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 PORTO  VELHO-RO, QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE  2007 ANO XXVNº 63

    SUMÁRIO

28ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 1ª SL

ATOS DIVERSOS

28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 16 de maio de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Jeusaldo Pires – 1ºSecretário
Alex Testoni – 1º Vice-Presidente

Secretário
Jesualdo Pires

(Às 9 horas e 25 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),  Amauri dos
Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba
(PMDB), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Mioto (PPS), Kaká Mendonça
(PTB), Valter Araújo (PL), Neri Firigolo (PT), Ribamar Araújo
(PT), Maurinho Silva (PSDB) e Doutor Alexandre (PTC).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo

rondoniense, declaro aberta a 28ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. 1° secretário que proceda à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1° 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 impugnação, dou-a
por aprovada.

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

- MENSAGEM N° 53/07 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Altera a Lei n° 688, de 27 de dezembro de
1996, para extinguir o Termo de Retificação e regular o
Aditamento a Auto de Infração, e dá outras providências”.

- MEMORANDO N° 053/07 - Deputado Professor Dantas,
encaminhando proposta da Audiência Pública e pedindo a esta
Casa a indicação de uma comissão parlamentar para
acompanhar as prioridades da Educação.

- OFÍCIO CIRCULAR N° 073/07 – Câmara Municipal de
Presidente Médici em cumprimento ao exposto no Requerimento
nº 001/07, de autoria dos Vereadores João Braz Filho, Adalto
Ferreira, Dr. João Valdivino, Hailton Artaga de Santiago e Zezinho
do Estrela, solicitando desta Casa que interfira e se empenhe
no sentido de municipalizar o Distrito de Estrela de Rondônia.

  - TELEGRAMA N° 000043/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
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Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho, no valor
de R$ 17.066,45.

- TELEGRAMA N° 000115/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 458.689,30.

- TELEGRAMA N° 000116/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 33.509,04.

- TELEGRAMA N° 000091/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro, no
valor de R$ 9.256,00

- TELEGRAMA N° 000096/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para Casa de Saúde Santa Marcelina, no
valor de R$ 6.000,00.

- TELEGRAMA N° 000132/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Hospital Cosme e Damião, no valor
de R$ 2.000,00.

- MEMORANDO N° 050/07 – Gabinete do Deputado Miguel
Sena, informando que ficará ausente do dia 09.05 a 23.05.07,
afastado de suas atividades por motivo de tratamento de saúde.

- MEMORANDO N° 54/07 – Deputado Chico Paraíba
justificando sua ausência das Sessões dos dias 16, 17 e 18/ do
corrente mês.

- OFÍCIO N° 396/07 – DETRAN encaminhando cópia do
Convênio 008/2003, firmado entre o DETRAN/RO, SESDEC/RO
e CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/RO, visando dar
cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 13/TCER-
2004, Artigo 18.

-  OFÍCIO N° 2356/07 – Supremo Tribunal Federal solicitando
informações em face a Ação Direta de Inconstitucionalidade
com pedido de liminar, referente a Emenda Constitucional n°
43/07.

- CARTA N° 101/07 – CERON, em resposta ao Ofício S/326/
07, referente ao Requerimento n° 035/07, de autoria do
Deputado Tiziu Jidalias.

- OFÍCIO N° 314/07 – SEFIN, em resposta ao Ofício S/346/
07, referente ao Requerimento n° 052/07 de autoria do
Deputado Valter Araújo.

Foram lidos os expedientes recebidos, Sr. Presidente.

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

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

Encerradas as Breves Comunicações, passemos ao
Grande Expediente.

