,
na cidade de Buritis.

Eram estas breves comunicações, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que eu queria dar. Daqui a pouco vou estar numa
outra fala trazendo outras informações, que julgo também ser
muito importantes para cada um de vocês.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Com a palavra,
pelo prazo de 5 minutos, sem aparte, o ilustre Deputado Alexandre
Brito.

O SR. DOUTOR ALEXANDRE – Sr. Presidente em
exercício, amigo Deputado Jesualdo, demais pares, amigos da
imprensa, amigos da platéia. Eu vou pegar um pouco de carona,
Deputado Valter, no seu discurso, eu também ia comentar alguma
coisa interessante na questão territorial e parabenizar V.Exª. por
não estar poupando seus sapatos nem sua gasolina para ir atrás
dos interesses do povo do Estado de Rondônia. Mas dizer também,
Deputado Valter, que eu estive numa reunião no sul de Canutama,
no final de semana, teve um encontro aqui e o sul de Canutama
é coladinho aqui em Rondônia. Se vocês sabem, dá mais ou menos
70 km da BR ali. E é interessante que a Polícia que vai lá é a
nossa, todo mundo que tem qualquer diarréia vem para cá, porque
Canutama, na verdade é uma ilha longe e aqui, o sul de Canutama
que é coladinho com a gente, é administrado pela Prefeitura de
lá, mas não se responsabiliza por nada.

E nessa reunião que houve lá com a população, onde só
havia representantes políticos lá do Amazonas, eu fui o único
representante de Rondônia que esteve lá, e eles queriam trazer
essa região para cá para Porto Velho, para Rondônia. Então eu
sugeri que nós fizéssemos lá também um plebiscito ou pelo menos
fizesse alguma forma de ouvir a comunidade, porque eu senti
que eles estão querendo crescer e é uma região que vai crescer
porque é na BR, em contrapartida com o resto de Canutama que
está parado, que é uma ilhazinha. Então essa região é uma região
muito interessante e lá inclusive eu encontrei até um amigo do
Deputado Néri, que também estava lá discutindo essa questão. E
ali tem o projeto São Francisco, que é entrando pela BR ali dentro,
30 km também, que é uma região que é terra de ninguém. O
começo desse projeto é Rondônia, entrou mais um bocadinho é
Amazonas, mas quem toma conta daquela região é Rondônia.
Então, nessa questão de discussão territorial, e claro que isso aí
vai caber uma discussão em nível de Brasília com a bancada federal,
é uma região interessante que eu acho que a gente tem que
brigar por isso aí. Também estive visitando o Baixo Madeira no fim
de semana e lá encontrei as ambulâncias que o Governo do Estado
entregou com muita maestria e realmente nós notamos que a
população do Baixo Madeira ficou muito feliz com essas ambulâncias
porque era um anseio que eles tinham pela preocupação dos
acidentes que muitos lá existem, principalmente picadas de cobras,
e a população do Baixo Madeira realmente ficou muito grata com
essas ambulâncias.

(Às 09 horas e 30 minutos o Senhor Jesualdo Pires passa
a presidência ao Senhor Neodi Carlos).

Mas houve outras reivindicações também, o fato é que
existe um colégio ali no Grande Cujubim e esse colégio, que hoje
em dia é estadual, era municipal e foi cedido para o Estado. Esse
colégio realmente está em condições, nem é colégio mais, tem
três ou quatro tijolos empilhados lá com meia telha rachada em
cima, e esse colégio já está para fazer uma reforma com suprimento
de fundo que vai existir aí, eu acho que é importante que a Casa
ajude a mobilizar, fazer um requerimento ao Secretário de Educação
para que essa reforma aconteça, porque é o único colégio em
toda aquela região ali do Baixo Madeira, concentrando no Cujubim
Grande. E aproveitar aqui, mais uma vez, eu comentei há pouco
tempo a respeito da cirurgia de obesidade que não estava
ocorrendo no Hospital de Base. Quando eu fiz aquela citação
aqui, não foi apenas com o intuito de fazer uma crítica, mas de
me colocar à disposição para ajudar a resolver o problema. Inclusive
eu sugeri aqui que:, na ausência de um serviço, que se proponha
a comprar esse serviço, fazer uma parceria com clínicas e hospitais
privados. Naquele fato então, naquele momento, o Diretor do

Hospital de Base foi a um meio de comunicação dizer que não era
verdade, que a cirurgia estava ocorrendo. Mentira. Continua não
operando obesidade no Hospital de Base, foi desmarcada uma
cirurgia no mês passado porque não tinha o bendito do grampeador.
Não estão operando. Enquanto não estiver fazendo, eu vou ficar
reclamando aqui. Vou levar ao conhecimento do Governador que,
com certeza, ele não aprova tal atitude, mas enquanto a gente
depende de pessoas para realizar os serviços, a gente às vezes
tem que confiar, mas eu vou levar para o Governador esta
preocupação minha com a questão da obesidade, que é uma fila
de pacientes que estão há mais de dez anos em fila. As pessoas
estão morrendo e vai um diretor do hospital dizer que está
operando. Não está, mas vai ter que operar porque eu vou cobrar
e estarei no pé dele.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até 5 minutos, sem aparte, o ilustre Deputado
Professor Dantas.

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, nobres
colegas Deputados, imprensa, pessoal da taquigrafia, público aqui
presente.

Gostaria, Sr. Presidente, de pedir, aliás já está sobre a
mesa um ofício, pedindo uma solenidade, uma sessão solene, ou
pelo menos uma parte da sessão,  talvez não precise toda uma
sessão para nós homenagearmos o Marechal Cândido Rondon pelo
centenário de Marechal Cândido Rondon. Centenário do Telégrafo
em Rondônia, que é comemorado esta semana, dia 05 de maio,
comemora-se então o centenário de Marechal Cândido Rondon.
Eu gostaria então de pedir a esta Casa que nós fizéssemos uma
sessão solene em homenagem a Marechal Cândido Rondon.
Analisando a sua história, nesses dias peguei, tive a curiosidade
de puxar a história de Marechal Cândido Rondon e me chamou
muita atenção a biografia deste homem, aliás, como nos chama
atenção a biografia de grandes homens da História, que muitas
vezes a gente só ouve falar, não dá muita atenção, mas lendo a
biografia de Marechal Cândido Rondon, descobri tanta coisa
importante na vida deste homem. Ele era índio, filho de índio da
tribo dos Teren˜:as, do Mato Grosso do Sul, e exatamente por
ser índio, Rondon foi muito útil a nós aqui em Rondônia quando
foi para trazer a linha telégrafo e abrir estradas aqui em Rondônia,
porque ele era índio, falava a língua dos índios, era respeitado
pelos índios, então isso deu muita facilidade a ele na missão que
ele teve de trazer a linha de telégrafo e estradas de Cuiabá até
Rondônia, mais precisamente até Ariquemes, numa primeira etapa
com 190 homens. Então a biografia muito bonita, e Rondônia,
nosso Estado leva o nome de Rondônia em homenagem
exatamente a Marechal Cândido Rondon.

Então fica aí, Sr. Presidente, o meu pedido de uma sessão
solene, se possível para semana que vem, nós tirarmos alguns
momentos e fazermos assim uma sessão de homenagem a Marechal
Cândido Rondon, que, pela sua biografia, merece mesmo e
principalmente nós de Rondônia. Nós sabemos que hoje o
Congresso está fazendo uma sessão também em homenagem a
Marechal Cândido Rondon e nós aqui de Rondônia não podemos
deixar passar em branco esta oportunidade também.

Gostaria, Sr. Presidente, de dizer e fazer uma breve
avaliação da nossa ida a Brasília, semana passada. Confesso que a
princípio eu até não estava muito animado para ir, Sr. Presidente.
Eu estava meio gripado, rouco, sem voz, eu pensando: eu acho
que não estou em condição de ir a Brasília e viajar. Mas depois eu
pensei: - Não, vai todo mundo, eu vou ficar aqui fazendo o quê,
de braços cruzados? Vou também.  E sinceramente eu achei muito
proveitosa, muito benéfica a nossa ida ali a Brasília. Nós fomos
lutar pelos direitos do povo de Rondônia e onde eu andei nesse
fim de semana, só pergunta.
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Estive num programa de rádio que choveu de perguntas
sobre essa PEC, se vai acontecer ou não vai acontecer. Então eu
acho que foi muito proveitosa, acho que essa atitude, essa iniciativa
desta Casa, a iniciativa do Sr. Presidente foi, no meu ponto de
vista, muito proveitosa, muito boa. E ainda por cima fui agraciado,
tive a sorte, eu e o Deputado Ribamar, tivemos a sorte de jantar
com o Presidente. Eu digo sorte porque nós fomos, não foi nada
programado, a gente foi achado assim meio de surpresa, pegamos
uma carona e lá fomos jantar com o Lula. Assistimos o seu discurso,
um discurso muito positivo no sentido do desenvolvimento do
PAC. Segundo ele, não vai permitir nenhum Ministro, que nenhum
Ministro fique emperrando o desenvolvimento do PAC, e foi para
nós muito bom.

Também gostaria de dizer que estive visitando uma escola
ontem em Ouro Preto do Oeste, uma escola onde eu já trabalhei
nela há muito tempo, escola Joaquim de Lima Avelino, que está
quase reformada, sua reforma já está em fase de acabamento e
a comunidade escolar ali muito satisfeita me pediu que mandasse
aqui um abraço. Ficou muito boa a reforma da escola. Ficou ótima.
Teve a parte do Governo Estadual, teve a contrapartida do
Governo Federal nos equipamentos, ficou uma escola
excelentíssima. Então nós estamos trazendo aqui, ali da Escola
Joaquim de Lima, a diretora Edna, esse recado da satisfação daquela
comunidade em relação à reforma daquela escola, construção de
um ótimo auditório, com 190 lugares sentados, também laboratório
de informática, laboratório de química, física, está bem montadinha
a escola, ficou muito boa. Ar condicionado em todas as salas. Era
uma coisa que aquela comunidade ali de Ouro Preto almejava há
muito tempo. Está já para ser inaugurada ali e nós estamos
trazendo esta informação, a gente fica contente quando as coisas
boas acontecem, a gente tem que parabenizar o Governo, tem
que parabenizar todos aqueles que estão fazendo acontecer.

Era isso que eu queria dizer nesta manhã, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até cinco minutos, sem aparte, o ilustre Deputado
Amauri dos Santos. Passaremos ao segundo orador.

Com a palavra, pelo tempo de até cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Luizinho Goebel.

Encerradas as Breves Comunicações, passaremos ao
Grande Expediente.

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

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Parlamentares, povo que nos assiste.

Sr. Presidente, eu gostaria até de justificar a minha não
ida a Brasília, que a maioria do pessoal mais antigo me conhece e
sabe que eu estou num tratamento de saúde, já há 19 meses e
justamente naquele dia era o dia que eu não poderia faltar até
porque é um tratamento de 24 meses.

Sr. Presidente, eu gostaria aqui de relembrar alguns fatos,
inclusive na leitura da Mesa Diretora eu vi que tem alguns
Requerimentos que foram atendidos já, em nível de repartições
do Governo do Estado, mas tem alguns que já estão passando do
prazo, que a Constituição Federal diz que são 30 dias e a Estadual,
parece-me, que são 10 dias. Eu acho que tem algumas Secretarias
que não estão levando a sério. E eu disse aqui, na minha posse,
que no momento que não for atendido, eu apelarei pelas
Constituições Federal e Estadual, e nas Constituições Estadual e
Federal diz bem claro que é crime de responsabilidade. Eu estou
dando mais um tempo até para que as pessoas atendam aos
Parlamentares, porque eu acho que é obrigação da Secretaria do

Estado em atender aos pedidos de informação de qualquer
Deputado desta Casa. Até porque são os Deputados que fiscalizam
o Executivo e muitas repartições estão levando isso na brincadeira,
e eu estou fazendo apenas um alerta, se não for atendido, eu
entrarei com processo de crime de responsabilidade, que a
Constituição Federal me dá esse direito, a Estadual me dá este
direito. Até porque eu acho que tem que ser levado a sério a
administração pública do nosso Estado. Eu só queria fazer um
alerta porque muitas vezes o interesse de saber dessas coisas é
dos servidores do Estado, é dos contribuintes, que infelizmente
muitas vezes não são atendidos.

O segundo assunto, Sr. Presidente, eu estive na cidade
de Cacoal neste fim de semana e estive reunido com algumas
associações, inclusive com a Associação Comercial. E a Associação
Comercial não é só a Associação Comercial que está preocupada
lá na cidade de Cacoal, eu faço uma convocação, Deputado
Valdivino, ao Deputado Euclides Maciel, que é Líder do Governo,
com referência à documentação do DETRAN do nosso Estado.
Eu fiz um ofício ao DETRAN, há pouco tempo, pedindo
informações, e o DETRAN me respondeu que em apenas três
dias forneceria a documentação dos carros novos que estão
entrando no DETRAN, mas justamente naquele momento que
eu dizia que eram três dias, eram três meses, porque apenas
depois de três meses é que eu consegui essa documentação. E
na cidade de Cacoal também o despachante, enfim, todas as
pessoas que estão recorrendo ao DETRAN, estão preocupadas,
porque estão sendo multados porque não têm o documento que
deveriam ter dos seus veículos e não é culpa da população. E,
segundo informações que eu tenho, ainda vai levar mais quarenta
dias para que o DETRAN se organize para fornecer essa
documentação. Então eu acho que é uma situação preocupante,
nós precisamos inclusive rever a questão do concurso público do
DETRAN, porque Cacoal tem apenas duas pessoas efetivas e mais
de quarenta comissionados. É preciso que a gente faça alguma
coisa para que o DETRAN tenha uma equipe de trabalho definitiva,
concursada, capacitada, para que possa resolver essa situação do
trânsito em Rondônia, que infelizmente está sendo afetado o
Estado inteiro com essa situação. Eu acho que não dá mais para a
gente ficar de braços cruzados nesse sentido, porque está
envolvendo inclusive o consumidor, os comércios. Enfim, é toda
uma situação que nós não podemos ficar calados. E é uma cobrança
geral, hoje, onde você passa dentro dos nossos municípios, e
com certeza outros municípios também estão assim, há falta de
documentação de transporte, ou seja, da responsabilidade da
documentação de trânsito do nosso Estado. Eu sei que o quadro
do DETRAN é pequeno, os efetivos devem ter umas duzentas e
setenta pessoas, no máximo, e a maioria, ou seja, 90% são
comissionados. Inclusive no mandato passado tinha até um pedido
no Ministério Público para que se abrisse concurso no DETRAN e
até hoje eu não vejo, até agora a manifestação desse concurso
público para que se resolva essa situação no Estado de Rondônia.
Infelizmente, não gostaria de estar aqui fazendo isso, pedindo
isso, mas é nossa obrigação, para que a gente possa realmente
fazer com que esse órgão tão importante do Estado, é o segundo
órgão de arrecadação do Estado, e hoje a população está penando
com essa situação.

Eu gostaria também, aqui, Sr. Presidente, de convocar
novamente meus companheiros, Deputado Valdivino e Deputado
Euclides Maciel, por um fato ocorrido na minha cidade, na semana
passada. Dois fiscais que são do Governo Federal, do DNIT, não
estou questionando a questão de estar funcionando ou não, são
fiscais, inclusive um é filho de um dos que estavam na Coordenação
da Arrecadação do Estado, que era o senhor Reginaldo, que fez
um ótimo trabalho no governo Cassol, foram presos por um
cidadão, mandado prender por um cidadão que está na cidade
de Cacoal, que só faz isso, perseguir. A cidade inteira de Cacoal
está revoltada, o Governador não precisa de inimigo mantendo
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um cidadão daquela espécie dentro da cidade de Cacoal. É na
Educação, é na Saúde, é em todos os setores, ele mete bico em
tudo, e não tem, sequer, crédito para fazer isso.

Eu estou colocando isso porque não dá mais para eu
calar dentro da cidade de Cacoal. Um cidadão como Ademarzinho,
que manda mais do que qualquer cidadão, até mais que Deputado
neste Estado, alguma coisa tem por trás dessa situação, e com
certeza eu irei às últimas conseqüências para descobrir o que é
que tem por trás daquele cidadão em Cacoal. Mexe com tudo e
ninguém faz nada, está lá todo santo dia, perseguindo a
comunidade, mandando mais até, com certeza, que os Deputados
Estaduais que são do Governo na cidade de Cacoal.

A minha revolta é grande, porque não é só minha, um
cidadão que não tem moral para poder resolver a situação em
nome do Governo do Estado. Pelo contrário, está denegrindo a
imagem do Governador e a cidade inteira sabe disso, e é um
pedido de toda a população de Cacoal. Eu estou indignado porque
são coisas que acontecem e ninguém faz nada e eu acho que
está na hora de nós tomarmos uma atitude. Eu estou apenas
colocando isso, com dor na alma, porque eu acho que Cacoal
merece um respeito nesse sentido. E tem muitas pessoas mais
dignas, tantos que estão ao lado do Governo, nós temos pessoas
excelentes na cidade de Cacoal. Infelizmente, eu não sei o que é
que tem por trás que esse cidadão está lá fazendo, faz e desfaz e
as coisas continuam desse jeito.

E um terceiro assunto, Sr. Presidente, que estou fazendo
aqui, isso pertence à esfera federal, que é o funcionário da SUCAM.
Há poucos dias, ou seja, da FUNASA, faz poucos dias, eu ouvi até
o pronunciamento do meu colega Professor Dantas, que em Ouro
Preto a FUNASA está fazendo um grande trabalho. Eu recebi
uma equipe lá na minha cidade, que é naquela região, de
funcionários antigos da FUNASA, e 93% desses cidadãos estão
contaminados, com a saúde comprometida. Isso não sou eu que
estou dizendo, inclusive conversando com o Ministério Público
Federal, o próprio Promotor Público Federal disse que também vai
entrar com ajuda, porque essas pessoas têm que ser tratadas.
São pessoas que estão contaminadas e fizeram um grande trabalho
no nosso Estado, e estão morrendo porque não têm condições
de se tratar. E eu acho que tenho que ser justo. Seja na esfera
federal, seja na esfera estadual, a vida tem muito mais valor que
quaisquer condições monetárias. São cidadãos que prestaram
serviços para o Estado, fantásticos, que estão aí todos
envenenados, que não têm condições de tratar, o salário deles
não compensa e muitas vezes estão até morrendo e outros estão
entubados na UTI. Nós precisamos fazer alguma coisa para esse
grupo de pessoas, porque são pessoas que mostraram e deram a
vida no Estado de Rondônia. E eles me diziam que a cada semana
está morrendo um, dois ou três; outros estão caindo em seus
leitos sem possibilidade de poder trabalhar. É uma preocupação
porque são cidadãos que salvaram muitas vidas e agora, no
momento que mais precisam, estão morrendo por falta de
atendimento. Alguns até diziam que não têm mais nem bota para
trabalhar, não têm luva, não têm roupa adequada para isso, ou
máscaras. Eu acho que isso é muito grave, no nosso Estado, a
situação da SUCAM nesse sentido.

Eu gostaria aqui de fazer um apelo e enviarei um
comunicado, inclusive para a nossa esfera federal, até para que
eles também tomem providências nesse sentido, porque são
pessoas que merecem respeito e acima de tudo são vidas humanas.

Sr. Presidente, eu sempre disse que aquilo que for errado
no meu Estado, eu não vou me calar, independente de que seja
no meu Partido, que seja no Partido de quem for. Nós estamos
aqui para defender a população, que são eles que nos pagam,
são eles que pagam os nossos salários, são eles que estão neste
Estado, realmente, fazendo que... Se este Estado hoje está se
destacando em nível nacional, nós precisamos saber que teve
gente que sofreu, que faleceu, em todas as áreas, dentro da

Educação, dentro da Polícia, dentro da Agricultura, dentro do
comércio, da construção civil, que são pessoas que estão
mostrando o que é o Estado de Rondônia pelo seu trabalho. E
ontem foi o dia do trabalhador e infelizmente muitos trabalhadores
não tiveram o que comemorar, porque não têm onde morar, onde
se tratar, onde estudar o filho, enfim, muitas vezes não têm
alimento na mesa. Então, é preciso que nós, Deputados Estaduais,
coloquemos a mão na consciência. E faria um pedido a todos os
Deputados, que quando sentam à mesa lembrem do agricultor,
que muita gente em discursos, muitas vezes a gente fala no
agricultor, mas quando ele chega ao hospital para se tratar, ele é
renegado, ele é maltratado e muitas vezes até largado como se
fosse um zé ninguém. Mas na hora de sentar à mesa, é lá que
está o esforço do trabalho da mão daquele trabalhador, que coloca
alimento na mesa do Deputado, na mesa do Governador, do
Presidente da República, do Juiz, do Promotor, de todas as pessoas
do Estado de Rondônia, e é um cidadão que promove a vida.

Infelizmente, a gente olha para o nosso Estado, muitas
vezes, muitos agricultores estão arrastando as pernas, porque
não podem se tratar e são enganados, e fazem de conta que são
tratados e são respeitados. Eu estou apenas fazendo isso porque
é justamente a classe que nós deveríamos ter muito respeito.
Claro, lembrando os servidores na Educação, que são valiosos,
lembrando da construção civil, do comércio, da indústria, enfim,
de todas as áreas, mas principalmente aqueles que produzem o
alimento, aquele que promove a vida, com certeza, porque sem
o alimento ninguém vive. Meus senhores, desculpem-me pela
minha indignação diante desses casos, porque eu acho que a
gente precisa tomar atitude. E com certeza, Sr. Presidente, Vossa
Excelência eu conheço há três, quatro anos e eu acho que na
nossa Casa, a Assembléia Legislativa, com certeza, fará juntamente
com a Mesa Diretora tudo aquilo que for preciso para melhorar o
nosso Estado. E eu estou aqui para somar e não para dividir. Agora,
não vou me calar diante de fatos que acontecem lá na minha
cidade de Cacoal, com referência a esse cidadão, porque não dá
mais, agüentei três meses, não dá mais para agüentar as atitudes
desse cidadão de Cacoal. Não dá mais. Alguma coisa tem que ser
feita, porque a sociedade está se organizando e eu temo o pior.
Eu temo o pior, e estou dando um aviso, estou temendo o pior
se não for tomada uma atitude nesse sentido. Eu acho que o
Governador tem que tomar, ao menos mandar esse cidadão calar
a boca, ficar no lugar dele, porque ele está se metendo em tudo,
mexe em tudo como se fosse dono da cidade de Cacoal. Ele tem
o prazer de perseguir quando ele podia educar e ajudar a resolver
essa situação, eu acho que seria mais fácil.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença aqui do senhor Beto, companheiro, Vereador da Câmara
Municipal do município de Jorge Teixeira; também do senhor José
Furtado, Vereador também lá do município de Governador Jorge
Teixeira e do senhor Irani Ribeiro, Presidente da Associação –
ASPRURA, do município também de Governador Jorge Teixeira.

Com a palavra, pelo tempo de até vinte minutos, com
apartes, o ilustre Deputado Valter Araújo.

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

Fiz questão, Sr. Presidente, de me inscrever no Grande
Expediente, para abordar um assunto aqui, como diz o nobre
companheiro Deputado Tiziu, de grande relevância para o Estado
de Rondônia e até para as populações dos demais Estados do
Brasil, no que diz respeito ao complexo das Usinas do Madeira. Na
oportunidade da nossa estada em Brasília, tratando da questão
da transposição dos servidores, eu pude ver uma matéria no jornal
O GLOBO, Sr. Presidente, que Vossa Excelência também leu,
Deputado Alex, todos os Parlamentares que ali estavam, onde
traz a triste notícia da afronta que a Ministra Marina Silva faz ao
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Programa de Aceleração do Crescimento proposto pelo Presidente
Lula, no que diz respeito à maior obra, o maior investimento
proposto pelo Presidente do Programa de Aceleração do
Crescimento, que é a construção das usinas do rio Madeira.

Eu não posso entender que uma Ministra como é a
Senadora e Ministra Marina Silva se apegue à picuinhas políticas, a
revanchismo político do Estado do Acre com o Estado de Rondônia,
para tentar impedir o crescimento do Estado de Rondônia e do
Brasil. Eu não posso entender que a Ministra se apegue apenas à
questão da transposição de peixes, apenas à questão dos
sedimentos que são gerados no rio Madeira e que ainda tente
utilizar a Bolívia como picuinha, como argumento para não liberar,
Deputado Luizinho, a licença prévia para a construção do complexo
das usinas do Madeira. Apega-se em coisas pequenas, enquanto
nós temos dentro do próprio Governo, e aqui vale ressaltar, a
vontade do Presidente Lula de construir esse complexo de usinas,
ao ponto de contratar, através do Ministério das Minas e Energia,
especialistas internacionais aí assessorados por especialistas do Brasil,
inclusive os que participaram da construção da Usina de Itaipu e
de outras regiões do Brasil, para emitir pareceres que são
contraditórios, as inverdades, Deputado Ribamar, colocadas no
relatório do IBAMA, por parte da Marina Silva. Quando eles colocam
que não tem data estabelecida para poder se liberar a licença
prévia, para construção das usinas, apenas se embasando em
questão da transposição dos peixes e dos sedimentos, dizendo
que é uma causa até internacional, que irá prejudicar a Bolívia.
Nós sabemos que isso é engodo. Nós sabemos que a Senadora e
Ministra Marina Silva, a vida inteira usou o seu poder político, usou
o seu mandato para tentar prejudicar o Estado de Rondônia. E
eu posso citar, aqui, com muita tranqüilidade, Deputado Neodi, a
questão do IBAMA. Nós temos um IBAMA no Estado de Rondônia
com todos os problemas que nós conhecemos e a Ministra Marina
Silva, Deputado Dantas, tem a coragem, tem a audácia, a cara-
de-pau de fazer um convênio, de assinar um decreto que dá
autonomia ao IBAMA do Estado do Acre para vir fiscalizar as
madeireiras do Estado de Rondônia. Isso é dizer que os técnicos
do IBAMA de Rondônia, que o senhor Pitaluga, que responde,
Deputado Euclides, pelo IBAMA de Rondônia, são incompetentes,
porque precisa do IBAMA do Estado do Acre vir fazer terrorismo
na Ponta do Abunã, vir tratar os nossos madeireiros, os nossos
desbravadores, os nossos geradores de emprego e renda como
bandidos, como pessoas prejudiciais ao desenvolvimento do Estado
de Rondônia.

O Sr. Alex Testoni – Permita-me um aparte?

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

O Sr. Alex Testoni – Obrigado, nobre Deputado Valter
Araújo. Eu sempre disse, durante os meus pronunciamentos na
imprensa, aqui na Assembléia, que é a vez do Estado de Rondônia.
Nós temos todos os ingredientes necessários para que Rondônia
consiga o desenvolvimento merecido. Estou muito triste
novamente, nobre Deputado, com a Ministra Marina Silva. Tudo
no Acre pode. Tem uma reportagem na revista Veja dizendo que
o desmatamento, hoje, no Acre foi acelerado nos últimos anos.
Lá pode plantar cana-de-açúcar e desmatar e diz que é
ecologicamente, desmatando ecologicamente. Isso é um
verdadeiro absurdo. E agora, ir contra as usinas do Madeira? E
essas dezenas de usinas que foram feitas no Brasil? Lá nos outros
Estado pode. Por que no Estado de Rondônia não pode nada?
Cadê os nossos representantes políticos do Estado de Rondônia?
Até do Partido dos Trabalhadores, do Presidente Lula, para lutar
e para gritar contra essa grande injustiça que querem fazer com o
Estado de Rondônia. A hora que nós vamos desenvolver o Estado,
vem a Ministra dizer que o Estado de Rondônia não pode ter
usina, que vai prejudicar os ribeirinhos. Pelo contrário, é o contrário

do que ela está falando. Se fosse no Estado do Acre que tivesse
um rio lá, que a natureza deu ao Estado de Rondônia, lá poderia.
Por que ela é inimiga do Estado de Rondônia, e lá no Acre pode
tudo e aqui não pode nada? É hora de nós gritarmos. Vamos
gritar aqui na Assembléia. Vamos lá, Sr. Presidente, vamos gritar lá
em Brasília. Não podemos perder essa grande oportunidade que
Rondônia tem desse enorme desenvolvimento. Isso aqui vai ficar
na história de Rondônia, como já disse o nobre Deputado Valter
Araújo, é o maior programa do PAC. Estão querendo tirar do
Estado de Rondônia. Vão fazer o quê, Deputado? Vão fazer usina
nuclear no lugar das nossas usinas do Estado de Rondônia? Quer
dizer que usina nuclear é ecologicamente correta, e as nossas
usinas do complexo do Madeira não pode.

Eu estou indignado. Temos que gritar. Continuem
gritando e vamos gritar juntos. Vamos pegar a bancada federal,
os Senadores e vamos unir as forças e vamos fazer uma corrente
e vamos mostrar que ela não pode fazer isso com o Estado de
Rondônia.

O SR. VALTER ARAÚJO – Deputado Alex, o que causa
mais indignação é que enquanto nós temos a possibilidade de
construir usinas, da forma que vai ser construída em Rondônia, e
por não ter por parte do IBAMA essa sensibilidade, por picuinhas
políticas, especificamente da Senadora e Ministra Marina Silva, o
Presidente Lula ameaça construir usina de carvão e usinas
nucleares. Agora eu pergunto: como que se constrói usina de
carvão, e como é que se produz carvão? Tem que desmatar, tem
que derrubar, tem que degradar a natureza para produzir carvão.
E isso, como não é no Estado de Rondônia, para a Senadora
Marina Silva serve.

A título de informação, eu busquei fazer um levantamento,
o Estado do Acre a vida inteira critica Rondônia e acusa Rondônia
do desmatamento da Amazônia. O Estado de Acre tem o maior
índice de desmatamento da história da região amazônica e não
tem sequer, Deputado Neodi, uma família assentada, através do
INCRA do Estado do Acre. Mas vive criticando, vive fazendo baderna
e vive acusando o Estado de Rondônia.

O Sr. Euclides Maciel – Permita-me um aparte,
Deputado?

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

O Sr. Euclides Maciel – Obrigado pelo aparte, Deputado.
Eu gostaria de parabenizá-lo por esse assunto muito importante,
é interessantíssimo, mas eu vou fazer duas ressalvas. Só dois países
não assinaram aquele acordo, que foi os EUA e Inglaterra, os dois
únicos. E uma defesa aqui, Deputado, parabéns em falar que a
Ministra tomou essa atitude, mas o Presidente hoje pela manhã
mostrou que ele não é contra. Ele deu até um puxão de orelha
na Ministra, dizendo que ela não pode se comportar, ela deu até
uma baixada, mas eu a vejo tão forte lá que eu não sei o que a
segura tanto e depois por trás a gente sabe o que é. Mas posso
dizer uma coisa, o Presidente Lula não está contra as usinas.

O SR. VALTER ARAÚJO – Mas eu deixei claro que o
Presidente Lula não é contra. Inclusive nessa audiência, nessa
reunião, ele disse que estava na hora do IBAMA e seus técnicos
abandonarem a fase do não pode e passassem a defender os
interesses do Brasil e principalmente a questão do PAC. E só a
título de informação, numa informação dada aqui pelo Dr. Sultan
Alan, que é um técnico, um engenheiro francês, especialista em
obras desse tipo, ele diz que, pela experiência que ele tem, lhe
permite afirmar em tais condições com barragens inferiores a 20
metros de queda d’água, não há problemas de sedimentos, que
é o que a Ministra está alegando no bendito relatório do IBAMA.
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E ele diz ainda mais, o histórico de 22 barragens construídas na
França e no Mississipi, afirma essa alternativa. Então não existe
porque a Ministra ficar tentando arrumar desculpismo, enquanto
nós sabemos, Deputado Tiziu, que o único interesse que ela tem
é prejudicar Rondônia, é tentar fazer com que vá alguma parte
desses royalties para o Estado do Acre, que não tem rios, que
não tem condições de fazer usinas. É a mesma coisa do linhão de
interligação dos Estados brasileiros, quando ficou com esse linhão
no Acre, por vários meses e anos sem interligar por picuinhas,
porque queriam parte do ICMS. E isso é inadmissível num país que
tem um grande problema energético como tem o Brasil. Quando
já foi colocado com estudos bastante minuciosos de que nós
corremos o risco, no máximo em 3 anos, de entrarmos, de novo,
no problema do apagão. E nós ficamos nos atendo a picuinhas. Já
foi demonstrado pelos técnicos que existe um sistema de elevador,
como foi feito em Itaipu, que já é uma experiência que serve
para Rondônia, que pode ser colocado nos dois lados da usina,
aonde os peixes vão se acumulando de hora em hora e de meia
em meia hora esse elevador hidráulico suspende e solta esses
peixes, tanto para ir quanto para voltar. Não existe nenhum
problema com relação a isso. É apenas desculpa, pois o Presidente
Lula chegou a afirmar que isso já teria de ser resolvido numa
reunião interna entre o Ministério de Minas e Energia, entre o
IBAMA e entre os técnicos contratados, esses engenheiros para
poder dar esse parecer.

O Sr. Tiziu Jidalias – Um aparte, Deputado?

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

O Sr. Tiziu Jidalias – Primeiro eu quero parabenizar ao
nobre Deputado Valter, trazendo esse tema tão importante, que
na realidade tem sido nos últimos dias noticiado por toda a imprensa
do nosso Estado, devido à preocupação, à responsabilidade social
que a classe política do Estado de Rondônia tem. Isso tem sido
assumido pela nossa classe política do Estado de Rondônia,
defendendo, a prova disso é quantas e quantas vezes, nobre
Deputado, nós temos vindo a esta Tribuna defender, realmente,
o desenvolvimento do Estado de Rondônia.

E eu estava, antes da sua fala, já estava, na realidade,
olhando esta reportagem que traz, hoje, muito bem posta,
também, pelo jornal Folha de Rondônia. E não sei se coincidência
ou não, mas sai aqui a nossa inimiga número um, até porque ela já
se declara assim, eu acho que as atitudes dela não têm nenhuma
outra palavra para que nós a consideremos a não ser isso, se não
for realmente como a inimiga número um, hoje, do Estado de
Rondônia. Porque alguém que por interesses próprios tem
declarado, realmente, que não quer ver o Estado de Rondônia
crescendo. E, aqui, a Folha de Rondônia, como eu já disse, se
por coincidência ou não, traz de um lado a foto da Marina Silva,
do outro lado a foto de Sadam Hussein, então, nada mais e nada
menos, eu acho que uma comparação muito justa que eu quero
fazer neste momento, mas eu a considero, realmente, como mais
uma terrorista dentro do nosso querido Brasil. E não é de forma
alguma aqui uma palavra leviana da minha parte quando eu digo,
realmente, que é uma grande terrorista, porque ela está,
simplesmente, indo contra tudo e contra todos, sobretudo contra
o grande desenvolvimento do Estado de Rondônia, que,
incansavelmente, meu querido amigo Deputado Valter, nós já temos
falado nesta Tribuna, e V. Exª. mesmo tem muito defendido isso.

Chegou a hora do Estado de Rondônia. Nós não podemos
mais nos calar, Presidente Neodi. E aqui, Deputados, nós temos
que continuar demonstrando através de ações, a exemplo daquela
ação que nós fizemos na semana passada, indo, dos 24 Deputados
estavam 20 presentes ali em Brasília para poder defender,
realmente, nosso querido Estado de Rondônia. Se preciso for,
Presidente, eu quero aqui deixar o meu posicionamento, tenho

certeza que o posicionamento do nosso querido Deputado Valter
não será diferente, como da grande maioria desta Casa. Se preciso
for, é preciso nós  instalarmos uma tenda na frente do Congresso
Nacional, em Brasília, para mostrar que  o Estado de Rondônia
tem representante, sim, e que nós não vamos, de forma alguma,
ficar refém de uma senhora por  nome de Marina Silva, que não
quer e não tem o menor interesse de desenvolvimento  do nosso
Estado. Talvez, por uma competição imbecil, competindo, na
realidade, com o Estado do Acre, que é o Estado dela, que nós
não temos nada contra o Estado do Acre, nem tampouco aos
moradores que lá estão. Mas eu já disse e repito, nós temos a
favor do Estado de Rondônia, querido amigo Deputado Valter,
por isso parabéns mesmo, um grande tema que V.Exª. traz,
abordado de uma forma muito própria, muito inteligente e eu
quero dizer, nobre Deputado, que estaremos, sim, de acordo com
o seu discurso, e vamos realmente dar a nossa palavra aqui de
solidariedade, e parabéns por esse grande discurso.

O SR. VALTER ARAÚJO – Eu quero solicitar que seja
incluído todos os apartes do meu pronunciamento, e para concluir,
Sr. Presidente, eu quero ainda, aqui, fazer uma observação,
Deputado Tiziu, que quando o Presidente Lula pede para o IBAMA
tomar uma posição e criar alternativas para resolver o problema
em todos os seus aspectos ambientais no Brasil, a Ministra Marina
Silva convida para assumir o IBAMA o Delegado da Polícia Federal
Paulo Lacerda, que foi o mesmo que ela utilizou para prender
madeireiros, para prender membros do IBAMA, para criar todo
esse terrorismo, Deputado Jair Miotto, que foi criado no Brasil. É
esta a alteração que ela propõe fazer no IBAMA, na presidência
do IBAMA. Isso é um absurdo! Isso é uma afronta não só a
Rondônia, mas a todos os brasileiros, ao País como um todo.

E eu quero aqui aproveitar os últimos minutos do meu
pronunciamento e parabenizar, Presidente Neodi, o CREA de
Rondônia, na pessoa do seu Presidente, Deputado Jesualdo, pela
iniciativa do manifesto que foi feito com passeata, com a
mobilização da sociedade em prol das Usinas do Madeira. E quero
dizer que mesmo que esta Casa não tenha sido convidada
oficialmente, não é do meu conhecimento, para participar desse
manifesto, hoje eu encaminhei uma correspondência a eles
parabenizando-os, me colocando à disposição. E gostaria, Sr.
Presidente, que partisse da Mesa Diretora, porque isso é um
negócio de interesse do Estado de Rondônia, e não apenas de
um Parlamentar, que nós pudéssemos, aqui, fazer audiências
públicas, se for preciso, fazer as manifestações que forem precisas,
em nome da Assembléia Legislativa, como Casa representativa do
povo do Estado de Rondônia, no sentido de sensibilizar a
sociedade, as autoridades políticas do Estado de Rondônia e do
Brasil para as questões das Usinas do Madeira, deste grande tema
que envolve o Brasil como todo. E eu tenho certeza que a nossa
voz, que o nosso grito terá eco, Deputado Alex, em todas as
regiões, em todas as classes representativas do Brasil, no que diz
respeito ao complexo de Usinas do Madeira.

Tenho dito. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.

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

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente Neodi Carlos,
Srs. Deputados, Sra. Deputada Daniela Amorim, convidados aqui
hoje presentes, imprensa.

Eu gostaria de, em primeiro lugar, Sr. Presidente,
parabenizar o Deputado Neodi Carlos por essa brilhante mobilização
que tem feito, e ele é o nosso capitão, estamos sendo
capitaneados pelo Deputado Neodi Carlos, e essa visita que fizemos
a Brasília agora, na semana passada, já foi um reflexo dessa união
que existe, hoje, nesta Casa, Deputado Neodi. Dizer da minha
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satisfação, também, como o Deputado Dantas bem disse aqui em
seu discurso, a princípio foi até meio desesperançoso, achando
que seria uma viagem pouco produtiva, mas na volta senti de
fato que tivemos uma grande produtividade. Foi uma viagem muito
produtiva. Conseguimos mobilizar a bancada federal em relação à
questão da transposição dos servidores.

Então, eu quero parabenizar em público ao Deputado
Neodi Carlos e todos os companheiros nossos que foram a essa
viagem, aqueles que também não puderam ir, mas que nos
apoiaram, e dizer que realmente nós ficamos muito orgulhosos de
saber que, hoje, a Assembléia Legislativa tem feito a diferença lá
em Brasília. E o segundo aspecto do meu discurso é em relação
ao que foi bem colocado, aqui, o Deputado Valter Araújo, em
relação à questão da construção das Usinas do Complexo Madeira,
são as usinas de Jirau e Santo Antônio. Ela, hoje eu digo, Deputado
Valter, que não é importante para o Estado de Rondônia, ela é
importante para o País. Hoje nós temos um grande entrave
burocrático onde a Ministra Marina Silva, apoiada por pseudo-
ambientalistas, pessoas que dizem entender, essas ONGs
estrangeiras que estão infestadas nessa Amazônia e se colocam
totalmente contrárias à construção das nossas usinas, às nossas
usinas hidrelétricas do Madeira.

Gostaria de ressaltar que a Ministra Marina Silva, com todo
o respeito que eu tenho por ela, por sua capacidade, hoje está
em uma encruzilhada: ela não sabe se quer as Usinas do rio Madeira,
que eu vou dissecar aqui e dizer que o impacto ambiental é muito
pequeno, ela não quer as usinas térmicas, movidas a óleo diesel,
movidas a carvão, como disse o Deputado Valter Araújo, ela não
quer a usina térmica, a usina nuclear. Então ela quer que nós
voltemos à pré-história, à época das cavernas, quer dizer o país
deixa de desenvolver, o país deixa de crescer, passa a
desacompanhar todo o crescimento mundial, hoje, que existe,
em função de um capricho pessoal, interesses que a gente não
conhece, interesses de organizações estrangeiras que,
infelizmente, infestam, hoje, a nossa Amazônia. E eu quero, hoje,
dizer e tratar de um assunto que a princípio pode parecer, Sr.
Presidente, que não tem nada a ver com essa história das usinas,
mas eu quero voltar um pouco atrás, em 2002, quando o Banco
Gold Manchax, através de seus estudiosos, criou um termo que
se chama BRIC, b r i c, em inglês bric quer dizer tijolo, quer dizer,
quer dar a idéia de construção. Que é BRIC? Essa sigla BRIC -
Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2002 esse Banco Gold Manchax,
através de seus técnicos, definiu esses quatro países: o Brasil, a
Rússia, a Índia e a China teriam um comportamento de
desenvolvimento mundial acima da média. E aqui eu trago uns
dados para comprovar, e depois eu vou voltar à questão das usinas,
e o porquê estou colocando isso aí. Esse banco nos coloca, hoje,
em 2005, os Estados Unidos, hoje, a maior economia mundial, a
China é a quinta economia mundial, o Brasil é décima primeira e a
Índia nem aparece entre os doze primeiros. Em 2025, segundo
esse mesmo banco, nós teríamos a seguinte disposição de
economias mundiais: os Estados Unidos continuariam em 1º lugar,
a China já seria o 2º país e maior potência econômica do mundo
em 2025, o Japão o 3º, a Alemanha em 4º, a 5ª seria a economia
da Índia, a 8ª seria a Rússia e o nosso país seria o 12º. Em 2050,
e aí sim que é a grande notícia que temos para os brasileiros.  Em
2050, a China passaria a ser o 1º país do mundo em termos
econômicos,  passaria os Estados Unidos.  A Índia seria o 3º país,
com o PIB de aproximadamente R$ 27 trilhões; a China teria um
PIB de R$ 49 trilhões e o Brasil seria o 5º lugar nesse ranking
mundial e a Rússia o 7º lugar.

Então, esses quatro países, que, conforme eu coloquei,
pela sigla BRIC, que é Brasil, Rússia, Índia e China, deteriam, Sr.
Presidente, 50% do PIB mundial. Ou seja, em 2050 toda a
conjuntura de forças econômicas do mundo mudaria
completamente. Ou seja, esses quatro países emergentes, esses
quatro países em desenvolvimento dominariam em 2050 ou vão

dominar se a gente conseguir transpor, e aí que eu vou voltar ao
tema da questão das hidrelétricas, esses países, os quatro países
seriam os responsáveis por 50% do PIB. E o Brasil, evidentemente,
estaria inserido na economia moderna, uma economia pujante,
com alto padrão de vida aos nossos moradores, inclusive superando
países europeus e países com o porte dos Estados Unidos.

Qual a péssima notícia que eu tenho a dar? A boa notícia
é que o BRIC nos coloca como um dos quatro países com o maior
potencial de desenvolvimento até 2050.  Qual é a péssima notícia?
De 2002, apenas a Índia, a China e a Rússia conseguiram
desenvolver dentro dos aspectos de desenvolvimento e
conseguiram esses índices que colocariam esses países em 2025
e 2050. O Brasil, infelizmente, hoje está ficando para trás. Já,
praticamente, não pertence mais ao bloco do BRIC. Não pertence
mais a esses quatro países que em 2002 foram lançados como as
grandes esperanças mundiais, e a China, a Rússia e a Índia
conseguem hoje acompanhar esse desenvolvimento.

(Às 10 horas e 16 minutos o Senhor Neodi Carlos passa a
presidência ao Senhor Alex Testoni).

O Brasil está ficando para trás. Não está conseguindo
mais acompanhar esses três países e provavelmente ficaremos
para trás durante esse processo de desenvolvimento.  E aí eu
coloco uma questão muito importante. E essa questão que eu
falo é a seguinte: por que a China cresce?  Eu vou dar um exemplo
de uma hidrelétrica, Sr. Presidente, uma hidrelétrica que está sendo
construída na China, que é a Hidrelétrica de Três Gargantas. Essa
hidrelétrica vai ser a maior hidrelétrica do mundo, ela vai suplantar
ITAIPU. E olhem o esforço que os chineses estão fazendo e aí eu
vou fazer um comparativo do que os chineses estão fazendo em
termos de esforço, para resolver os problemas de energia daquele
país, que será a principal potência em 2005º.  A China hoje, para
construir essa Hidrelétrica de Três Gargantas, nada mais, nada
menos, está desalojando, olha o dado que eu vou dar agora para
vocês, desalojando um milhão e duzentas mil pessoas. Um milhão
e duzentas mil pessoas estão sendo desalojadas na China para
poder comportar o lago dessa Usina de Três Gargantas. Um milhão,
quase a população de Rondônia está sendo desalojada da região
onde vai ser construída a Usina de Três Gargantas, por conta
dessa construção da Usina de Três Gargantas. E vocês vejam então,
e aqui eu tenho os dados, aqui da revista Exame em que diz: “o
remanejamento de pelo menos 1,2 milhões de pessoas para abrir
espaço para a represa de Três Gargantas na China Central.” Elas
vão ser desalojadas e estão sendo desalojados 1,2 milhões de
pessoas por conta de uma construção de uma hidrelétrica que é
fundamental para o crescimento da China.

O Sr. Neodi Carlos – Conceda-me um aparte, Sr.
Deputado?

O SR. JESUALDO PIRES – Concedo aparte ao nobre
Deputado Neodi.

O Sr. Neodi Carlos – Quero parabenizar V.Exª., também
o Exmº. Deputado Valter Araújo, quando levantam hoje, aqui, na
Tribuna desta Casa questão das discussões aqui da construção
das Usinas do Madeira. Nós estivemos a semana passada em Brasília,
em 20 Deputados dos 24 Deputados aqui desta Casa. Uma
demonstração de que nós, a partir do dia 01 de fevereiro, nos
propusemos e assumimos o compromisso nas eleições de outubro
passado e assumimos um compromisso com a população do Estado
de Rondônia quando assumimos aqui no dia 01 de fevereiro deste
ano, de realmente dar um novo rumo a esta Casa, dar um novo
rumo às discussões aqui dentro deste Parlamento. E nós não
estamos alheios às discussões de interesse do Estado de Rondônia.
A prova disso é que estivemos lá em Brasília na questão da
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transposição. É uma questão que diz respeito aos Deputados
Federais e aos Senadores, mas diz respeito sim, também, a nós,
Deputados Estaduais, porque diz respeito ao povo do Estado de
Rondônia e por isso estivemos lá em Brasília, numa demonstração
de que nós não estamos alheios ao que está acontecendo aqui.
E o que me deixa indignado, aquilo que colocou o Deputado
Valter Araújo, que aquilo que pode lá no Acre não pode aqui.
Aquilo que pode lá no Amapá e Roraima, não pode em Rondônia,
que é o caso da transposição quando os Estados do Amapá,
Roraima e Rondônia, os Territórios, aliás, passaram a Estado, lá foi
feito a transposição e o Governo Federal assumiu os funcionários.

No Estado de Rondônia, inclusive, tiveram a condição de
colocar os funcionários do Estado do Amapá e de Roraima, passar
para a União através de uma Lei que criou o Estado de Rondônia.
E, portanto, o Estado de Rondônia até hoje não conseguiu. Então,
infelizmente tem alguma coisa que nós precisamos descobrir que
bicho é esse que está enterrado aí que o Estado de Rondônia
nada pode, em outros Estados pode tudo.

Essa questão das Usinas do Madeira, isso é vergonhoso.
É uma vergonha uma Ministra que é Senadora, que foi eleita pelo
povo e ser contra o povo, porque ela não está sendo contra
apenas ao Estado de Rondônia, ela está sendo contra o Brasil, a
Nação, que ela representa como Senadora no Congresso Nacional.
Ela deveria se envergonhar de ser contra um benefício tão grande
para a população brasileira, porque essas Usinas do rio Madeira, o
Estado de Rondônia não vai consumir nem 2%, 5% do que essas
Usinas vão produzir. Elas vão servir para o desenvolvimento, e aí V.
Exª. colocou com muito conhecimento, com muita propriedade
dessa questão, dessa projeção de desenvolvimento até os anos
de 2025 e 2050, do crescimento desses quatro países.  Então
demonstra, Deputado Jesualdo Pires, claramente que tem alguma
coisa contra o nosso Estado de Rondônia. Eu diria mais, e tenho
certeza que ser contra não é coisa de brasileiro, porque eu duvido
que tenha um brasileiro, que seja brasileiro mesmo, que seja contra
a sua Nação. Com certeza são interesses que fogem ao nosso
conhecimento, mas o povo brasileiro está alerta, não tenha dúvida
disso, Deputado Jesualdo, que o que essa Ministra está fazendo é
uma coisa que nos deixa indignado. Agora, a coisa que eu não
entendo, porque o Presidente Lula quer essa Usinas.  E aí? Quem
que nomeia os Ministros?  Com certeza é o Presidente da República.
Com certeza tem que meter a caneta e exonerar essa Ministra,
colocar realmente um Ministro do Meio Ambiente que realmente
tenha consideração pelo povo brasileiro, que respeite o povo
brasileiro, que não aja dessa forma que essa Ministra está agindo,
atravancando o desenvolvimento, o progresso, não só do Estado
de Rondônia, da região Norte, mas como todo o Brasil. E a alegação
dos ribeirinhos?  Coitados dos ribeirinhos.  O que será que essa
Ministra fez pelos ribeirinhos até hoje, que estão aí morrendo de
fome nas beiras dos rios, morrendo de malária, porque realmente
lhes falta assistência.  O que essa Ministra, como Ministra do Meio
Ambiente, tem feito por essas pessoas? O que vale é que ela
tem deixado claro que para essa Ministra mais vale um macaco ou
qualquer bicho do mato do que um ser humano. Com certeza
para ela tem muito valor. Agora não podemos nos calar diante de
tudo isso que vem acontecendo. Nós fomos esses dias em 20
Deputados a Brasília, e tenho certeza que para defender o Estado
de Rondônia nós vamos os 24 Deputados a Brasília, no momento
que for preciso. Eu não tenho dúvida disso, porque eu conheço
cada Deputado desta Casa e tenho certeza que nenhum dos
Deputados desta Casa, aqui, apóia a decisão dessa Ministra de
prejudicar o Estado de Rondônia, prejudicar o Brasil, porque o
Brasil precisa, imperiosamente, da construção dessas Usinas, sob
pena de, no máximo, em 10 anos nós termos um apagão geral,
porque o potencial hídrico do Brasil está se esgotando. E nós
temos esse grande potencial no Estado de Rondônia, e que não
existe o impacto da forma como ela está colocando, que, segundo
estudos feitos pelas empresas, feitos por órgãos que realmente

têm conhecimento, o impacto, algum alagamento que essa Usina
vai gerar, e o máximo que ela chegará é como uma grande cheia.
E aí?  Ela vai impedir que essas cheias continuem acontecendo no
Estado de Rondônia, no rio Madeira? Será que ela tem poder para
isso? A impressão que tenho é que ela tem poder até de fazer
isso, da forma que ela coloca as coisas.

Então, eu quero parabenizar V. Exª. quando levanta esse
questionamento na Tribuna desta Casa, também o Deputado
Valter Araújo, e dizer que nós estamos aqui, Deputado Tiziu, firmes
para discutir os problemas do Estado de Rondônia, seja na questão
do meio ambiente, seja na questão da pecuária, enfim, tudo aquilo
que diz respeito ao Estado de Rondônia, esta Casa estará presente
onde for preciso para defender o povo deste Estado que realmente
é um povo sofrido e que são discriminados. E como disse aqui
com muita propriedade o Deputado Tiziu, no Acre pode tudo,
desmatamento, inclusive está na revista Veja, vergonhosamente,
na terra, no Estado da Ministra, o maior desmatamento que
aconteceu no Brasil foi lá na terra dela, mas isso ela não viu. Lá ela
não enxerga, ela só enxerga o desmatamento em Rondônia, ela
só enxerga as mazelas que acontecem aqui. Lá no seu Estado
está embaixo do seu nariz e ela não vê. Então nós precisamos
realmente nos posicionar de uma forma correta e firme para que
a gente seja respeitado, para que o Estado de Rondônia passe a
ser respeitado.

Muito obrigado pelo aparte e parabenizo V. Exª. pelo
tema que ora levanta nesta Tribuna.

(Às 10 horas e 23 minutos o Senhor Alex Testoni passa a
presidência ao Senhor Neodi Carlos).

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado, Deputado Neodi.
Eu gostaria que o aparte do nobre Deputado se incorporasse ao
meu pronunciamento. Muito importantes as colocações do
Deputado Neodi.

Continuando a minha linha de raciocínio, o que eu queria
dizer também, Deputado Neodi, é que essa Usina, o Complexo
Madeira, e eu sou engenheiro e sei, estou falando tecnicamente,
é a usina que mais foi estudada a questão do impacto ambiental.
Todos, todos os impactos que pudessem atingir o meio ambiente
foram analisados. Esse estudo já tem sido feito há anos, por
FURNAS, há anos. Até insetos, para vocês terem uma idéia, além
de animais, insetos foram estudados, qual seria o impacto do
alagamento dos insetos, sobre sobrevivência de insetos. Quer
dizer, tudo já foi estudado, e de uma forma intempestiva, de uma
forma em cima da hora, depois que tudo já estava pronto, que o
estudo de impacto ambiental já estava aprovado, vem esses
pseudo-ambientalistas que tudo pode no Acre, tudo pode no
Estado do Acre, como bem ressaltou aqui o nosso Presidente e o
Deputado Valter Araújo. Quer dizer, o Acre, segundo o INPE, é o
Estado que mais devastou a floresta amazônica na região
amazônica, o Acre. O nosso vizinho Acre. E aqui quero dizer que
não tenho nada contra o povo do Estado do Acre, nem com o
Estado do Acre. Eu acho que eles têm que crescer também,
como nós queremos crescer também. Mas por que lá no Acre foi
feita a maior devastação na floresta amazônica segundo o INPE,
em termos proporcionais, em termos percentuais, e nada foi feito?
Então alguma coisa existe, alguma coisa existe e nós precisamos
descobrir o que é.

E a questão que se fala, então, em relação às nossas
usinas, é a questão do impacto ambiental. Essa usina do Complexo
Madeira, Deputado Alex Testoni, são as usinas que darão menos
impacto ambiental do que qualquer usina que já foi construída no
País. E aqui a reportagem da Veja, de algumas semanas atrás,
que eu li com muito cuidado, diz bem assim: “O desafio ambiental,
por sua vez, foi enfrentado com as novas tecnologias de condição,
com menores impactos diretos na natureza, desta forma será
possível evitar a repetição dos desastres causados no passado
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pela construção de grandes hidrelétricas na região, como Balbina
e Tucurui”.

Quer dizer, antigamente não tinha feito esses estudos
de impacto ambiental, no caso do Complexo Madeira a nova
tecnologia de construção é diferente. E aqui coloca-se assim:
“Em vez de uma só usina com um grande reservatório, o projeto
prevê duas menores cujas turbinas serão acionadas pelo sistema
a fio de água.” Neste método toda a água que chega é aproveitada
pelas turbinas do tipo BUGO, em lugar de formar um lago, as
águas avançam quinhentos metros em margem do rio durante o
período de cheia. O projeto prevê ainda que as árvores da área
que será alagada sejam retiradas antes e de forma progressiva,
desse modo os animais podem sair andando, e não se forma um
lago que se tornaria uma fonte de gás de efeito estufa causada
pela decomposição do material orgânico, como ocorre hoje na
Usina de Balbina.

Quer dizer, as nossas usinas têm a maior tecnologia, elas
têm o maior preparo em termos de impacto ambiental. Então o
que se pergunta é o que a Ministra Marina Silva afinal quer? Ela
não quer a construção das usinas do Madeira, que trazem um
pequeno impacto ambiental à nossa natureza, muito pequeno.
Ela não quer a construção das usinas térmicas, gerado a óleo
diesel e a carvão, ela não quer a construção de usinas nucleares,
que aí sim seria o pior tipo de energia gerado, que pode gerar
fortes impactos ambientais. Afinal, o que quer a nossa Ministra
Marina Silva?

O Sr. Luizinho Goebel – Um aparte, Deputado?

O SR. JESUALDO PIRES - Dou um aparte ao nobre
Deputado Luizinho Goebel.

O Sr. Luizinho Goebel – Obrigado, nobre Deputado
Jesualdo. Só queria reforçar o que já foi dito pelo Deputado Valter
e V.Exª. tem falado agora a respeito exatamente da construção
das usinas. Qual é o sistema de geração de energia que causa
menos impacto? No meu conhecimento, pelo menos o que eu
sei, a única que causaria menos impacto ao meio ambiente seria
exatamente a eólica, mas que não teria condições de produzir
essa quantidade de energia que pode ser produzida aqui com a
construção das usinas do Madeira. E eu fico me perguntando
dessa Marina Silva, desde quando ela assumiu o que tem feito
realmente em benefício para o nosso País? Quando se fala aqui
de prejudicados, e ela tentar prejudicar o Estado de Rondônia
inviabilizando estas construções, ela não está prejudicando
Rondônia, ela está prejudicando exatamente o País, porque ele
terá que buscar outras alternativas para geração de energia que
é muito importante. E, principalmente, quando eu vejo, e nós
vimos isso naquela reunião do Pró-Rondonia quando a bancada
federal, principalmente os políticos da bancada ligados ao Partido
dos Trabalhadores, ao Governo Lula, quando trouxeram e
distribuíram uma revista falando sobre o PAC, e falava exatamente
que a vontade do Presidente Lula era que essas usinas realmente
saíssem do papel e virassem realidade aqui no nosso Estado de
Rondônia. Mas eu tenho a impressão que essa Marina Silva tem
que voltar àquele tempo que ela dizia que era seringueira e talvez
ela queira, com todo o respeito aos seringueiros, voltar exatamente
àquele tempo. E nós, neste Poder, como diz o Deputado Neodi,
e alguns Deputados falaram até de nós, o Deputado Tiziu, de nós
irmos lá na frente do Palácio e nos colocarmos lá na frente do
Senado, enfim, onde for preciso, mas nós teremos que nós colocar
talvez lá na frente exatamente do Ministério do Meio Ambiente. E
eu acho que o Presidente Lula, que tem o poder de mando neste
Estado, que colocou essa incompetente lá naquele Ministério,
que ele deveria sim, fazer com que, tomar as rédeas desse
Governo, tomar as rédeas definitivamente, porque até agora
também ele não tem feito isso em vários setores, e talvez mandá-

la voltar para o Acre. E se lá no Estado do Acre para onde ela não
teve o poder de fiscalizar as suas florestas, ela pode sim respeitar
o povo de Rondônia, e não ela vir aqui nas nossas matas, nas
nossas reservas voltar a ser seringueira.

Meu muito obrigado.

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado ao Deputado
Luizinho. Eu gostaria que o aparte do nobre Deputado também
fizesse parte do meu pronunciamento.

O Sr. Luiz Cláudio – Um aparte, Deputado?

O SR. JESUALDO PIRES – Pois não, Deputado Luiz
Cláudio.

O Sr. Luiz Cláudio – Nobre Deputado Jesualdo, eu acho
que a Ministra Marina realmente não gosta de Rondônia. Ela tem
alguma coisa contra o nosso Estado. Quem não lembra do
zoneamento sócio-econômico que ela impôs para Rondônia? Ela
não aceitou que as pessoas, proprietários rurais, que ultrapassaram
cinqüenta por cento da reserva legal, têm que recompor durante
trinta anos. O Estado de Rondônia tem apenas vinte sete por
cento de área explorada. Quer dizer, nós temos um potencial
agrícola e na pecuária muito grande, e a Ministra, para poder
aceitar o zoneamento de Rondônia, o primeiro do Brasil a ser
aprovado, ela fez uma imposição que todas as áreas que foram
desmatadas a partir de cinqüenta por cento tem que recompor.
E além do mais, quem não desmatou cinqüenta por cento, não
pode mais. Então realmente ela é contra o desenvolvimento de
Rondônia.

Mas eu estava lendo no site do Cláudio Humberto, e eu
acho que a coisa poderá mudar. Ela foi obrigada a demitir o diretor
do IBAMA, que faz a licença ambiental, que libera a licença
ambiental. Com certeza, Presidente Neodi, a sua idéia de nós, a
Assembléia Legislativa se fazer presente no IBAMA é muito
importante. E a Assembléia Legislativa, digo eu e todos nós, aqui
pares, realmente estão contribuindo muito, quando foi a Brasília
defender a transposição. Com certeza a sua idéia, daqui saiu um
bloco de Parlamentares em defesa do Estado de Rondônia, e
dizer que os Deputados Federais, os Senadores, eles estão a favor,
mas é muito pouca gente, são quinhentos e tantos Deputados
Federais e aqui tem oito apenas, então fica um número muito
pequeno de Parlamentares.

Então essa idéia da Assembléia Legislativa de Rondônia
sair em defesa dos temas importantes para o Estado, Presidente
Neodi, é louvável e nós temos que realmente fazer umm corrente
para frente em defesa do Estado de Rondônia. V. Exª. falou de
licença de impacto ambiental, Deputado Jesualdo, Itaipu não
precisou, não foi feito impacto ambiental para Itaipu. Como V.
Exª. disse aqui, não teve o estudo de impacto ambiental melhor
do que foi feito aqui nas usinas de Jirau e Santo Antônio. Então,
na verdade é uma imposição, é um pessoal contra o Estado de
Rondônia. E se o Presidente Lula não fosse favorável às usinas
nós íamos ter muitas dificuldades de conseguir essa licença.

Portanto, parabéns pelo seu discurso. Houve, está
havendo um movimento pró-usinas, está aqui o Deputado Ribamar
Araújo, eu mandei meu pessoal vir em carreata lá de Candeias até
Porto Velho a semana passada. Estou conversando com várias
pessoas, é interessante a gente fazer esse coro aqui, e exatamente
ir ao IBAMA, falar de novo com o Presidente Lula nessa Audiência
que vai haver com relação à transposição, que são dois temas
fundamentais para Rondônia: é a transposição e o início da
construção das usinas. Portanto, parabéns pelo seu discurso.

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado, Deputado Luiz
Cláudio, eu quero também que faça parte, o aparte do nobre
Deputado. Vou encerrar, Presidente, só colocando mais um trecho
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dessa reportagem da revista Veja, que diz o seguinte: “As
dificuldades criadas por motivos ambientalistas vão adiar, mas não
devem impedir para sempre as instalações de outras hidrelétricas
na Amazônia, a pressão por novas fontes de energia no Norte
tem boas razões para existir. Dados da ELETROBRAS mostram
que o Brasil dispõe dos seus rios de quedas de água em quantidade
suficiente para multiplicar por quatro a sua capacidade hidrelétrica,
mas quarenta por cento de todo esse potencial está na bacia do
rio Amazonas”. Portanto é uma necessidade imperiosa, Deputado
Valter, Deputado Tiziu, que essas usinas sejam construídas. E essas
usinas não criarão esse impacto ambiental como estão dizendo.
Pelo contrário, será a primeira vez que terá realmente a construção
de uma usina preocupada com a questão do meio ambiente. Não
trará impacto aos ribeirinhos, como bem ressaltou o Deputado
Neodi, pelo contrário, essas pessoas serão beneficiadas pela
construção dessas usinas, então eu acho que tudo converge.

E para finalizar, eu gostaria de fazer um apelo ao
Presidente Lula, que ele, e digo isso porque já li algumas
reportagens e o Presidente Lula tem sempre se colocado em
favor desse projeto que faz parte do PAC, o projeto das usinas
do Madeira tem o aval do Presidente Lula. Gostaria de pedir aos
companheiros, Deputados do PT, do Partido dos Trabalhadores,
que são ligados diretamente à bancada federal do nosso Partido,
que intercedam, que dêem apoio ao Presidente Lula, porque eu
vejo aí uma ambigüidade, ao mesmo tempo em que o Presidente
Lula sabe da importância das construções das usinas existe uma
Ministra que é subordinada a ele, mas que de forma até ofensiva,
de forma até às vezes despeitada, de forma até às vezes abusada,
desculpe o termo, mas de forma abusiva, coloca que o Presidente
Lula é um democrata, é uma pessoa que ouve os seus assessores,
que ouve todas as partes, que a gente conhece o espírito
democrata do Presidente Lula, mas que coloca-lhe numa situação
muito difícil e tenta de todas as formas remediar esse problema,
que é inadiável.

Então, faço esse apelo ao Presidente Lula, através da
bancada aqui do Partido dos Trabalhadores, para que realmente
se sensibilize e que de vez consiga resolver esse problema desse
licenciamento ambiental para que o mais urgente possível nós
possamos começar o processo de licitação dessas obras tão
importantes para o Brasil. Essas usinas não são importantes para
Rondônia, não, elas são importantes para o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrado o
Grande Expediente, passaremos às Comunicações de Lideranças.

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

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
companheiros, imprensa, em nome de meu amigo Fábio Camilo,
Dimas, da Folha do Sul, lá de Vilhena; jornalistas, cumprimento
os demais colegas de imprensa; Itajubá.

Sr. Presidente, hoje eu vim para fazer um desabafo aqui
e que na imprensa já repercutiu esse final de semana, com certeza
vai fazer uso disso, do que eu vou falar aqui, mas que vai e que
acaba atingindo a todos os Deputados aqui, aos 24. O momento
que mexe com família, o momento em que se usa nome de Igreja,
o momento em que o cidadão não é respeitado como cidadão e
sim como uma pessoa que faz parte de um jogo político. Mas
antes disso, Sr. Presidente, porque eu sei que quando eu for
comentar isso eu vou me emocionar, porque mexe com família e
eu pretendo fazer esse desabafo. Eu estava ouvindo o desabafo
do Presidente Neodi aqui, que desde que assumimos em 1º de
fevereiro é o primeiro dia que eu vi o Presidente jogando duro

dessa maneira e com toda razão, com toda razão. Eu vou discordar
do Deputado Luizinho quando ele diz que a Ministra é
incompetente. Ela é muito competente, mas para o Acre. Só
para o Acre. Ela é muito, mas muito competente para o Acre. O
Acre é tudo e os outros nada. O Acre pode, aliás, se fizer um
levantamento hoje de quem desmatou mais, Rondônia ou o Acre?
Vamos fazer esse desafio a ela. Agora, ali pode. Chegou ao ponto,
no Globo Rural de domingo, três domingos atrás, de mostrar
que cortaram mais de 50 mil pés de árvores no Paraná para
proteger pedras, que são pedras milenares. Ali pode. Agora, aqui
não. Rondônia é o único Estado que não, não e não. Por intermédio
dessa mulher, que é muito competente para o Acre, que me
perdoem os acreanos, que não têm nada a ver com isso, ninguém
tem culpa de ter uma cidadã como aquela no seu Estado. Ninguém
tem culpa disso e eu tive a infelicidade de, junto com o Deputado
Jesualdo, conhecê-la em Brasília. Ela estava até doente, eu desejei
uma boa melhora para ela, mas felizmente nós temos visto do
Presidente Lula uma posição diferente, não podemos cobrar do
Presidente porque ele puxou a orelha dela esse final de semana e
hoje mostrava que não é o que ele tem falado e quem manda é
ele. Eu não estou defendendo só o Presidente, mas ele tem se
posicionado referente a isso. Mas eu gostaria de dizer à Ministra
que eu fiz um discurso sexta-feira antecedendo a isso, escrevi
alguma coisa sobre meio ambiente, talvez alguém possa me criticar,
mas devido a ver tanto sobre falta de água, que daqui a 20, 30
anos nós não teremos água, nós temos que começar a nos
preocupar também. Em momento algum, qualquer um de nós
aqui está distante disso, todos sabem do problema, nós sabemos
da importância dessas hidrelétricas aqui para Rondônia. Não, não,
é para o Brasil inteiro. E aqui já se pensou, quando eu estive com
o Deputado Jesualdo no Ministério de Infra-Estrutura e eles nos
falaram sobre o impacto, mas nos diziam também que aqui já
estão pensando nisso, que aqui nós estamos vendo isso e eu fiz
um discurso dizendo mais ou menos assim: O mundo todo está
sentindo o resultado da ação irresponsável do homem, com o
cuidado da natureza - que é diferente de uma usina – as,
catástrofes que acontecem são conseqüências de agressão do
homem ao meio ambiente. Praticamente todos os dias a imprensa
noticia a ocorrência, vendavais no mundo, maremotos,
derretimento da calota polar, tsunamis, clima destemperado e
até o Brasil está sendo a vítima de ciclones, como ocorreu há
pouco tempo no meu Estado, em Santa Catarina. Isso tem
explicação, é a ação do homem no trato com o meio ambiente.
Economistas, cientistas, estudiosos do assunto estão alertando o
mundo sobre isso. Quando as tragédias acontecem, lamentamos,
pedimos o apoio das autoridades, resolvemos os nossos problemas
e continuamos agindo da mesma maneira irresponsável, agredindo
a fauna, a flora, poluindo rios, córregos, jogando lixo em qualquer
lugar, poluindo o ar e achando que temos todo direito de fazer
isso porque pagamos impostos e achamos que o mundo nos
pertence.

As previsões não são nada animadoras, Deputado Neri,
num futuro muito distante, a água, por exemplo, líquido
indispensável para a sobrevivência da humanidade, pode começar
a faltar em certas regiões, em 20 ou talvez até 30 anos. Dizem os
entendidos que água terá mais valor que o petróleo. Hoje, minha
gente, nós já pagamos um litro de água 50% do valor de um litro
de gasolina. A emissão de gases na atmosfera, oriundos de
veículos, das fábricas e queimadas, está tornando o ar irrespirável
e carregado de substâncias tóxicas, causando às pessoas doenças
respiratórias, refletindo-se na superlotação de hospitais, pronto-
socorros, emergências, exigindo cada vez mais recursos por parte
do Governo, sem que, no entanto, consiga resolver o problema
da Saúde no Brasil. Pelo contrário, o que se verifica é o caos no
sistema de Saúde. Tudo que as publicações especializadas têm
mostrado ao longo do tempo, resultados técnicos, estudiosos do
assunto não têm conseguido sensibilizar a humanidade que
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continua tratando o meio ambiente com total descaso;
desperdiçando água é a maior tragédia e é o maior problema.
Enfim, agredindo violentamente o meio ambiente, não se
preocupando com o que vamos deixar para as futuras gerações.
Uma prova do pouco caso com que tratamos o assunto, diz respeito
ao próprio lixo. E aí eu quero, Sr. Presidente, que nós possamos e
que a Ministra entendesse também. O mundo todo produz
diariamente milhões e milhões de toneladas de lixo doméstico.
Todo esse lixo vai para os aterros sanitários, os populares lixões e
que na maioria dos casos são enterrados. Com o tempo todo o
detrito vai se decompondo embaixo do solo e consequentemente
vai se voltar contra nós poluindo o lençol freático e causando
doenças, principalmente em quem tem contato com a terra. O
mais triste é que metade desse lixo jogado em lixões pode ser
reciclado, pode e deve ser reciclado. Em muitas cidades a
reciclagem do lixo já proporciona a geração de empregos e renda
para muitas famílias que tiram do lixo o sustento de suas famílias.
É bom, Deputado Ribamar, que se diga que lixo reciclável é um
lixo limpo constituído de papel, vidro, lata, alumínio, ferro, papelão,
garrafas, plástico e outras coisas. Levantamentos criteriosos já
atestaram que o Brasil joga fora todo ano bilhões de reais em lixo
reciclável. Ou seja, ao estarmos jogando lixo, todo ano jogamos
milhares de empregos e dinheiro que poderiam estar
proporcionando uma vida digna para milhares de pessoas. Em Porto
Velho existe a coleta de lixo reciclável, mas é muito acanhadinha
ainda. Podemos perceber nas ruas e terrenos baldios a existência
de muito material que pode ser perfeitamente reciclável. O que
quero sugerir meu Presidente é que acordemos para o problema
enquanto ainda dá tempo. Não vamos deixar que a coisa se agrave
mais. Apenas com campanha de conscientização não
conseguiremos atingir de maneira nenhuma a toda comunidade.
Quero propor aqui senhor Presidente, a formação de uma comissão
composta de Deputados desta Casa para debatermos o assunto,
elaborarmos um plano de ação junto com o governo do Estado,
prefeito e prefeituras municipais, sociedade e empresariado local,
a fim de colocarmos em prática medidas que não exigirão
investimentos expressivos de recursos com absoluta certeza trarão
enormes benefícios para a cidade, que vai deixar de jogar lixo nas
ruas, avenidas e terrenos baldios e proporcionarão a muitas pessoas
que hoje estão desempregadas condições de ganhar seu sustento
dignamente, pois todo trabalho é importante, desde que encarado
com seriedade. Temos certeza, senhor Presidente, de que se
conseguirmos colocar em prática o que estamos sugerindo logo
veremos surgir, aqui em Porto Velho, indústrias interessadas na
compra e transformação desses materiais. A exemplo do que já
acontece em outros Estados onde milhares de toneladas de lixo
reciclável são transformados em tubos com medições, mangueiras,
revestimentos e uma infinidade de outros utensílios, deixando de
poluir o meio ambiente e gerando milhares de empregos, reciclar
é cuidar da natureza. Hoje a maioria das embalagens e produtos
consumidos no dia-a-dia é de plástico, ou seja, 100% reciclável. O
alumínio, as latinhas de refrigerantes, cerveja, as garrafas pet, o
papelão, tudo isso pode ser reaproveitado e evitado, dessa forma,
a derrubada de muitas árvores, respeitando a natureza e gerando
riqueza, ou seja, consciência social e preocupação ambiental. Nós
preparamos isso num dia até feliz quando debatemos isso, que eu
acho que ao invés de se preocupar com usinas, que nós sabemos
da importância que são essas usinas, tínhamos que nos preocupar
com isso. Isso sim teria que ser feito de base pelo próprio Ministério.
Nós fazermos; governo, prefeituras para ajudarmos então aqui.
Agora senhor Presidente, eu tenho ainda alguns minutos e eu
passei esse final de semana, senhor Presidente, o pior momento
de toda a minha vida, porque eu entendo que o político que é
bandido, que é ladrão e que é corrupto tem que ir para a cadeia.
O político que é honesto ele tem que ser respeitado como um
cidadão honesto. Nunca usei em microfones dizer a não ser dar
nomes, dê nomes, não pode ser o que aconteceu nesse último

final de semana, por um jornalista da Rede Vida de televisão de Ji-
Paraná, da minha igreja inclusive, igreja que eu freqüento e que
não quero que misture igreja com TV, que eu sou católico e vou
em todas as igrejas que me convidam, vou na Batista, vou na
Assembléia de Deus, vou em todas, porque falar em Deus é o
que eu quero ouvir. Isso sim, agora num comentário inconseqüente
que eu rebati um assunto que estava falando, que é impossível
um Estado ter um professor que ganha R$ 380,00 (trezentos e
oitenta reais), eu entrei no ar e falei que não concordo. Se tiver
um professor do Estado que ganha R$ 380,00 (trezentos e oitenta
reais), me traga o contracheque que eu vou para a tribuna e
sento o pau. Porque todos nós, a maioria de nós passou por um
professor numa sala de aula. O médico passou, o Presidente
passou, as maiores autoridades passaram, se aproveitaram eu não
sei, mas que estiveram num banco de sala de aula, estiveram.
Professor tem que ser respeitado, aliás, todas as classes têm, mas
eu desafiei que se no Estado tivesse um que ganhasse, disse que
não é do Estado é do município. Então aí já não cabe a mim,
como líder do governo, fazer essa defesa. A partir daí começaram
a colocar sites e dizer, por azar eu estava em Porto Velho e o
presidente da Associação dos Jornalistas, Marcos, me ligou dizendo:
‘Deputado Euclides V.Exª. soube o que aconteceu em Ji-Paraná?
Atiraram na Rede Vida de Televisão e eu estava aqui. Atiraram e
jogaram uma bomba’. E o Marcos me ligou e ele até errou o nome
ele falou que era outro canal e eu entendi. Eu disse, ‘não, eu
estou aqui e nem sabia’. Liguei lá para saber e era da Rede Vida
de Televisão. Pasmem os senhores que o jornalista, respeito a
opinião de todos, que é a área que eu conheço há 27 anos, é um
direito porque rádio, televisão, jornal ou sites, nós vivemos da
boa notícia e também da notícias poluindo o lençol frequentemente
vai se voltar contra neito ao pr  ruim. É disso que se faz o jornalismo.
Não é só notícia boa, tem a notícia ruim que infelizmente tem
muitos jornalistas aqui que sabem, de repente a notícia ruim dá
mais ibope do que a boa, que eu cansei de fazer programa de
polícia que o cara levou três facadas, já estava com dez ao chegar
no programa. Mas eu, olhando para frente, eu até, quando o
repórter usou e disse: ‘Olha, estão me ligando e dizendo que
quem atirou foi um assessor do Deputado Euclides Maciel a mando
dele’. Rapaz, me cortou o coração que primeiro, o único que
conseguiu verba, o único que conseguiu para a imprensa, do
governo, a colocar na Rede Vida foi eu. Eu levei para lá, eu levei
ainda antes de Deputado, única, como é que diz? Eu esqueci a
palavra, colocou para que ele tivesse um valor X por mês, porque
a Rede Vida em todos os momentos ela acompanha, independente
de problema do bispo com o Governador, ela tem feito um
jornalismo sério, tenho acompanhado, então ela merece também,
então ela tem um valor X. Sempre fiz isso. Duvido que não me
encontrem pela manhã na igreja, cedo, às oito horas da manhã, a
não ser que eu não esteja lá. Agora, quando mudou o assunto
no outro dia, ele disse que não, está nos sites hoje e hoje nos
jornais, quem mandou atirar foi a esposa do Deputado Euclides
Maciel. Meu Deus do céu, quem conhece a minha esposa, como
o Deputado Jesualdo que é meu colega de lá, o Deputado Valter
que me conhece há longo tempo, o Deputado Luizinho, duvido,
eu desafio aqui agora qualquer um, quem faz mais social do que
ela? Ela é uma padreca, ela não sai da igreja, todo domingo. Eu
até encrenco, domingo, cinco horas ela faz parte da renovação
carismática católica, todo domingo pega e vai para igreja, domingo
a noite, vem. É uma pessoa que não pode nem ver falar em
arma, quando eu passei aquelas dificuldades para assumir aqui, ela
não fica perto de quem tem arma e hoje diz que não foi ela que
mandou, foi ela que atirou. Meu Deus do céu, eu venho aqui
senhor Presidente, ontem eu falei, não vou mais responder em
rádio, TV, em jornal, não vou, só na Justiça. Que, se minha esposa,
que eu conheço há 25 anos, está ao meu lado, cuida dos doentes,
põe pessoa no carro para baixo e para cima, faz isso, atende
centenas de pessoas, como nós fazemos, sempre fizemos, não
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como deputado, como apresentador de TV ou social, eu cheguei
ao ponto ontem de dizer e vou pedir ao senhor Presidente, que
saiu a notícia que eu iria atrapalhar nas investigações da polícia.
Se precisar, eu me afasto de deputado, me afasto até que se
apure, agora, não abro mão, eu quero essa investigação porque
eu vou meter na cadeia quem fez isso. E se é pessoa que é ligado
a mim vai para cadeia igual. Do meu lado eu não quero quem faça
um ato desses. Agora, do meu lado eu não tenho cagão mesmo.
Do meu lado eu tenho homem. ‘Ah, mas ele tem um monte de
gente perigosa’. Cagão não fica do meu lado não, quero homem
que tenha ali, esteja ali para enfrentar. ‘Ah, mas isso aí, você está
colocando bandido do seu lado’. Minha gente, colocar bandido do
lado, eu volto a dizer aquela frase, se tiver alguém da minha equipe
que é, ouçam também: bandido bom é bandido morto. Isso não
foi aceito parece por eles. Bandido bom é aquele que nasceu
morto. Porque anteontem chegou a minha casa a viúva de um
rapazinho que morreu trabalhando, assassinado para roubarem
R$ 200,00 (duzentos reais). E aí querem defender bandidos.

O Sr. Jesualdo Pires – Um aparte Deputado?

O SR. EUCLIDES MACIEL - Pois não Deputado.

O Sr. Jesualdo Pires – Senhor Presidente, eu só queria,
fugindo um pouco do Regimento, fazer esse pequeno relato aqui
e dar o meu testemunho, Deputado Euclides. Eu conheço V.Exª.
já há muitos anos, conheço a Tânia há muitos anos, conheço a
formação dela, conheço a bondade que exprime naquela pessoa,
naquela mulher. E gostaria de dizer da falta de responsabilidade
das pessoas, quando de forma abusiva, irresponsável, se coloca
em calúnias, acusações sem nenhum tipo de provas, Sr. Presidente,
colocando como se recebeu uma ligação de alguém, que alguém
disse que o Deputado Euclides, através da sua esposa, quer dizer,
se amanhã alguém ligar para outra pessoa dando um trote...

O SR. EUCLIDES MACIEL – De orelhão.

O Sr. Jesualdo Pires – Por orelhão. E dizendo: ‘Olha, a
mulher do Deputado Jesualdo Pires fez isso, aquilo’. E a pessoa
foi, de forma irresponsável, na Delegacia de Polícia registrar uma
ocorrência, um boletim de ocorrência; quer dizer, sujou o nome,
sujou. Agora, quem vai reparar todo esse dano causado, tanto
ao Deputado Euclides, como à senhora dona Tânia, que eu
conheço? Então eu acho uma forma irresponsável, nós temos
que ter muita cautela, muito cuidado, a forma como estão sendo
conduzidas essas acusações contra o Deputado Euclides. Devo
dizer, fui nesse programa do Alessandro e coloquei que deve sim,
devem ser apurados de forma rigorosa esses atentados que estão
se repetindo em Ji-Paraná de forma freqüente. Parece que já é
uma coisa contumaz em Ji-Paraná, já virou motivo até de piada.
Todo mês acontece uma bomba, acontece uma bomba caseira
em algum órgão de imprensa, algum jornalista. Tem, sim, que ser
apurado. Agora, a forma irresponsável, Deputado Euclides, e aí a
minha solidariedade a V.Exª., a minha solidariedade a Tânia, porque
essa é uma forma irresponsável de acusar as pessoas e mancha a
honra das pessoas de forma irreparável e não há como depois
desmentir um fato tão grave, uma acusação tão grave, tão
irresponsável.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Muito obrigado, Deputado.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que o que mais me cortou o coração,
Presidente Neodi, é que eu vejo, por exemplo, o que o senhor
está fazendo aqui na Assembléia, e que também passa por
momentos desses, mas quando eu fui falar assim na rádio: ‘Olha,
a porcaria foi que apareceu uma faixa lá dizendo assim: Euclides
Maciel, nosso Prefeito em Ji-Paraná’. Aí acabou comigo. Eu quero
dizer que aquela faixa é mentira, pelo amor de Deus. Eu sou

Deputado Estadual, ninguém sabe. Agora, o que me machucou
mais foi quando passou na televisão, e a minha filha de 12 anos
estava assistindo a televisão, olhou para mãe e disse: “Pôxa, mãe!”
Como é que ela vai explicar para filha que não tem nada a ver?
Minha gente, pelo amor de Deus. Sabe, uma das coisas que
arrebentam, e eu fui falar pela manhã que eu ia me afastar do
cargo por 90, 100 dias, até apurar. Mas eu quero na cadeia quem
fez isso e o meu nome colocaram ali. O meu até que eu não ligo,
que eu estou aí para o mundo mesmo, para as cacetadas. Agora,
da minha família não e eu tenho falado, respeitem a família dos
outros. Dizer que o Euclides é isso, o Euclides é aquilo, falem, mas
não fale da família. E quando atingiram a minha família, atingiram a
mim, e muito, muito mesmo. Aí eu falei, eu peço para me afastar,
aí já disseram: está se afastando porque o Carlão deu R$
1.500.000,00(um milhão e meio) para ele se afastar para assumir.
Eu não sei o que eu faço. Eu fico numa posição tão... sabe? Não
sei o que fazer. Em momento algum o ex-presidente, qualquer
vez me ofereceu qualquer coisa, até porque ele me conhece,
por que jogam tão sujo assim? Não há necessidade. Critiquem o
Parlamentar quando ele errar, mas não mexam com a família de
ninguém, que a coisa pior do mundo é você ver sua família exposta,
sua família colocada aí como... Ontem eu fui ao futebol, os caras
gritavam de longe: “Corre que a pistoleira chegou.” Ainda bem
que estão levando num tom de brincadeira, porque a conhecem,
mas machuca a gente, machuca e ao ponto de dizer assim: que
ele não é jornalista igual aos outros que não se vende por 5, 10,
15, 20. Ele ofendeu a toda classe de jornalistas, ele ofendeu a
todos. Quer dizer que só ele não se vende? Os outros se vendem?
Ele ainda disse no final que políticos, ‘olhem os políticos que vocês
elegeram’. Caramba, ele colocou ‘políticos corruptos’. Eu acho
sinceramente que a pessoa tem que falar sabendo o que está
falando. E V.Exª. me orientou, Neri. V.Exª. falou: V.Exª. vai ver,
Deputado, é diferente do que está lá e é mesmo. Só que eu não
vou admitir. Eu, se tiver que pedir ao Presidente, à Casa, eu não
sei nem que trâmite que é, eu me afasto para deixar, não atrapalhar
as investigações. Eu quero que a Polícia, se tiver que buscar
INTERPOL, a KGB, seja o diabo que for, eu quero que venham
para elucidar isso. Agora, alguém vai pagar. Hoje pela manhã já
mudou o comentário lá, disse que quer sentar comigo. Comigo
não. Senta com o advogado, com o Juiz, com o Promotor, isso
fica pela Justiça. Eu lamento, mas não guardo mágoa, não, não
guardo mágoa. A minha grande preocupação agora é uma só, é
continuar trabalhando e defendendo essas pessoas que nos
colocaram aqui.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até 20 minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Luizinho Goebel, Líder da bancada PV e PPS.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimentar aqui em nome
do Presidente Neodi, toda a Mesa; cumprimentar os demais
colegas; Deputada Daniela Amorim; cumprimentar todos os que
nos visitam nesta manhã, em nome do Dimas Ferreira, grande
jornalista e empresário do ramo de jornalismo da cidade de Vilhena,
do jornal Folha do Sul, e dizer que hoje aqui, Presidente, nós
vimos vários, vários discursos onde muitas vezes o Estado de
Rondônia, o seu povo é lesado, mas por outro lado também nós
temos muitas coisas boas para mostrar. E entre essas boas coisas
para mostrar, quando hoje, aliás, ontem, mas hoje a primeira sessão,
logo após essa nova legislatura, essa nova Assembléia, como tem
se tratado, completar os seus cem dias de mandato, eu me sinto
feliz porque andei na semana passada, quando fomos a Brasília,
tivemos contato com todos os nossos colegas, então, durante
três dias, e depois estive visitando várias localidades nesse final de
semana, estivemos em Cerejeiras, estivemos na cidade de Cacoal,
Ministro Andreazza, Alvorada do Oeste, Urupá, e ontem também
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na cidade de Ariquemes, e vejo a felicidade do povo e a torcida
do povo de Rondônia para que este Poder continue no caminho
que está, e isso nos alegra.

Eu vejo assim que talvez na história deste Parlamento,
desta Casa nunca teve uma unidade tão grande como temos
hoje entre nós, vinte quatro Deputados eleitos pelo povo de
Rondônia e, acima de tudo, em nome da moralização, em nome
da transparência, e em nome do trabalho, dizer também,
Presidente, desses cem dias da economia que já conseguimos
fazer aqui neste Poder, que ontem mesmo o senhor afirmava
numa reunião, lá na cidade do Deputado Tiziu, na cidade de
Ariquemes, já ultrapassa a doze milhões de reais. Isso é muito
dinheiro e com certeza esse dinheiro bem investido irá beneficiar
em muito a nossa população, em muito nosso Estado de Rondônia.
Dizer dessa comissão que criamos, que é a Comissão Pró-Rondônia,
que muito já tem avançado em vários setores, como foi, Deputado
Luiz Cláudio, a questão da nossa carne que foi defendida assim
que tivemos o conhecimento e rapidamente foi criada aquela
comissão e o Estado de Rondônia foi lá bem representado, e já
conseguimos ter lá um resultado positivo. Temos a questão da
PEC da transposição que estava lá adormecida no Senado Federal.
E com toda nossa preocupação, com toda nossa união, já é um
sonho adormecido e que talvez pode se tornar rapidamente em
realidade, mas isso sim, se nós continuarmos firmes nesse propósito
de realmente fazermos aquelas mudanças que realmente Rondônia
precisa.

Quero dizer do respeito que as pessoas têm nos
transmitido, têm nos passado, quando das nossas visitas. Então,
Presidente, em nome de toda a Mesa que vem fazendo esse
trabalho, eu acho que realmente estamos no caminho certo. E é
exatamente nesse caminho que todos nós devemos seguir e acima
de tudo voltando as nossas bases, voltando aos nossos municípios
e ouvindo a população, porque é realmente de lá que sai o melhor
projeto de governo para ˜um político, para um representante
público, que é buscar aquilo que o povo espera lá nas bases.
Quero dizer das tantas e tantas indicações, de tantos e tantos
requerimentos que já se passaram por esta Casa e que o Governo
do Estado, através do Poder Executivo, muitos e muitos já tem
atendido e assim muitos e muitos benefícios já foram levados aos
municípios, enfim, a toda a nossa população. E quero dizer também,
Presidente, que ontem comemoramos o Dia do Trabalhador, hoje
já se passou um dia, mas nós que estivemos também fazendo
essas visitas, como vi, lá na cidade de Jaru, onde pessoas simples,
como aquele seu João Gonçalves, dono do grupo Gonçalves, que
tinha lá mais de dois mil funcionários na grande festa do trabalhador,
e dizia aqui o Deputado Neri Firigolo que muitos e muitos não
tinham o que comemorar e exatamente é verdade, Deputado.
Muitos e muitos não têm como comemorar, mas precisamos
continuar fortes, acima de tudo, defendendo os interesses do
Estado, o interesse da nossa população. E exatamente nesse
mesmo pensamento de que muitos possam, no próximo dia 1º
de maio, no dia 1º de maio de 2008, que pudessem vir aqui, sim,
comemorar. Por isso que nós pedimos então, em nome de todos
aqueles que tenham vontade de trabalhar, em nome de todas
aquelas pessoas de bem, que, em especial, essa Ministra Marina
Silva olhasse com carinho a questão das nossas usinas para que
realmente muitos e muitos trabalhadores, que estão já na
expectativa de ter talvez um trabalho gerado, direto ou
indiretamente dessas usinas, que tenham, então, no ano que
vem, o que comemorar.

Dizer que podemos também fazer uma grande
comemoração quando o Governo Federal, através dessa reunião
que não temos, através da PEC da transposição, possa realizar os
sonhos de todos aqueles servidores, aqueles servidores estaduais
e municipais que vieram para Rondônia, através de um grande
sonho que é exatamente de ser transferidos ao quadro federal e,
com certeza, eles terão muito o que comemorar. Temos também

a dívida do BERON que será discutida agora no Senado, quando
tivemos a notícia do Senador Expedito Júnior, que acharam aquele
processo que havia sumido, que é a questão do BERON, e que
vai ser colocado em pauta e com certeza também podemos. Enfim,
estamos aqui para colaborar tanto com os Poderes Federais,
quanto com o Poder Estadual nesta grande união, nesta grande
vontade, porque é esse o nosso compromisso, esse que é o nosso
desejo e se Deus quiser nós vamos continuar realizando a vontade
do nosso povo. E esse é o motivo que eu vim aqui para dizer e
registrar esses cem dias de mandato dessa nova Legislatura, desses
novos Deputados e com certeza, Presidente, me orgulho hoje
de falar que eu tenho cada um de vocês, 23 nobres colegas, que
realmente estão com o mesmo propósito, com o mesmo
pensamento que é semear o bem em todo o Estado de Rondônia.

Muito obrigado.

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

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

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

ORDEM DO DIA

– INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Indica ao Senhor
Governador a necessidade de ser construídos os Centros de
Treinamento de Condutores-Padrão do Detran-RO, nos municípios
de Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná,
Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Indica ao Senhor
Governador do Estado a necessidade de através das Secretárias
SEDAM, SEAPES E EMATER implantar a criação de peixes no
projeto de tanque rede para a Colônia de Pescadores do Município
de Pimenteiras.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ATEX TESTONI - Indica ao Senhor
Governador do Estado a necessidade do DETRAN-RO padronizar
os serviços de renovação e primeira habilitação.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS - Requer o
adiamento da Audiência Pública para discutir assuntos relacionados
ao sistema prisional do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS -
Requerendo a realização de sessão da Assembléia itinerante no
município de Ariquemes.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indica ao
Poder Executivo que seja executado serviço de iluminação pública
em campo de futebol em área rural no município de Pimenteiras
do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indica ao
Poder Executivo da necessidade de convênio para contrapartida
na construção de 20 casas populares no município de Pimenteiras
do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Indica ao
Sr. Governador do Estado da necessidade de viabilizar a construção
de um posto policial no bairro Fortaleza abrangendo os bairros
Vista Alegre, Bandeirantes, Conjunto Halley, Jardim Itália e Bela
Vista no município de Cacoal.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Indica ao
Sr. Governador do Estado da necessidade de aquisição de uma
unidade de resgate (UR), para o 4º Grupamento do município de
Cacoal.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Indica ao Sr.
Governador do Estado da necessidade de viabilizar a construção
de um vestiário com banheiros, espaço para aparelhagem de som,
iluminação e cobertura na passagem entre o prédio para a quadra
de esportes e ao refeitório da Escola Estadual de Ensino
Fundamental Santa Marcelina, no município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Indica ao Sr.
Governador do Estado a necessidade de viabilizar uma ambulância
para atender o distrito de Cujubim Grande e comunidades
circunvizinhas, no município de Porto Velho-RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO -  Indica ao Sr.
Governador do Estado da necessidade de viabilizar a implantação
de uma delegacia especializada em atendimento a mulher no
município de Ouro Preto do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Indica ao
Sr. Governador do Estado para que interceda junto ao DER em
atender a reivindicação do município de Urupá com a recuperação
da estrada vicinal denominada Linha C-04.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Indica ao
Sr. Governador do Estado para intercessão junto ao DER da
possibilidade em atender a reivindicação do município de
Castanheiras com a recuperação da Linha CAPA-0 e Linha 02.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao
Poder Executivo da necessidade de efetuar reformas na Escola
Estadual Professor Paulo Freire, em Presidente Médici.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao
Poder Executivo da necessidade de efetuar reformas na Escola
Estadual Juscelino Kubitscheck em Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao
Poder Executivo da necessidade de efetuar reformas na Escola
Estadual Antonio Bianco, em Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo da necessidade de efetuar reformas na Escola
Estadual Tubarão, em Vale do Paraíso.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - Indica ao Poder
Executivo da necessidade de firmar convênio entre SEDUC e a
Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis para atender projeto de
construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal João
Paulo I.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – Indica ao Poder
Executivo da necessidade de instalar uma unidade da Polícia Militar
no Distrito de Colina Verde, município de Jorge Teixeira.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – Indica ao Poder
Executivo da necessidade de instalar escritório da EMATER no
Distrito de Colina Verde, no município de Governador Jorge Teixeira.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS E OUTROS
- Requer à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa a formação de
Comissão Parlamentares para realizar reunião no município de
Buritis.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Requer ao
Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral a emissão de
títulos.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA - O
Parlamentar que este subscreve na forma regimental requer a
Vossa Excelência que seja providenciada a formalidade necessária
para a retirada de sua assinatura da proposta de Emenda
Constitucional 006/07, de autoria do ilustre Deputado Amauri dos
Santos, em virtude de acurada análise do teor daquela propositura
restando por entender que não se coaduna com o teor dela
aduzida.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Indica ao Sr.
Governador do Estado da urgente necessidade de ser criada a
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos prestados
pelas concessionárias de serviços, conforme anteprojeto de lei
em anexo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indicando ao
Poder Executivo da necessidade de aquisição de um resfriador
para a ASFAR – Associação da Agricultura Familiar de Rondolândia,
no município de Corumbiara.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indica ao
Poder Executivo da necessidade de um triturador para a cidade
de Campo Novo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo da necessidade de aquisição de uma máquina de
beneficiamento de arroz para a Associação de Produtores Rurais -
ASPRAZUL.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indica ao
Poder Executivo da necessidade de aquisição de um secador de
café para a Associação de Produtores da ASPRAZUL.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO -
Requerendo uma Moção de Aplauso ao Dia do Enfermeiro que é
merecedor da homenagem, pois são os profissionais de
enfermagem que cuidam dos problemas reais da saúde por meio
de ações interdependentes com zelo e carinho ao paciente.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE,
Requerendo a retirada da assinatura da propositura. O Parlamentar
que o presente subscreve requer à Mesa, na forma regimental,
seja retirada a sua assinatura de apoiamento a proposta de Emenda
Constitucional de autoria do Deputado Amauri dos Santos que
altera e revoga dispositivos da Constituição Estadual que trata da
eleição da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado, lida
na sessão ordinária do dia 18 de abril de 2007.

Foram lidos os encaminhamentos e requerimentos
encaminhados, Sr. Presidente.

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

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
REQUERIMENTO do DEPUTADO TIZIU JIDALIAS, que requer o
adiamento da Audiência Pública para discutir os assuntos
relacionados ao Sistema Prisional do Estado de Rondônia. O
Parlamentar que este subscreve requer à Mesa na forma regimental
que seja adiada a realização da Audiência Pública para discutir
assuntos relacionados ao Sistema Prisional do Estado de Rondônia,
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com data a ser definida posteriormente junto à Mesa Diretora
desta Casa de Leis.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em votação o
requerimento do ilustre Deputado Tiziu Jidalias. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário)  -
REQUERIMENTO do DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO - Requer uma
Moção de Aplauso ao Dia do Enfermeiro, que é merecedor de
homenagem, pois são os Profissionais de Enfermagem, que cuidam
dos problemas reais de saúde por meio de ações interdependentes,
com zelo e carinho ao paciente. O Parlamentar que o presente
subscreve nos termos regimentais requer à Mesa Diretora uma
Moção de Aplauso ao Dia do Enfermeiro, dia 12 de maio, que
comemora-se mundialmente o Dia do Enfermeiro. Seria um
reconhecimento a toda classe dos profissionais de enfermagem
do Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em votação o
requerimento do ilustre Deputado Ribamar Araújo. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário)  -
REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU e OUTROS - Os
Parlamentares que este subscreve, requerem à Mesa na forma
regimental que sejam tomadas providências no sentido de formar
uma comissão de Deputados da região, para realizar uma reunião
no município de Buritis, no dia 18 de maio de 2007, para tratar do
assunto de interesse da população daquele município.

Assinam os Deputados Jair Miotto, Tiziu Jidalias e Daniela
Amorim.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em votação o
requerimento do ilustre Deputado Tiziu Jidalias. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário)  -
Requerimento do Deputado Neodi Carlos. O Parlamentar que o
presente subscreve requer nos termos regimentais que seja
transferida a data da Audiência Pública, marcada para o dia 04 de
maio de 2007 para o dia 14 de junho de 2007, cujo objetivo é
discutir as questões fundiárias no Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o requerimento do Deputado Neodi que pede a
transferência da Audiência Pública do dia 04 de maio para o dia 14
de junho. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto De
Lei Nº 175/00 Do Deputado Ronilton Capixaba, em 1ª discussão
e votação. Autoriza a instituir a gratificação de titulação de
habilitação de magistério e dá outras providências.

Sobre a Mesa encontra-se o Requerimento Do Deputado
Euclides Maciel, com os seguintes termos: Requeiro nos termos
regimentais que seja adiada a discussão e votação do Projeto de
Lei nº 175/00 de autoria do Deputado Ronilton Capixaba, por 03
Sessões.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o requerimento do ilustre Deputado Euclides Maciel. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto De
Lei Nº 381/01 - Mesa Diretora, que dá nova redação e revoga
dispositivos ao Projeto de Lei 9-A, de 09 de março de 1982, que
dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de
Rondônia, bem como revoga a Lei nº 87, de 07 de janeiro de
1986.

 Sobre a Mesa Requerimento Do Deputado Wilber Coimbra,
nos seguintes termos: Requeiro nos termos regimentais que seja
adiada a discussão do Projeto de Lei nº 381/01 de autoria da
Mesa Diretora, por 03 Sessões.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o requerimento do ilustre Deputado Wilber Coimbra. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto De
Lei Nº 115/03 - Deputado Edézio Martelli que Modifica e suprime
os dispositivos da Lei nº 918 de setembro de 2000.

Sobre a Mesa Requerimento Do Deputado Amauri Dos
Santos, nos seguintes termos: Requeiro nos termos regimentais
que seja adiada a discussão e votação do Projeto de Lei nº 115/
03, por 03 Sessões.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o requerimento do ilustre Deputado Amauri dos Santos.
Encerrada a discussão, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto De
Decreto Legislativo Nº 060/06 – Deputado Haroldo Santos –
Discussão única e votação.

Sobre a Mesa Senhor Presidente o Requerimento Do
Deputado Euclides Maciel, requerendo nos termos regimentais
que seja adiada a discussão e votação do Projeto de Decreto
Legislativo Nº 060/01, por 03 sessões.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o requerimento do Deputado Euclides Maciel. Encerrada
a Discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto De
Lei Nº 136/03 - Deputado Haroldo Santos, ficam as empresas do
sistema de transporte coletivo intermunicipal do Estado de
Rondônia obrigadas a conceder passagens às pessoas portadoras
de deficiência.

Sobre a Mesa o Requerimento Do Deputado Euclides
Maciel, nos seguintes termos: requerendo nos termos regimentais
que seja adiada a discussão e votação do Projeto de Lei nº 136/
03 do Deputado Haroldo Santos, por 03 Sessões.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o requerimento do ilustre Deputado Euclides Maciel.
Encerrada a discussão, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) - Projeto de
Lei nº 018/07 do Deputado Neri Firigolo, em discussão e votação
prévia - Dispõe sobre o apoio profissional a entidades não
governamentais que atuam na assistência e recuperação de
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dependentes químicos no âmbito do Estado. Com parecer contrário
da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão única
e votação prévia o Parecer contrário da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação do Projeto de Lei Nº 018/07 de autoria do
ilustre Deputado Neri Firigolo. Em discussão.

Para discutir o Deputado autor da matéria Deputado Neri
Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
eu gostaria até, eu sei que este Projeto tem um alcance social
muito grande, até porque se a gente não olhar para esse lado,
do tratamento das pessoas que infelizmente estão neste caminho,
com certeza o Estado vai gastar muito mais no momento que
estiver preso ou no momento que ele está metido no crime. Eu,
vendo que isso pode ser até uma matéria do governo, mas a
pedido de muitas instituições questão do Estado, até organizações
e tem um bocado de ofício no nosso gabinete, pedindo realmente
que fosse olhada essa matéria ou se tem que vir do governo,
enfim que se fizesse alguma coisa para que a gente pudesse
realmente olhar para esse lado, haja vista a grande quantidade de
jovens hoje que não tem onde se tratar, que não tem condições,
inclusive de um atendimento médico e que precisariam ser
recuperados. Eu acho que seria muito mais fácil a gente tentar
recuperar essas pessoas do que daqui a pouco pagar mil e
seiscentos reais por mês, ou um mil e oitocentos lá dentro de
uma cadeia. Eu acho que é muito mais, além do lado humano, eu
acho que é muito mais fácil tentar fazer este tipo de trabalho, até
porque o nosso Estado tem muitas pessoas neste sentido do que
a gente simplesmente fechar os olhos para um problema que
está tão próximo de nós, está dentro da sociedade, da escola,
está em todo nosso Estado. Eu gostaria que os nossos Deputados
olhassem isso com mais cuidado, e se fosse possível que fosse
retirado de pauta para não ir para o arquivo, até para se discutir
essa matéria com mais amplitude, esse Projeto que com certeza
tem muitas entidades que gostariam de ser atendidas.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda em
discussão.

Eu quero apenas informar os Deputados, inclusive o
Deputado Neri Firigolo, que esta votação de agora é o Parecer.
Nós não estamos votando a matéria. Se o parecer contrário da
Comissão de Constituição Justiça e Redação for aprovado, o Projeto
vai ao arquivo.

Ainda para discutir o Deputado Alex Testoni. Eu só quero
esclarecer aos Deputados que esse Projeto só poderá ser retirado,
Deputado Neri Firigolo, se tiver rejeitado o parecer.

O SR. ALEX TESTONI – Cumprimentar o Presidente,
nobres colegas Deputados, a imprensa e a todos. Como eu sou
relator, nobre Deputado Neri Firigolo, eu vou ler o parecer para os
colegas Deputados ficarem a par do que realmente está
acontecendo dentro do projeto do Deputado Neri Firigolo. Parecer:
“Nobre é a proposta do Deputado Neri Firigolo em buscar do
poder público apoio para entidades não-governamentais, que busca
a recuperação de dependentes químicos utilizando-se de
profissionais da área de Saúde. Sabemos que tal obrigação é do
Estado com apoio da sociedade civil. Porém, a grade da demanda
das atividades sociais tem deixado a desejar, não tendo o poder
público como absorver sozinho toda a demanda da área social.
Assim tem contado com apoio fundamental de entidades não-
governamentais, sobretudo ligadas às igrejas cristãs. Porém, temos
que salientar que tal iniciativa embora louvável, senhores
Deputados, está revestida de inconstitucionalidade de ordem
formal, uma vez que tal iniciativa de competência privada do
Senhor Governador do Estado, nos termos do artigo 39ª da

Constituição do Estado, pode-se ainda argumentar que tal
projeto...” Senhor Presidente, estou com dificuldades porque estou
sem óculos e não consigo terminar de ler. Mas, em resumo, é
nobre a causa, porém é de obrigação do Estado. Então nós
podemos aprovar novamente nesta Casa, Senhor Presidente um
Projeto de Lei que não seja constitucional, porque já foi dito, por
diversas vezes, que nós somos campeões de projetos
inconstitucionais. Então, o parecer, apesar desta causa tão nobre,
tão importante, nobre Deputado Neri, não cabe a nós, a esta
Casa de Leis legislar sobre esta causa. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda em
discussão, o Deputado Amauri dos Santos, para discutir.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, eu acho que está se discutindo inconstitucionalidade
e é uma incoerência muito grande. Foi aprovado uma lei aqui,
onde esta própria Casa que aprovou, eu falei que depois iria ter
problema, porque ninguém poderia ganhar mais do que o
Governador e votaram o teto de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e
foi o Deputado Alex que fez essa emenda. E hoje diz que o
projeto, do Deputado Neri Firigolo é inconstitucional. Por quê?
Porque vai gerar despesas. Quer dizer que aquela lei que V. Exª.
apresentou não gerava despesas, é inconstitucional. Então isso
aqui vai gerar despesas? É uma incoerência muito grande. É por
isso que eu vou pedir vista, porque é um projeto importante,
pois vai cuidar de dependente. Eu tenho um amigo meu, não
vou citar o nome por ética; médico, uma pessoa bem sucedido
sofreu muito com os dois filhos dele. Sofreu demais, por 10 anos.
Acabou a vida dele. É um projeto importante, até eu falei, mas o
Neri tomou a minha frente, porque é uma coisa importante
cuidarmos do dependente químico. O Deputado Euclides Maciel
há poucos dias, falou aqui que tem uma casa lá que briga, e hoje
o Deputado Neri apresentou um projeto ou será que por que o
Neri é do PT, há essa descriminação? Eu acho que não é por aí.
Eu acho que vamos e vou pedir vista desse projeto, vou pedir
vista porque é importante. Eu acho que todos os Deputados aqui
sabem da necessidade, até mesmo se for inconstitucional, vamos
ao Governador, que mande alguma coisa, porque é uma coisa
importante.

Nós estamos cuidando de vidas, de pessoas, porque cair
na droga é uma coisa muito difícil. Eu sei de pessoas que fizeram
tratamento, com muita dificuldade. Quando eu estava na Prefeitura
deparei com muitos casos desses. É uma coisa importante. Fiz de
tudo na época, na Prefeitura, para montar uma emenda, para
montar uma casa de dependentes químicos... ali indo para Jaru,
ali no Viola tem uma instituição que trata de dependentes
químicos, não-governamental e a Deputada Daniela sabe muito
bem que pessoas de Jaru iam constantemente buscar ajuda, era
direto. Quase todos os dias eu arrumava o carro da Prefeitura
para levar, vinha, voltava e a família queria ver. Era um trabalho
assim, quando eu estava na Prefeitura, às vezes eu acompanhava
e não tinha tempo, acompanhava e considerava um trabalho
excelente. E agora o Deputado Neri apresentou um projeto muito
importante e a gente tem que analisar com os olhos. Não é chegar
e dizer que é inconstitucional só por dizer. Eu acho que vamos
analisar com bons olhos aqui, e eu, Deputado Neri, sem demagogia,
eu sou favorável e vamos fazer de tudo para que esse projeto
seja aprovado, até que o governo mande uma proposta para cá.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero apenas
dizer ao Deputado Amauri, que não cabe vista desse processo.
Eu sugiro ao Deputado Neri Firigolo, devido a inconstitucionalidade
que pode ser encaminhado ao Governo do Estado até pela
relevância do projeto, Deputado Néri. Uma indicação para que
parta do próprio governo uma propositura que esta Casa aprove,
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porque realmente é um projeto importante. E como disse o
Deputado Alex, há uma pré-disposição aqui desta Casa de não
aprovar projetos inconstitucionais.

Deputado Chico Paraíba, para discutir o projeto.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, eu estou há
bastante tempo sem entrar em nenhuma discussão, até porque
a nossa maturidade faz com que a gente possa avaliar as coisas. E
eu disse desde o início que o homem se conhece pelas suas
atitudes. Não adianta eu discursar, eu falar bonito, eu orar, eu
rezar se, quando eu dou as costas, eu sou outra pessoa. O homem
se conhece pelas suas atitudes.

Nós estivemos agora em Brasília e eu até achei
interessante, porque estávamos discutindo um assunto importante
para o Estado de Rondônia, com referência à˜ questão da
transposição dos funcionários federais. E lá estávamos todos nós,
foi a Assembléia inteira na luta, porque a gente entende que é
uma luta importante para o Estado. E se colocou que qualquer
emenda que aumente despesas numa medida provisória seria uma
emenda inconstitucional, todo mundo sabe disso. Mas quando eu
digo que o homem se conhece pelas suas atitudes e pela a sua
sensibilidade, o que eu não quero para mim eu não posso querer
para os outros. Eu acho que todo ser humano e todo ser vivo,
antes de condenar o irmão tem que sentar na cadeira dele primeiro
e ver a situação que cada um se encontra. Isto é atitude. E em
nenhum momento nós fugimos de discutir, lá em Brasília, uma
emenda de uma Medida Provisória, foram lá todos os deputados,
que aumenta despesa, mas nós estávamos lá brigando, porque
há interesse para o Estado de Rondônia. Agora você veja bem, a
Comissão de Justiça aprovou um projeto e eu estou vendo aqui o
parecer, porque entendeu que aqui, nada mais, nada menos do
que uma lei autorizativa. As entidades não-governamentais que
tenham como finalidade a assistência à recuperação de
dependentes receberão apoio de profissionais da área de Saúde
do Estado. Para implementação das ações de apoio prevista nela,
será feita através de celebração de convênios. Meu amigo, o
Governador celebra convênio se ele quiser. Ele assina convênio se
ele quiser. Convênio é um pacto entre as partes. Agora, o que eu
vejo é exatamente isso, quando o projeto é de interesse de um
ou de outro, se briga, se questiona, se discute, vai quase às
agressões e a gente é obrigado a aceitar calado, pasmo. Eu,
sinceramente, estou com quase 50 anos, mas ainda estou
estudando muito e sempre respeitei, nesta Casa, todos os
companheiros. Agora, a gente precisa também de respeito.
Respeito é para as pessoas que aprenderam a ser educados dentro
de casa. Então, eu quero dizer, meu amigo Deputado Neri Firigolo,
que a Comissão de Constituição e Justiça já decidiu, que é lá o
foro da comissão, onde diz se o projeto é constitucional ou não é
constitucional. Quem tem condições nesta Casa de analisar a
constitucionalidade das matérias chama-se Comissão de
Constituição e Justiça. Agora, não pode companheiros, me
desculpem a verdade, é um projeto tão simples, uma lei
autorizativa, que o Governador pode até vetar ainda, se achar
por bem, a gente deixar de votar um projeto importante que
está sugerindo ao Poder Executivo a celebração de convênio e
apoio às entidades que fazem um trabalho com os dependentes
químicos. Então eu quero dizer, companheiros, que cada um de
nós, como eu já falei, nós temos que nos olhar uns para os outros
diante dos olhos e olhar as atitudes de cada um para poder˜mos
saber quem é quem. Eu já votei projetos nesta legislatura muito
pior do que esse, em condições piores porque eu estou achando
que o que está aqui é um pacto. O Estado vai celebrar convênio
se ele quiser, ele não está obrigando que o convênio seja firmado.
Agora, você seja bem, ainda agora recentemente, teve um
projeto da Defensoria Pública, que se entendeu que era
inconstitucional, nós entendemos num bom diálogo, voltou para
lá, se discutiu de novo, voltou tudo de novo, ninguém achou

nada de diferente, nem difícil, Deputado Valter. Eu acho que a
gente tem que acabar com isso. Ninguém aqui nesta Casa será
influenciado por nada. Aqui, esse negócio de dizer que fulano de
tal é quem influencia as pessoas, aqui nós somos convencidos.
Sabe o que é a palavra convencer? É você conquistar, é você
dialogar, porque aqui não tem nenhum menino que chegou a ser
deputado para ser manobrado, para ser manipulado. Nós só somos,
Deputado Valter, manobrados ou manipulados, quando a gente
aceita que foi convencido, tem que acabar com isso. Então eu
quero dizer, Deputado Neri, que eu sou favorável a seu projeto,
não é porque você é do PT, do PQ, do PC, do PB, a gente tem
que ter consciência, a gente tem que ter maturidade para respeitar
os irmãos dentro das suas convicções. Eu acho que aqui não está
nada mais, nada menos do que orientando, ajudando o Governador,
e ele não é obrigado, ele firmará convênios se ele quiser.

Pode contar comigo, Deputado Neri Firigolo.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão.
Para discutir ainda o Deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Gostaria de falar ao Nobre
Deputado Neri Firigolo, como diz no parecer, que a sua propositura
é louvável, importante, aliás, de grande importância, e aconselhar
a Vossa Excelência que faça uma indicação ao Governador do
Estado de Rondônia, para que o projeto venha de lá, e nós
consigamos aprovar o mais rápido possível essa matéria de grande
importância. Importante também ressaltar que esse projeto,
Deputado Neri, foi votado a favor da inconstitucionalidade. O
Deputado Wilber Coimbra, o Deputado Luizinho Goebel, o
Deputado Amauri dos Santos, o Deputado Jair Miotto, o Deputado
Alex Testoni e o Deputado Ezequiel Neiva, todos na Comissão de
Constituição e Justiça votaram a favor da inconstitucionalidade
desse projeto que fere o artigo 39 da Constituição do Estado.
Então, peço a Vossa Excelência, a minha opinião, Sr. Presidente,
que o mais breve possível, indique ao Governador, para que venha
de lá, e nós possamos aprovar o mais rápido possível essa matéria
de grande importância. Apenas esse Parecer técnico é que nós
não cometamos ainda nenhuma injustiça e não seja esse projeto
mais um daqueles que foram aprovados nesta Casa,
inconstitucionais. E dizer também aos nobres oradores que vieram
aqui agora fazer ataques especiais a minha pessoa, jogando
indiretas, falando palavras nas entrelinhas. Se tem alguém
incompetente nesta Casa, são eles que vieram aqui falar em meu
nome, falar que o Deputado Alex Testoni não quer o projeto. De
maneira nenhuma, sou totalmente a favor. E dizer a eles que
essas expressões que estão fazendo, esses ataques, não vai
adiantar nada. Se vocês querem, Vossas Excelências que vieram
aqui agora, quiserem que eu mude a minha postura nesta Casa,
V. Exªs. estão redondamente enganados. Vou continuar fazendo
o trabalho que nós precisamos fazer, Sr. Presidente, e também
não adianta, aqui nos bastidores da Casa, fazer ameaças, que vão
fazer denúncia contra o Deputado Alex Testoni, que faça quantas
denúncias quiserem, porque entrei, senhor Presidente, na vida
pública porque eu sei que eu posso contribuir para o Estado de
Rondônia. Eu posso e tenho obrigação de contribuir, porque eu
disse por diversas vezes, que este Estado aqui, há trinta e três
anos atrás acolheu eu e a minha família e me deu oportunidade
de crescer na vida, mas uma vida limpa, digna, de trabalho, porque
a minha família trabalhou unida. Sou grande contribuinte de
impostos no Estado de Rondônia. E não vou recuar de maneira
nenhuma do meu trabalho que estou fazendo aqui. Sempre elogiei
aqui dentro desta Casa o Partido dos Trabalhadores, aqui nesta
Tribuna, dizendo da seriedade que eles têm dentro desta Casa. E
falei também Sr. Presidente, que infelizmente, infelizmente, não
são todos os Deputados que querem a moralização desta Casa e
vem dizer que o Deputado Alex Testoni influencia. De maneira
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nenhuma, não influencio, tenho as minhas posições e não vou
recuar. Prefiro voltar para onde vim, das minhas empresas, do que
compactuar com coisas erradas nesta Casa. E não vou mais me
calar com as pressões que eu sofro desde 1º de Fevereiro, nos
bastidores desta Casa, por alguns dos Deputados. E se continuarem
fazendo aqui na Tribuna, falando uma coisa para vocês da
imprensa, para vocês do Estado de Rondônia, e ali nos bastidores
fazendo totalmente o contrário, aí vocês vão conhecer os
Deputados que têm nesta Casa, porque eu vou vir aqui nesta
Tribuna, denunciar, falar tudo aquilo que é falado e vou apontar
testemunhas. Porque eu não vou fazer nenhuma acusação aqui
nesta Casa, Sr. Presidente, nenhuma leviana, porque não é do
meu caráter.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para discutir,
está inscrito o Deputado Jesualdo Pires, logo em seguida o
Deputado Jair Miotto e Deputado Wilber Coimbra.

(Às 11 horas e 49 minutos a Sr. Neodi Carlos passa
a presidência ao Sr. Alex Testoni).

O SR. JESUALDO PIRES  – Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Eu, apesar da minha inexperiência parlamentar e quero
aqui dar o testemunho, principalmente ao Deputado Chico Paraíba
com sua grande experiência parlamentar. Eu tenho sentido que
esta Casa de Leis tem se comportado, às vezes, de uma forma
não recomendável em termo de aceitar as constitucionalidades
das leis propostas. São leis que são aprovadas às vezes até, me
desculpe o termo, de forma demagógica, para se jogar para a
platéia, essa lei é aprovada, depois ela é vetada ou é argüida a
inconstitucionalidade e a gente vê que isso não pode se repetir
mais nesta Casa de Leis. Então, eu acredito muito na Comissão de
Constituição e Justiça e eu tenho até, Deputado Amauri, Vossa
Excelência está sendo incoerente, porque votou a favor do Parecer,
está aqui a ata, quer dizer, o nobre Deputado Amauri votou lá a
favor da Lei e agora ele está, de forma contraditória desdizendo
que pensou na época do Parecer e dizendo que apóia sim aquela
lei. Então, eu acho, Sr. Presidente, independente de partidos
políticos, eu quero dizer aqui, Deputado Neri, que eu acho que
temos que ir ao encontro da égide das leis. Eu acredito na Comissão
de Constituição e Justiça e acho que todos os projetos que
tiverem alguma pecha de inconstitucionalidade, a gente deve
votar e deve respeitar as leis, porque afinal, nós, Deputados
Estaduais, somos os guardiões das leis e somos os fazedores das
leis para este Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) - Ainda em
discussão, o Deputado Jair Miotto, discutindo o projeto.

O SR. JAIR MIOTTO – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Eu só quero dizer, aqui, ao Deputado Firigolo que se o relator deu
um parecer, é de costume naquela Comissão votar as coisas às
pressas porque nada ali tem tempo. Desculpe Sr. Presidente. Se
o relator deu parecer, voto, eu voto com o relator, mas eu nunca
votei, porque os processos seu que caíram em minhas mãos como
relator todos eles eu votei favorável, porque tenho certeza que
o Deputado não iria pedir uma coisa que não fosse de acordo.
Nós conhecemos a idoneidade do Deputado. E, se eu votei com
o conselheiro foi outro conselheiro que deu o parecer contra. E,
quero dizer ao companheiro, Deputado Alex, que eu não estou
aqui para ouvir  desabafo, que V. Exª. vai denunciar que V. Exª.
vai falar o que acontece nos bastidores aqui. Isso não me interessa.
Porque uma vez em uma reunião polêmica dos bastidores, quando
V. Exª. disse que iria gastar com segurança se levantassem a vida
de V. Exª. Que V. Ex.ª iria pagar 20, 30 segurança para dar
proteção para V. Exª. mas 40% dos políticos do Estado se lascavam

com V. Exª. junto. E eu disse para V. Exª. na reunião que o Sr.
deveria mostrar ao Estado de Rondônia essa banda pobre que V.
Exª. disse, que 40% por cento dos políticos do Estado se lascavam
com V. Exª. se levantasse a vida do senhor. V. Exª. disse isso aqui,
na frente de todos os Deputados, que o Senhor iria gastar com
segurança, iria pagar 20, 30 seguranças para dar cobertura para
V. Exª.

Muito obrigado.

(Às 11 horas e 50 minutos o Sr. Alex Testoni passa a
presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para discutir
o ilustre Deputado Wilber Coimbra. Logo depois, o Deputado Alex.
Deputado Wilber, V. Exª. poder usar a Tribuna.

O SR. WILBER COIMBRA – Excelentíssimo, Sr.
Presidente Neodi Carlos, tem coisas nesta Casa que me causa
espécie. Eu, como Presidente da Comissão de Justiça, eu sempre
procurei ali de forma aberta, de forma que venha a prevalecer a
força do argumento e sempre me curvei para o argumento que
encontra robustez, que encontre, acima de tudo, respaldo na
legalidade e na moralidade. Agora, eu quero dizer, ressaltar aqui
ao Deputado, eminente Deputado Neri Firigolo, que eu jamais,
jamais, seria contra, no mérito, no mérito, em questão de mérito
de um projeto de tamanha envergadura que tem sua função
social o seu alcance social. Agora, a questão do posicionamento
daquela Comissão foi pela inconstitucionalidade, em virtude de
vício de forma, de vício de forma. O que não impede ao eminente
Deputado que através de mecanismos regimentais, como dispõe
o nosso regimento, qual seja de Indicação, que indique ao Poder
Executivo o seu desejo, a sua propositura. Mas, o que eu gostaria
de tratar agora neste momento, Presidente, é de ver a pessoa
que eu tenho um respeito muito grande que é o eminente
Deputado Amauri dos Santos, de uma postura incoerente ao  qual
ele se posiciona, lá no Plenarinho, lá onde nós estamos discutindo
a matéria, e aqui, começa a jogar para a platéia. É o jogo para a
platéia. É o jogo de ficar aqui todo mundo; não aqui, no Plenário
é tudo bacana, porque aqui é que tem as fotos, aqui é que se
está gravando para ficar bom aí na imprensa, para ficar bom com
quem quer que seja. Esse jogo é sujo, esse jogo é imundo; é um
jogo que representa o retrocesso desta Casa, e, infelizmente,
alguns Deputados estão caminhando neste caminho nefasto que
foi caminhado na legislatura passada. E, sabe qual foi à destinação,
o que aconteceu ao final deste percalço, desse caminho que leva
ao descrédito desta Casa? Faz-se política, Deputado, e aqui eu
me dirijo a V. Exª., que quando V. Exª. tiver um posicionamento lá
naquela Comissão que seja um posicionamento coerente com o
seu posicionamento lá que seja o mesmo daqui, porque senão é
incompreensível. Ora, nós discutimos o projeto lá, inclusive, V.
Exª. votou, V. Exª. votou pela inconstitucionalidade e aqui vem
fazer teatro romano. Aqui vem fazer encenação, aqui vem fazer
encenação. O que eu estou percebendo na verdade, é que,
agora, Sr. Presidente, as abóboras ou as melancias estão se
acomodando na carruagem, que já empreendeu o movimento e
aí nós estamos vendo quem é quem nesta Casa. Porque acaba
colocando em descrédito o trabalho que nós temos lá e que todos
votaram, e com suas consciências. Ninguém teve uma pistola na
cabeça para votar com o relator dessa matéria. Ninguém teve
pistola. Ninguém teve, nesse projeto, não há vício de
consentimento. E, aqui vem, acaba colocando os Parlamentares,
demais Pares em uma situação vexatória, numa situação de que,
pôxa está aqui, Deputado Amauri no Parecer 027/2007, que
inclusive, já foi lido aqui pelo eminente Deputado Alex Testoni,
ele votou favoravelmente pela inconstitucionalidade. Por quê?
Porque o que se entendeu não é na questão da meritória,
Deputado Neri, foi à questão meramente de vício de iniciativa. E
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aqui, ainda há pouco, em uma conversa informal o Deputado
Amauri disse que eu havia, como nós nos posicionamos pelo
parecer, pugnando pela inconstitucionalidade de um projeto que
tramitou aqui de interesse da Defensoria Pública, eu mantive o
meu parecer pela inconstitucionalidade. Quem derrubou foi este
Plenário, foi o Plenário que derrubou. Eu mantive meu parecer.
Então, Deputado, eu penso, eu até, quem sou eu para aconselhar
V. Exª. com uma larga experiência administrativa, experiência
política? Eu sou um menino diante da experiência e da envergadura
política que V. Exª. tem, mas que pelo menos tenha
posicionamentos lá na Comissão, que o mesmo posicionamento
na Comissão seja o posicionamento aqui. Que V. Exª. não jogue
para a platéia, não jogue para a platéia, como tem alguns
Deputados aqui que querem jogar para a platéia. E pregando,
inclusive, moral de cueca, que tem a honradez com seu mandato,
que tenha a honradez acima de tudo com seu mandato. E a
partir de agora, Deputado Alex, a partir de agora, aquelas conversas
lá, eu também vou denunciar, mesmo. Aí, fica nessa conversa de
bêbado para delegado, uma conversa mole, entendeu? Aí, depois
está apunhalando pelas costas. Que estória é essa?

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para discutir
o Deputado Chico Paraíba. Eu queria que V. Exªs. que forem
discutir esse projeto, esse, na verdade, veto, que se ativessem
e respeitassem o prazo regimental que é de 3 minutos.

O SR. CHICO PARAÍBA – Bem, eu queria dizer
Deputado Wilber, que o tempo que V. Exª. me conheceu, e todos
que me conhecem, eu sempre respeitei a todos, inclusive, a V.Exª.
Eu sempre fui uma pessoa de convicções. Tentei ao máximo ser
correto, jamais desrespeitei qualquer um dos Deputados a não
ser nas minhas convicções. Eu fui eleito de fato para ter convicção
e falei desde o início que o meu mandato, graças a Deus, eu devo
ao povo do Estado de Rondônia. Eu não devo, não tenho gratidão
até porque não tive qualquer tipo de cargo, nem de benefícios
para estar onde eu estou e sempre respeitei a todos. Nós estamos
discutindo um projeto que, inclusive, nós aprovamos uma resolução
onde os projetos inconstitucionais param e morrem lá na Comissão,
Sr. Presidente. Só que esse projeto aqui, na realidade ele foi
apreciado antes daquela Resolução. Se ele foi aprovado antes
daquela Resolução, ainda continua esse projeto sendo submetido
ao Plenário, que seja rejeitado ou votado, mas por isso que o
senhor submeteu-o ao Plenário, senão ele ficaria morto, até porque
eu também concordo com isso. Mas como, realmente este projeto
deu entrada antes da gente regulamentar essa questão da
inconstitucionalidade e nós estamos discutindo nesse caso, o
mérito, que até então não existia a regulamentação, ou seja,
que veio depois e é verdade Presidente. Eu quero dizer para o
nosso companheiro Deputado Alex, que eu sempre tive um
respeito muito grande por ele, e continuo tendo. Agora, o
Deputado tem o direito de ter as convicções dele, eu tenho o
direito de ter as minhas convicções e dizer, Deputado, eu não
tenho o rabo preso com ninguém. Eu nunca tive o rabo preso
com ninguém. Eu, graças a Deus, não tenho rabo preso com
ninguém e faço um desafio, se teve alguma irregularidade na
minha vida eu já fui julgado mais do que muitos pela Polícia Federal,
pelos órgãos de imprensa, pelo Ministério Público e por todos.
Minha vida já foi passada a limpo, mas mesmo assim não digo que
sou melhor do que ninguém, já falei: os santos já foram todos
para o céu, aqui nós somos todos iguais e não tem ninguém
santo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós somos
pessoas experientes, cada um no seu setor, e só queremos apenas
o respeito. Então eu quero dizer, Presidente, que esse Projeto,
em função da Resolução que nós votamos, foi depois. Por isso
que o senhor o colocou em votação senão, não precisaria, ele
ficava lá na Comissão mesmo, é por isso que tem que ser votado.
Eu diria que se eu estivesse lá na Comissão, eu, Chico Paraíba,

tivesse na Comissão naquele momento, eu não participei da
reunião, eu teria defendido até porque é um projeto autorizativo,
ele não obriga naquele momento.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado V. Exª.
tem um minuto para concluir.

O SR. CHICO PARAÍBA – Então, por ele ser um projeto
autorizativo, ele nem influi e nem contribui, apenas orienta.  Então,
é nesse caso que nós falamos na questão do mérito.

O Deputado Amauri, que é do meu partido, eu queria
Deputado Amauri, com todo o respeito que eu tenho por V. Exª.
por isso que eu sempre falei para V. Exª. o homem tem que ter
posição, tem que ser reto. Então não podemos aqui dentro, cada
um temos que olhar para nós mesmos para termos posição.
Quando eu coloquei que eu sou a favor desse Projeto que o
Governador pode vetar, é porque eu tenho consciência que eu,
lá na Mesa Diretora, votei junto com o Presidente e com todos os
membros da Mesa por uma resolução a partir daquele momento.
Isso foi a minha posição a partir daquele momento, neste caso
nós estamos, ainda há oportunidade de discutir o mérito. O mérito
é isso, porque mesmo que fosse naquela resolução que nós
aprovamos nós podíamos pegar 1/3 (um terço) e entrar em grau
de recursos. É o que foi definido na Resolução e que todos os
companheiros sabem.  E eu pediria Presidente, que V. Exª.
colocasse em votação, quem não for favorável vota contra, quem
for favorável, vota favorável; e quem for contra, vota contra;
porque esse é o último dos projetos que não passa pela Comissão,
até porque os que virão daqui para frente, o que morrer na
Comissão, será sacrificado ali mesmo.

Eram essas minhas palavras Presidente.
Obrigado.

O SR. PRESIDNETE (Neodi Carlos) – Eu quero apenas
fazer aqui um esclarecimento.  Neste momento nós não estamos
votando o mérito. Nós estamos aqui colocando em votação aqui
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que argüiu a
inconstitucionalidade desse Projeto. Portanto, essa votação que
nós colocamos aqui nós estamos apreciando aqui, vai ser votado
pela constitucionalidade, pelo parecer da Comissão, ou se vota
favorável, ou se vota contra.  Se votar favorável ao parecer, o
Projeto vai ao arquivo.

Para discutir o Deputado Amauri.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, eu acho que aqui as coisas pessoais teriam que levar,
porque aqui o Deputado mais atacado aqui ultimamente tem sido
eu, por quê? Porque eu sempre discuto.  Eu vou falar para o
Presidente, Deputado Wilber, eu nunca quis atrapalhar a Comissão
de Justiça, sempre tive coerência. Eu lembro muito bem quando
estava se votando esse projeto, que V. Exª. “não, isso aqui é
uma coisa inconstitucional, igual ao da Defensoria Pública...”, que
eu falei para V. Exª. “Olha, isso aí não é inconstitucional...” Depois
voltaram atrás, o mesmo eu falei.  Agora eu vou fazer o seguinte,
Sr. Presidente, depois não digam: ‘Ah! O Deputado  Amauri está
atrapalhando’.  Aquilo que eu tiver dúvidas depois itucional,...”ional
estava se votando esse projeto, que V.te tem sido eu, pe eu vou
pedir vistas, por quê?  Para hoje não acontecer o que aconteceu
aqui, porque geralmente nós temos votado em confiança ao
colega. É igualmente um Desembargador, um Ministro, vota
confiando.  Votamos na confiança e um projeto importante, eu
lembro bem, que eu lembro dos meus atos, eu lembro bem quando
eu cheguei nisso aqui estava, já tinha até lido quando V. Exª.
falou: “não, isso aqui é um negócio do Deputado Neri Firigolo, é
uma coisa que gera despesa para o Governo”. Se eu tivesse
entendido que é só autorizar, que é simplesmente autorizar no
Governo jamais eu votaria.  E aqui se votou a própria Lei dos
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R$12.000,00 (doze mil reais), que ninguém pode ganhar mais do
que o Governador, o próprio Deputado Alex apresentou aqui.  E
falar para o Deputado Alex, não adianta ficar bravo não. V. Exª.
vai ficar bravo aqui? Porque ali ninguém trata de nada não.  Eu
sou muito sincero pelos meus atos. Eu vim aqui para esta Casa
para ganhar o meu salário honestamente, dignamente. Agora,
eu não vim aqui para plantar laranjal, para ir disputar licitação do
governo não. Não estou dizendo que é o senhor não. Porque às
vezes o senhor se dói. Eu vim aqui sim, para defender, para
defender o povo de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado Amauri,
eu gostaria que V.Exª. se atesse apenas na discussão, nós aqui
não estamos discutindo questões pessoais. Daqui para frente eu
não vou permitir mais, desde agora, que seja discutido questões
pessoais aqui na Tribuna. Nós vamos discutir aqui a questão da
constitucionalidade ou não do projeto.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Eu sei, mas o Sr. Deixou,
o Sr. deixou todo mundo atacar, dizer que aqui, agora quando...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quem atacou
primeiro foi V.Exª. e o seu tempo já está esgotado. O Senhor
tem um minuto para encerrar.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Eu vim aqui, os doze
mil votos, os onze mil oitocentos e quarenta e nove votos que o
povo de Jaru mandou para cá, eu vim aqui para defender o povo.
E, a partir de agora, eu vou ser muito certo. Agora, lá na Comissão,
Sr. Presidente, eu vou discutir aquilo que, eu vou ser o Deputado
que mais vai pedir vistas, porque quando chega aqui, a gente
confia, e chega aqui fala dessas coisas. Só para concluir, pode
ficar, Deputado Alex, o senhor pode ficar despreocupado, a minha
vida é transparente, fui Prefeito, o senhor pode vir aqui. Agora,
tem uma coisa, eu coloco a minha vida e a sua para a receita
federal discutir a vontade.

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

O Deputado Neri Firigolo está inscrito para discutir.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, Nobres
Parlamentares. Francamente eu não esperava que um projeto
que pode ser até inconstitucional, porque não pode ser legítimo
perante as leis, mas nem tudo o que é legal é legítimo. Tem
muita coisa que não é legítimo que não é legal. Eu só queria fazer
uma pergunta à Comissão de Constituição e Justiça, por que aquele
projeto que foi votado, da questão da proibição da pesca, onde
coloca o Governo do Estado para pagar o defeso, o IBAMA, se
ele é inconstitucional, ele é inconstitucional, se não é dois pesos
e duas medidas, me digam se é constitucional diante desse fato
também, porque senão eu vou reclamar porque aquele projeto
está lá nos jornais, está lá na imprensa, está lá a medida do IBAMA,
enfim, declarações que aquele projeto é constitucional. No
entanto, o defeso tinha que ser pago pelo Governo Federal e
para o IBAMA, qual foi a empresa que ele colocou? Se aquele
projeto é constitucional esse também é, porque eu acho que são
dois pesos e duas medidas. Ou será que não? Então eu estou
revoltado não por mim, eu estou revoltado por aquelas pessoas
que têm filhos que estão lá e não podem tratá-los. E eu peço a
Deus que nenhum Deputado tenha um filho nas drogas, porque
é muito mais importante o ser humano do que o dinheiro, que
muitas vezes é mal empregado. Muitas vezes o dinheiro é mal
empregado em outras coisas e não olham pelos seres humanos.
Não se olha o direito dos outros. Se questiona se é legal ou ilegal,
o dinheiro é do povo, é mais legal que se aplique na vida do que
se aplicar muitas vezes, em farra e outras coisas. É nesse sentido

que eu quero colocar aqui, eu me revolto com o Parlamentar,
quando olha só para o lado do dinheiro e não olha o ser humano.
Por que vão na igreja pedir para Deus acabar com a fome, se
muitas vezes eles protegem a fome? A gente quer acabar com as
drogas e de repente apoiamos as drogas. Então precisamos
realmente ter uma posição. Não estou aqui querendo que vote
este projeto não, é até lamentável a discussão entre Parlamentares
numa situação tão grave no nosso Estado e tão necessária que
infelizmente não tem valor.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para discutir
o Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAUJO – Sr. Presidente, Nobres
Pares. Eu acho que a gente não devia levar a discussão para o
lado passional, e sim discutir com frieza aquilo que é importante
para esta Casa. Eu quero parabenizar a Comissão de Constituição
e Justiça, através do Presidente Wilber, e de todos que
constituem, até porque o nobre Deputado Wilber, foi um dos
que mais lutou nesta Casa para que o Sr. chegasse a Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça, sabendo e esperando eu,
da sua competência como advogado, evidentemente, conhecedor
das leis. Tem muitos momentos que apesar da natureza ter
colocado o cérebro humano acima do coração, eu nesse momento
voto contra o parecer, porque quero colocar o meu coração acima
do meu cérebro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis ao parecer
permaneçam como se encontram.

Está aprovado o parecer. O projeto vai ao arquivo.
Matéria seguinte Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) –
Requerimento do Deputado Professor Dantas que solicita uma
Sessão Solene em homenagem ao Marechal Cândido Rondon.
Preferencialmente na próxima semana, em virtude do centenário
de implantação da rede de telégrafos em nosso Estado.

Atenciosamente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Professor Dantas
solicito a V.Exª. que colocasse aqui a data. Nós estamos sem a
data, para a próxima semana, nós precisamos de uma data, de
um dia. Na quarta-feira, então, dia onze, dia dez. Em votação.

Em discussão o requerimento do ilustre Deputado
Professor Dantas. Os Deputados favoráveis ao requerimento do
Professor Dantas, que solicita a Sessão solene em homenagem
ao Marechal Cândido Rondon, dia 09, na quarta-feira, da próxima
semana, permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) –
Requerimento do Deputado Alex Testoni - O Parlamentar que o
presente subscreve requer nos termos regimentais que seja
transferida a data da Audiência Pública, marcada para o dia 07 de
maio de 2007, para o dia 17 de agosto de 2007, cujo objetivo é
discutir a lei n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Alex Testoni. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Está aprovado.  Vai ao Expediente.
Encerrada a Ordem do Dia passemos às Comunicações

Parlamentares.
Com a palavra, por um tempo de até cinco minutos, o

ilustre Deputado Alex Testoni.
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O SR. ALEX TESTONI – Cumprimentar o Sr. Presidente,
Nobres colegas Deputados, a imprensa, a todos vocês. E dizer
aos colegas Deputados que o dia de hoje iria acontecer, como
aconteceu hoje poderia ter sido amanhã ou daqui a trinta dias. É
evidente, é democrático, Ssenhor Presidente, que cada Deputado
nesta Casa tenha a sua posição, as suas convicções e seus
objetivos. Tenho quase certeza que o objetivo de um, talvez não
seja o objetivo do outro. Cada um aqui, nesta Casa, dos Deputados,
todos são iguais evidentemente. Não precisa ninguém falar isso.
Todos têm os mesmos direitos, as mesmas obrigações e o mesmo
peso. Cada um aqui tem uma missão, Deputado Dantas, cada um
tem uma missão, cada um tem um sonho, e é evidente que nós
temos que respeitar isso. Agora, Sr. Presidente, eu tenho o meu,
eu tenho o meu objetivo, eu tenho o meu sonho, e eu quero
dar a minha contribuição para o Estado de Rondônia. Eu preciso,
está dentro de mim. Não foi uma medalha ou um diploma de
Deputado Estadual que deixou a minha pessoa mais alegre ou
mais orgulhosa, ou que eu seja uma pessoa melhor que qualquer
pessoa do Estado de Rondônia; eu não me sinto assim. Não me
sinto, Sr. Presidente, porque já passei neste Estado, grandes
dificuldades na minha vida, junto com os meus irmãos, são nove,
graças a Deus todos vivos e saudáveis, minha família aqui é muito
grande, tenho trinta e um sobrinhos. Minha responsabilidade é
enorme como Deputado. Agora, eu quero continuar contribuindo.
Deixei lá a minha vida, era muito boa Srs. Deputados, graças a
Deus. Sempre unido, junto com a família, o dia-a-dia nós sempre,
todas as noites reunimos os irmãos todos ali em Ouro Preto do
Oeste, jantávamos na casa de um, de outro, no final de semana
jogávamos baralho entre a família, entre os meus pais, os meus
irmãos e hoje eu não tenho mais isso. Hoje estou aqui neste
Plenário, nesta Assembléia trabalhando, lutando, querendo
realmente que nós Deputados ajudemos a mudar o Estado de
Rondônia. E eu não estou arrependido, Deputados, não estou
arrependido dessa missão difícil, árdua, cansativa. É minha
obrigação. É uma grande missão, porque se não for uma missão,
quem quer ser honesto acaba desistindo, porque quem não tem
intenção de ser honesto, ser deputado é muito bom, tem muitos
benefícios, tem muitas oportunidades. Aqui tem um orçamento
milionário nesta Casa, gigantesco, mas para quem quer ser
deputado, fazer as coisas certas, ajudar o Estado de Rondônia, é
muito difícil, não é fácil.

Eu não vou deixar nada sem resposta a partir de hoje,
qualquer tipo de acusação. Até as entrelinhas não deixarei, prometo
a vocês. Prometo à imprensa que não deixarei um assunto aqui
nesta Tribuna, sem resposta. Eu disse aqui nos bastidores com
mais de uma dezena de Deputados, que se fosse para eu me
calar com as coisas erradas, eu não ia calar nem que eu tivesse
que andar com 40 seguranças protegendo a minha vida. Pago
com o meu dinheiro, isso eu falei.

Levantar, Sr. Presidente, a minha vida passada, quero falar
aos nobres colegas: olha, já foi levantado na campanha por diversas
pessoas que não queriam que o Deputado Alex fosse eleito.
Dossiês, eu tenho cópia que mandaram para mim lá, Sr. Presidente,
de vários dossiês contra a minha vida. Não adiantou, eu não recuei.
Eu falo aqui de cabeça erguida, não tenho e não tive um único
processo nos meus 33 anos de vida no Estado de Rondônia, porque
eu procuro fazer o máximo possível para fazer as coisas
corretamente. Não sou perfeito, não sou o cidadão mais honesto
no Estado de Rondônia, mas vou lutar durante os 4 anos que
ficarei nesta Casa, vou lutar pela honestidade doa a quem doer,
eu venho nem que eu tenha que gritar aqui toda vez e façam,
quem quiser fazer, Sr. Presidente, façam denúncias do Deputado
Alex Testoni da vida passada dele, de 33 anos no Estado de
Rondônia, mas só não esqueçam de falar da luta, do trabalho que
eu e minha família fizemos unidos, o que nós já passamos. Eu já
fui garçom de rodoviária, eu lavei banheiro de rodoviária da minha
família, eu já fui tudo; na vida: lubrificador, garçom.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado, V.Exª.
tem 1 minuto para encerrar.

O SR. ALEX TESTONI – Eu venci na vida e vim aqui
nesta Casa retribuir isso para o Estado de Rondônia, e não vou
me cansar de falar isso. E não adianta alguns Deputados virem
aqui e falar nas entrelinhas, falem, acusem, vão lá no Ministério
Público, na Polícia Federal, onde vocês quiserem e me denunciem,
me dêem o direito de resposta que terão. Mas eu não vou parar,
vou continuar fazendo esse trabalho que V.Exªs. sabem que nós
estamos fazendo, a maioria dos Deputados está fazendo junto
com o nosso Presidente Neodi Carlos.

Muito obrigado a todos vocês.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por tempo de até 5 minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Tiziu Jidalias.

O SR. TIZIU JIDALIAS –  Sr. Presidente Neodi, quero
cumprimentar, em seu nome, todos os Pares desta Casa,
cumprimentar mais uma vez a imprensa, o público presente.

Hoje é um dia como qualquer outro que tem 24 horas. É
um dia que novamente eu venho a esta Casa renovado de
esperanças, de sonhos, como já falei aqui por diversas vezes, Sr.
Presidente, e não escondo, que de fato sou um grande sonhador.
Sempre, até usei como parte de um discurso que fiz aqui, que
ainda sonho que um dia a paz vencerá a guerra. Eu tenho vários
assuntos que gostaria de citar. Trouxe até aqui, caprichosamente
escrito, mas que infelizmente os discursos dessa manhã me fazem
recolher os meus papéis, porque eu tenho vergonha de tudo
que estou vendo aqui, vergonha mesmo. Vergonha, acima de
tudo como ser humano, porque os papéis aqui estão sendo
invertidos. Está havendo uma inversão de valores e eu não posso
esconder em benefícios pessoais. Vários Deputados vieram aqui
hoje, fizeram os seus discursos e tudo isso se originou da discussão
de um projeto, simplesmente de um projeto, que inclusive todos
falaram da importância do projeto, olha a importância desse
projeto.

Eu não tenho, graças a Deus, na minha família nenhum
dependente químico, mas quem não quer proteger um
dependente químico, acima de tudo quando eu falo de proteção,
eu estou falando de saúde, dar a ele uma real condição de vida,
uma re-socialização integral dentro de uma sociedade para que
ele tenha reais condições de viver. Todo mundo quer isso, todo
mundo quer. Agora, o que eu não entendo é que nós, de repente,
deixamos essas discussões que são importantes para vir aqui fazer
ataques pessoais. Eu saí da minha casa hoje, Srs. Deputados,
imprensa, amigos aqui presentes, coloquei um paletó, bonito,
inclusive, o meu paletó, coloquei uma gravata, quando eu olhei
no espelho, dei uma penteada no meu cabelo, imaginando que
eu estaria vindo para um Parlamento, aí de repente eu me
encontro dentro de um ringue, que na realidade, o que me faltou
foi os senhores terem me avisado para eu trazer a minha luva de
boxe porque nós estamos vendo aqui um grande debate. E não
adianta, já foi falado aqui algumas vezes, aqui realmente não tem
ninguém besta, não tem nenhum bobo, eu diria para os senhores
até que o mais bobo aqui virou Deputado. Todo mundo aqui tem
uma boca, todo mundo aqui tem dois braços para poder se
defender, graças a Deus todos também tem duas pernas, agora
eu também não poderia deixar de me posicionar diante dessas
situações que nós temos visto aqui.

Eu já falei algumas vezes para o Sr. Presidente Neodi, já
falei para os Nobres Deputados, eu quero sempre usar esta Tribuna
para falar de assuntos como nós começamos a falar aqui hoje,
defendendo o Estado de Rondônia falando sobre as usinas do Rio
Madeira, a grande importância de temas tão relevantes. E fico
triste, cheguei aqui contente, sonhador, fiquei muito feliz com os



14 de maio de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 541088Pág.

primeiros discursos e sai daqui cabisbaixo de ver tanta baixaria. E
não queiram colocar outra palavra porque eu não vou entender
de outra forma, é uma baixaria o que nós vimos aqui agora, e isso
não contribui com o crescimento desta Casa. Nós estamos falando
sobre moralização e fazendo moralização.

Nós estamos votando temas importantes nesta Casa,
dando realmente um real crescimento para o Estado de Rondônia,
acima de tudo condições que não tinha outrora o Governador do
Estado de trabalhar, e nós estamos dando a ele reais condições
de trabalho, através desta Casa de Leis, mas eu não posso deixar
de me manifestar contrário e repudiar atitudes como essas. Eu
quero dizer para o Nobre colega e meu amigo particular e eu não
nego isso para ninguém, Deputado Alex Testoni, está exato,
correto, quando diz que não irá se eximir na realidade de poder
se defender todas as vezes que for atacado aqui. Eu quero, Nobre
Deputado Alex Testoni, me dê mais um minutinho, por favor, Sr.
Presidente, só para concluir aqui, não sei nem se já venceu o
meu tempo, mas dizer que nós estamos carregando mágoas
durante muito tempo aqui dentro desta Casa. Desde a formação
da Mesa Diretora desta Casa, o Nobre Deputado Alex Testoni já
enfrentava rejeições aqui dentro desta Casa. E nós estamos vendo
e já fizemos alguns discursos ali atrás para que isso não fosse
continuado dentro desta Casa e infelizmente continuam
acontecendo esses ataques. Eu quero dizer para os Senhores
que eu não sou nenhum pouquinho favorável a nenhum ataque
ao Nobre Deputado Alex Testoni. Não sou favorável, eu já falei
para o Nobre Deputado Amauri, que eu tenho também muita
admiração e às vezes já vi ele sendo atacado dentro desta Casa,
eu também já repudiei, sou contrário. Eu, na realidade, quero ver
esta Casa discutindo, usando o tempo que nós temos aqui para
discutir projetos importantes. E o seu projeto nobre Deputado
Neri Firigolo é importante, ele é importante. Então eu acredito
que ele precisa realmente, nós precisamos nos unir, levar esta
idéia para o nosso Governador para que ele mande um projeto de
lei para esta Casa e nós vamos lutar para poder aprovar porque é
de interesse da sociedade de Rondônia, mas o que nós não
podemos, em hipótese alguma, é usar de nossas experiências
avassaladoras de vida, para poder vir aqui atacar ‘a’ ou ‘b’. Então,
todas as vezes eu também vou me manifestar, só que vou me
manifestar sem me posicionar neste caso para o lado ‘a’ ou para o
lado ‘b’, mas posicionar-me contrário a este tipo de atitude, porque
o que eu quero, Sr. Presidente, é que esta Casa continue
discutindo temas importantes, como nós fomos lá em Brasília
discutir, quando nós falamos aqui nesta manhã repudiando a atitude
da Ministra Marina Silva. Na verdade...

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

O SR. TIZIU JIDALIAS – Está jóia, já vou encerrar, Sr.
Presidente. Uma atitude, na realidade, que nós temos que sempre
repudiar porque ela é contra o nosso Estado de Rondônia, então
é isso que nós temos que continuar fazendo, para que o nosso
Estado continue crescendo e que, acima de tudo, quero deixar
aqui uma palavra para os nobres Deputados, não sou mais santo e
nem me julgo mais pecador do que nenhum de vocês, mas dizer
que neste momento, momento de embates pessoais só me faz,
Sr. Presidente, encerrar essa minha palavra fazendo a mesma
reflexão que eu fiz sentado ali na minha cadeirinha, uma reflexão
de Deus, uma reflexão da Bíblia e eu acho que é o momento de
nós pregarmos a paz dentro deste Parlamento, para que o Estado
de Rondônia possa se orgulhar deste grande Parlamento que tem,
porque eu sei que aqui tem grandes Deputados. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de 05 minutos, sem apartes, o ilustre Deputado Neri
Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, Nobres
Parlamentares, em primeiro lugar eu quero pedir desculpas de ter
me exaltado. Eu acho que é um momento de euforia, também
porque a gente olha o nosso Estado e olha as famílias que passam
por dificuldades na questão das drogas; eu não desejo para
ninguém, porque eu acompanho certas pessoas e realmente não
tem o que fazer. O segundo passo, eu acho que nós precisamos
parar para pensar um pouco porque de repente, a gente comete
injustiça com o companheiro. Eu nunca ataquei ninguém aqui,
nunca e não vou atacar na questão pessoal. Cada um vai ter que
prestar conta da sua vida e de seus atos. Agora, o que nós não
podemos é muitas vezes alegar que nós temos problemas no
Estado que precisa ser resolvido de uma maneira ou de outra e
quando eu coloquei esse projeto não foi intenção de querer
aparecer politicamente não. Foi até entusiasmado por entidades
que prestam um bom serviço e que eu gostaria que as pessoas
visitassem essas instituições. Vou citar o caso da Casa Roseta, que
fossem lá para ver o trabalho que essa instituição faz, que fossem
lá para ver quantas pessoas estão recuperando e que não tem
dinheiro muitas vezes para pagar o medicamento que é necessário
para que a gente possa fazer um trabalho digno. Então eu acho
que nós precisamos olhar mais o ser humano e não, muitas vezes,
projetos políticos que não nos levam a nada. Daqui a quatro anos
eu posso estar em outro canto, mas nós precisamos realmente
olhar o nosso cidadão que muitas vezes não teve oportunidade
de crescer na vida, olhar como ser humano. Porque não adianta
nada a gente achar que o dinheiro vale tudo.

Eu só quero citar um exemplo aqui, lá em Curitiba, quando
minha esposa estava lá, tinha um senhor que estava se tratando
de uma doença ele tinha trezentos e oitenta milhões de dólares
e ele disse; claro que eu não entendi a língua dele, americana,
mas o próprio médico disse que ele daria tudo, ele iria trabalhar
com o salário mínimo no Brasil para ele poder ter saúde. Então
não vale nada o dinheiro para ninguém. Ninguém vai fazer fortuna
e vai levar para o caixão. Nós precisamos olhar o nosso semelhante
como um ser humano, como a imagem de Jesus Cristo, ele é um
ser vivo e nós não estamos olhando para esse lado. E até quando
nós estamos nos atacando aqui dentro a sociedade está sofrendo
lá fora.

Eu gostaria de dizer também que eu faço parte do Comitê
das Usinas Pró-Rio Madeira e também do Jirau, porque isso é uma
necessidade do País. Agora, em momento algum nós vamos
conseguir mudar a idéia de Marina da Silva. Nós temos que
convencê-la. Nós temos que trabalhar no nosso Estado e esquecer
o Acre. Trabalhar no nosso Estado e mostrar a capacidade de
convencimento que o Acre fez a parte dele. Não podemos contar
como parâmetro o Acre, sendo que nós temos um projeto para
ser aprovado e para ser desempenhado, e que eu tenho certeza,
conhecendo o Presidente Lula como eu conheço, desde 82,
quando esteve em Cacoal, a primeira visita no Estado de Rondônia
foi em Cacoal, inclusive quando fui candidato a Prefeito, lá no
bairro Esporte, a uma hora da tarde, conhecer como conheço o
Presidente Lula, com certeza ele está olhando para o Brasil e não
interesses pessoais. Então eu acho que, se a Marina Silva tem
defeitos eu ela pode ser atacada, mas nós precisamos inclusive
ter um respeito de não dizer que ela é, e como eu ouvi aqui, eu
acho que foi até num momento de euforia, como eu mesmo me
exaltei, chamá-la de terrorista. Isso é uma palavra pesada que
poderá até pegar processo porque afirmar que ela é terrorista é
uma coisa, falar que ela está contra as Usinas do Rio madeira é
outra. Então nós precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa,
porque senão nós vamos acabar muitas vezes acirrando um
problema que eu acho que não é fácil de resolver. Eu vi na sexta-
feira passada Sr. Presidente, no Bom Dia Brasil, quando ela disse
que tinha dois pontos que o IBAMA teria que fazer com que
fosse resolvido, que é a questão do assoreamento dos rios devido
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a água barrenta e a questão dos peixes. E uma outra coisa que
ela citou naquela entrevista no Bom Dia Brasil é que tem algumas
coisas que têm que ser tratadas com a Bolívia, porque o país que
está aí é internacional. Em momento nenhum ela disse eu sou
contra o Rio Madeira. Também porque não é ela que vai decidir
com certeza; quem vai decidir é o Presidente da República, porque
é uma obra para o Brasil e para todo o País. Então gostaria de
dizer, quando cita o PT, eu sou favorável e vou lutar até o fim para
que essa Usina venha para o Rio Madeira, eu moro aqui há 35
anos, estou num Comitê Pró-Usinas e com certeza tudo aquilo
que for somar para o nosso Estado, estou aqui para somar. Só
que eu gostaria, Sr. Presidente, que todos os Deputados aqui
fossem tratados com igualdade e eu vou fazer até um apelo a
V.Exª. Nós temos um setor de imprensa que pela 3ª vez, eu sei
quem é o responsável, boicota a matéria que esse Parlamentar
fala, como se ele fosse responder por meus atos. Eu gostaria que
V.Exª. chamasse a atenção porque a gente não pode admitir
nesta Casa ser tratado com indiferença porque nós somos todos
iguais. Eu tenho aqui admiração por todo mundo, podem contar
comigo na luta porque é bom para o Estado de Rondônia em
todas as situações.

Eu provei, no meu mandato passado, porque sempre
que veio proposta do Governo Ivo Cassol, e V.Exª. sabe disso, eu
nunca votei contra porque eu sou do PT, porque eu sou contra o
Governador Ivo Cassol. Eu vou votar contra os erros que possíveis
administradores possam fazer. Então, eu acho que nós temos que
ter uma posição de votar aquilo que é errado, mas também olhar
para aquilo que é muitas vezes legítimo por Deus, porque Deus
deu uma natureza no Rio Guaporé e ele não proibiu ninguém
pescar e não proibiu cinco anos. E lá tem famílias que tem 9(nove)
filhos que vive daquilo e nós fizemos um projeto, aqui votamos e
proibimos. Então tem hora que precisamos pensar um pouco no
ser humano para que não se cometa injustiça.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero, antes
de encerrar, agradecer e registrar a presença do senhor Heitor
Tintim, Secretário da Prefeitura de Ariquemes; também o senhor
João Ribeiro de Amorim, Vereador da Câmara Municipal de
Corumbiara; senhor Valter, Presidente da Associação ASPROGEST
lá de Ariquemes; também do senhor Orlando, Presidente da
Associação APEGRIL, de Ariquemes; o senhor Genivaldo,
Presidente da Associação ASPRULE de Ariquemes; também do
senhor João Nunes nosso amigo Vereador lá de Ariquemes;
também do senhor Luiz Gomes Furtado, Prefeito do município de
Nova União; também do senhor Vereador Licínio Mayer, Presidente
da Câmara Municipal de Nova União e também do senhor Vereador
Lúcio Vitorino de Oliveira, Vice-Presidente da Câmara Municipal lá
de Nova União.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco uma Sessão
Ordinária para o dia 03 do corrente, no horário regimental, ou
seja, às 9 horas da manhã.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 12 horas e 37 minutos)

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº1353/2007

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

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

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 17 à 18/04/2007,
ao Deputado Estadual LUIZ ALBERTO GOEBEL, cadastro
nº012192-1, para deslocar-se a Brasília - DF, para participar de
reunião com Deputados Federais e Senadores de Rondônia,
conforme Processo nº1292/2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1354/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 17 à 18/04/2007,
ao Deputado Estadual WILBER CARLOS DOS SANTOS
COIMBRA, cadastro nº012198-0, para deslocar-se a Brasília - DF,
para participar de reunião com Deputados Federais e Senadores
de Rondônia, conforme Processo nº1297/2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1422/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 26 a 28//04/2007,
ao servidor BRENO MENDES DA SILVA FARIAS, cadastro
nº012228-4, Cargo de Chefe de Gabinete do Deputado Dr.
Alexandre Brito, para deslocar-se aos Municípios de Ouro Preto
D’Oeste e Ji-Paraná - RO, para representar o Parlamentar na II
Conferencia Regional de Políticas para Mulheres em Ouro Preto,
conforme Processo nº1504/2007.

Porto Velho, 18 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1424/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 23 a 27//04/
2007, a servidora IRMA FOGAÇA BARBOSA, cadastro nº012406-
6, Cargo de Chefe de Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho,
para deslocar-se aos Municípios de Ji-Paraná, Alvorada D’Oeste,
Cacoal e Ministro Andreazza - RO, para Tratar de assunto referente
emendas Parlamentar do exercício 2006/2007, conforme Processo
nº1483/2007.

Porto Velho, 18 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1425/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 05 a 09//04/
2007, ao servidor OLIVIO GILBERTO PERSCH, cadastro
nº012247-4, Cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Gabinete
do Deputado Maurão de Carvalho, para deslocar-se aos Municípios
de Cacoal e Ministro Andreazza - RO, para acompanhar o
Parlamentar em reuniões política nos referidos municípios, conforme
Processo nº1180/2007.

Porto Velho, 19 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01426/2007

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

L O T A R

ELIANA CELESTE PRATA COSTA, cadastro nº 691-7,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo, na Escola do Legislativo, a partir de
16 de abril de 2007.

Porto Velho, 19 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1429/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 23 à 27/04/
2007 ao servidor DAVID SANTOS CASSEB, cadastro nº766-8,
Cargo de Jornalista, lotado no Departamento de Comunicação
Social, para deslocar-se a Brasília – DF, para buscar subsídios junto
a assessoria do Senado referente à situação da emancipação  de
novos municípios, conforme Processo nº. 01560/2007.

Porto Velho, 20 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01432/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 02 a 04/05/2007,
ao Deputado Estadual, ALEXANDRE BRITO, cadastro nº 012180-
6, para deslocar-se a Brasília-DF, onde estará participando das
comemorações aos 100 anos de Rondon, a convite do Senado
Federal, representado este Poder, haja vista a importância desta
data, visitar o Ministério das Minas e Energia, Ministério das Cidades
e Educação, a fim de verificar “in loco” programas que podem ser
de grande utilidade para o Estado, conforme processo nº01581/
07.

Porto Velho, 20 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira-
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01433/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 02 a 04/05/2007,
ao servidor BRENO MENDES DA SILVA FARIAS, cadastro nº
012228-4, Cargo de Chefe de Gabinete, para deslocar-se à Brasília-
DF, com a finalidade de Assessorar o Deputado, que estará
participando das comemorações aos 100 anos de Rondon, visitando
Ministério das Minas e Energia, das cidades e Educação a fim de
verificar “in loco” programas que podem ser de grande importância
para o Estado, conforme processo nº01582/07.

Porto Velho, 20 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1434/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 20 à 23/04/
2007 ao servidor EZEQUIAS LUIZ MIRANDA, cadastro nº12895-
1, Cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Gabinete da Ouvidoria
Parlamentar, para deslocar-se aos municípios de Jaru, Jorge Teixeira
e Theobroma - RO, para participar de solenidade oficial da
Prefeitura, assessorando o Deputado Jidalias dos Anjos, conforme
Processo nº. 01518/2007.

Porto Velho, 20 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1435/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 20 à 23/04/
2007, ao Deputado Estadual JIDALIAS DOS ANJOS PINTO,
cadastro nº012187-2, para deslocar-se aos municípios de Monte
Negro, Campo Novo e Buritis – RO, para participar de solenidade
oficial da Prefeitura municipal representado este Poder Legislativo,
conforme Processo nº1519/2007.

Porto Velho, 20 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1443/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007,
ao Deputado Estadual NEODI CARLOS FRANCISCO DE
OLIVEIRA, para deslocar-se a Brasília - DF, para acompanhar a
votação da PEC referente à transposição dos servidores do Estado
de Rondônia.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1444/2007

O SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas

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

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 24 à 27/04/
2007, ao servidor DEMOCRITO INACIO DE OLIVEIRA, cadastro
nº010565-2, cargo de Chefe de Gabinete da Presidência, para
deslocar-se a Brasília – DF, para assessorar o Presidente desta Casa
de Leis, onde acompanhará a votação da PEC, referente à
transposição dos servidores do Estado de Rondônia, conforme
Processo n°1690/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1445/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 07 (sete) diárias no período de 24 à 30/04/2007
ao Deputado Estadual WILBER CARLOS DOS SANTOS
COIMBRA, cadastro nº012198-0, para deslocar-se a Brasília –
DF/São Luiz - MA, para acompanhar a votação da PEC, referente
à transposição dos servidores do Estado de Rondônia e,
posteriormente tratar de assuntos de interesse desta Casa de
Leis em São Luiz, conforme Processo nº. 1682/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1446/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007
ao Deputado Estadual VALDIVINO RODRIGUES DE ALMEIDA,
cadastro nº012196-3, para deslocar-se a Brasília - DF, para
acompanhar a votação da PEC, referente à transposição dos
servidores do Estado de Rondônia, conforme Processo nº. 1679/
2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007
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ATO/ADM/GP/Nº 1405/2007

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

ADRIANA GARCIA COUTO SOUSA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
15, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 17 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1384/2007

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

APARECIDA OLIVEIRA DOS SATOS COELHO, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Parlamentar, código AP-02, na Área Administrativa da Presidência,
a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1391/2007

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

CRISTIANO JESUS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-04,
no Gabinete do Deputado Alex Testoni, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1390/2007

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

DOROTEIA SANTOS LIMA HAFFERMANN, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar,
código AP-07 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Alex Testoni, a
partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1385/2007

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

ELIAS ODILON MACEDO BALTHAZAR, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1400/2007

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 EVANDRO LUIZ OLIVEIRA NOBRE, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
14, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 17 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1386/2007

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

EVANDRO SALUSTIANO LIMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-02,
na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1406/2007

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

A L T E R A R

O Cargo para Assessor Parlamentar, código AP-26 + G.R.G.,
do servidor IVO PEREIRA LIMA, do Gabinete do Deputado
Amauri Santos, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 17 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1402/2007

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 JEOVA PEREIRA DIAS, que exerce o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AT-17,
a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 17 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1399/2007

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 KELLI REGINA FARIAS BICALHO, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-14 + G.R.G., a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 17 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1401/2007

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 VALDIRNEY RICKY SANTOS CABRAL, que exerce o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-15, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 17 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1388/2007

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

VALMIR MARIA DE FARIAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-03,
na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1387/2007

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

SHIRLEY RIBEIRO GARBIN, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-02,
na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1389/2007

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

VERA LUCIA FERREIRA MUGRABI, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
26, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1404/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
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A L T E R A R

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

Porto Velho, 17 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1447/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007,
ao Deputado Estadual JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR,
cadastro nº012186-4, para deslocar-se a Brasília - DF, para
acompanhar a votação da PEC referente á transposição dos
servidores do Estado de Rondônia, conforme Processo nº. 01678/
2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1448/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007
ao Deputado Estadual LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES, cadastro
nº12192-1, para deslocar-se a Brasília - DF, para acompanhar a
votação da PEC, referente à transposição dos servidores do Estado
de Rondônia, conforme Processo nº. 1686/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1449/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007
ao Deputado Estadual EUCLIDES MACIEL DE SOUZA, cadastro
nº12182-2, para deslocar-se a Brasília - DF, para acompanhar a
votação da PEC, referente à transposição dos servidores do Estado
de Rondônia, conforme Processo nº. 1685/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1450/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007
ao Deputado Estadual MIGUEL SENA FILHO, cadastro nº012194-
7, para deslocar-se a Brasília - DF, para acompanhar a votação da
PEC, referente à transposição dos servidores do Estado de
Rondônia, conforme Processo nº. 1677/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1451/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007
ao Deputado Estadual FRANCISCO GALDINO DANTAS, cadastro
nº012183-0, para deslocar-se a Brasília - DF, para acompanhar a
votação da PEC, referente à transposição dos servidores do Estado
de Rondônia, conforme Processo nº. 1676/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1452/2007

O SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar
nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de
23 de dezembro de 2005,
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R E S O L V E:
Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007,

ao Deputado Estadual EZEQUIEL NEIVA DE CARVALHO,
cadastro nº012184-8, para deslocar-se a Brasília – DF, para encontro
com a bancada do PPS, para tratar de assuntos referentes ao
partido, bem como tratar da transposição dos servidores Estaduais,
conforme Processo n° 1687/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1453/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007
ao Deputado Estadual MAURO DE CARVALHO, cadastro
nº09048-1, para deslocar-se a Brasília - DF, para acompanhar a
votação da PEC, referente à transposição dos servidores do Estado
de Rondônia, conforme Processo nº. 1673/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1454/2007

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

R E S O L V E:
Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007

ao Deputado Estadual JIDALIAS DOS SANTOS PINTO, cadastro
nº012187-2, para deslocar-se a Brasília - DF, para acompanhar a
votação da PEC, referente à transposição dos servidores do Estado
de Rondônia, conforme Processo nº. 1674/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

- Francisco Carlos de Almeida Lemos -
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1455/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007,
ao Deputado Estadual JOÂO RICARDO G. DE MENDONÇA,
cadastro nº09044-0, para deslocar-se a Brasília - DF, para
acompanhar a votação da PEC, referente à transposição dos
servidores do Estado de Rondônia, conforme Processo nº. 1675/
2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

- Francisco Carlos de Almeida Lemos -
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1456/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 a 26/04/2007,
ao Deputado Estadual, ALEXANDRE BRITO DA SILVA, cadastro
nº 012180-6, para deslocar-se a Brasília-DF, para acompanhar a
votação da PEC, referente à transposição dos servidores do Estado
de Rondônia, conforme Processo nº 1684/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

- Francisco Carlos de Almeida Lemos -
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº 003/2007
ATO/ADM/GP/Nº1457/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/
2007, ao Deputado Estadual JOSÉ RIBAMAR ARAUJO,
cadastro nº012189-8, para deslocar-se a Brasília - DF, para
acompanhar a votação da PEC, referente à transposição dos
servidores do Estado de Rondônia, conforme Processo nº. 1683/
2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

- Francisco Carlos de Almeida Lemos -
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1458/2007

O SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de
dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,
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R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007 ao
Deputado Estadual LUIZ ALBERTO GOEBEL, cadastro nº012191-3, para
deslocar-se a Brasília - DF, para acompanhar a votação da PEC, referente
à transposição dos servidores do Estado de Rondônia, conforme Processo
nº. 1680/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

- Francisco Carlos de Almeida Lemos -
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1459/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007, ao
Deputado Estadual MAURO RODRIGUES DA SILVA, cadastro nº012193-
0, para deslocar-se a Brasília - DF, para acompanhar a votação da PEC,
referente à transposição dos servidores do Estado de Rondônia, conforme
Processo nº. 1681/2007.

Porto Velho, 24 de abril de 2007.

- Francisco Carlos de Almeida Lemos -
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007
ATO/ADM/GP/Nº1460/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 10 (dez) diárias no período de 02 a 11//04/2007, a
servidora ELIZANGELA ALMEIDA ANDRADE, cadastro nº012737-5,
Cargo de Assessor Técnico, lotada na Área Administrativa/Presidência,
para deslocar-se a Brasília – DF, para realizar levantamento junto ao
Departamento médico da Câmara Federal e do Senado, conforme Processo
n° 1688/2007.

Porto Velho, 25 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO/ADM/GP/Nº1461/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 à 26/04/2007 ao
Deputado Estadual VALTER ARAÚJO GONÇALVES, cadastro nº12197-
1, para deslocar-se a Brasília - DF, para acompanhar a votação da PEC,
referente à transposição dos servidores do Estado de Rondônia, conforme
Processo nº. 1698/2007.

Porto Velho, 25 de abril de 2007.

Francisco Carlos de Almeida Lemos
Secretário Geral Adjunto da ALE-RO

ATO/ADM/GP/Nº003/2007

ATO Nº P/017/2007

Prorroga prazo de Comissão Temporária Especial constituída pelo
Ato nº P/008/2007, para apurar possível quebra de decoro parlamentar.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do
§ 1º do Art. 14 c/c o artigo 32, todos do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º. Prorrogar por mais 30 dias, o prazo da Comissão Temporária
Especial, criada pelo Ato nº P/008/2007, destinada a apurar possível quebra
de decoro parlamentar, praticada pelos Senhores Deputados Maurão de
Carvalho, Miguel Sena e Alexandre Brito.

Art. 2º. Este ato entra em vigor na data da sua assinatura.

Gabinete da Presidência, 9 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

 ATO DA MESA DIRETORA N° 009/2007 - MD

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições e com fulcro no Inciso XII, do Artigo 11 do Regimento
Interno resolve:

C O N C E D E R:

Aposentadoria Voluntária com proventos integrais,
ao servidor JOEL CAVALCANTI BEZERRA, cadastro nº. 366-6,
ocupante do Cargo de Jornalista (em extinção), referência salarial
03, Carreira C – Ocupações Técnicas Legislativas, CTL, pertencente
ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, com carga horária de 40
horas semanal, nos termos do Art. 40, § 1º, Inciso III, da
Constituição Federal, e Art. 3°, I e III, da Emenda Constitucional
n° 47, c/c o Art. 46 da Lei Complementar n° 228 de 10 de janeiro
de 2000, alterada pela Lei Complementar n° 253 de 14 de janeiro
de 2002, a partir de 07 de maio de 2007, conforme Processo nº.
01253/2007.

Mesa Diretora, 08 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira

Presidente

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

Deputado Jesualdo Pires            Deputado Chico Paraíba
     1º - Secretário                          2ª – Secretário

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