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

Passaremos a palavra ao Exmº. Deputado, pelo tempo
de 20 minutos, ao Deputado Jesualdo Pires.  Invertemos a
pauta, Deputado Neri Firigolo, logo em seguida V. Exª. usará a
palavra.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. JESUALDO PIRES (Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje eu venho falar de um
temas, dois tema afinal, o primeiro eu até li agora há pouco,
foi um novo requerimento que fiz ao Tribunal de Justiça, e o fiz
porque já tinha feito a cerca de 45 dias atrás, um requerimento
de pedido de informações ao Tribunal de Justiça, uma coisa
que facilmente eles poderiam nos ter atendido, que é a dúvida
que existe, e é uma contrariedade que existe na cobrança dessas
taxas de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos), que o cidadão
quando se dirige a qualquer Fórum Cível ou Criminal, em
qualquer instância, em qualquer cartório, ele precisa pagar
essa taxa, e a Lei, a Constituição é muito clara que “proíbe a
cobrança de taxas para certidões de interesses pessoais”.  Então
é uma questão muito simples, fiz esse requerimento cerca de
45 dias atrás, não obtive resposta e estou reiterando esse
pedido ao Tribunal de Justiça, que simplesmente eles ignoraram
o meu pedido, simplesmente ignoraram, nos tratam como se
nós não existíssemos nesta Casa de Leis.  Então eu estou
reiterando o meu pedido ao Tribunal de Justiça e vou reiterar
quantas vezes for possível, até que nos demonstrem de forma
cabal se há constitucionalidade ou não na cobrança dessa taxa
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de R$ 9,90 (nove reais e noventa  centavos), que cada cidadão
é obrigado a pagar quando requer no Fórum, no Cartório  Cível
ou Criminal uma certidão de interesse particular, uma certidão
negativa é para interesse pessoal de cada uma dessas pessoas.

Gostaria, Sr. Presidente, agora, de continuar o meu
discurso falando sobre a questão da geração de energia, da
questão das nossas grandes Usinas do rio Madeira. Estivemos
ontem na parte da manhã, juntamente com o Deputado Valter
Araújo, Deputado Alexandre Brito, também estava lá o
Deputado Maurinho, o Deputado Neri Firigolo, também estava
lá no Hotel Anuários, onde foi feita uma Audiência Pública com
o pessoal de FURNAS, a empresa FURNAS, o pessoal da
Construtora ODEBRECHT, que é um consórcio hoje entre essas
duas empresas, a FURNAS, que é uma empresa estatal, e a
ODEBRECHET, uma empresa privada, e é justamente colocando
todas as dúvidas que existem em relação a essa questão do
licenciamento ambiental e a questão dessa demora, dessa
questão que já se tornou uma questão política, críticas já foram
feitas neste Parlamento á Ministra Marina Silva, já foram feitas
críticas ao IBAMA, já foram feitas várias críticas aos setores
principalmente do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA.
Por quê?  Porque não há dúvidas mais, não há dúvidas.  Segundo
foi relatado lá, e eu já sabia esse estudo de impacto ambiental,
já tinha sido autorizado a cerca de dois anos atrás pelo IBAMA,
dois anos atrás o IBAMA já tinha dado, e de uma forma
atemporal, intempestiva, política, a cerca de seis meses atrás
o IBAMA simplesmente pediu novas informações ao consórcio,
e com razão, não quero aqui dizer que o IBAMA não tem razão,
foi feito uma série de questionamentos e novos questionamentos
em relação à questão do meio ambiente, e aí pediram, fizeram
o questionamento, principalmente em relação à questão da
sedimentação, ou seja, existe uma preocupação do IBAMA em
relação à questão da sedimentação do rio, ou seja, são
sedimentos que vêm e que poderiam se acumular no leito do
rio, e foram prontamente respondidos, estudos técnicos foram
feitos por FURNAS, Deputado Ribamar, por quê?  Essa Usina
Hidroelétrica do Madeira, essas duas Usinas de Santo Antônio
e Jirau, elas são diferentes das outras, ela é uma usina
horizontal através de bulbos, ou seja, a água praticamente ela
vai passar pela usina como que tivesse no curso normal do rio,
não vai ter alteração, não vai haver represamento muito grande,
o represamento é muito pequeno, o represamento que teremos
no rio Madeira será mais ou menos o que há quando há uma
enchente normal na época do inverno amazônico. Então não
haverá essa retenção de sedimentos, por quê?  O sedimento
do rio Madeira ele é muito pequeno, é menor que um milímetro.
Então, evidente que esses sedimentos passarão normalmente
por todas as turbinas de bulbo, que são turbinas horizontais.

Em segundo lugar, foi questionada muito a questão, e
o Deputado Valter Araújo estava lá, acabei de lhe citar, Deputado
Valter, a questão dos peixes também, a questão da preocupação
com os peixes, então há uma preocupação muito grande em
fazer um canal lateral. Esse canal vai servir para que os peixes,
aqueles peixes que tenham realmente necessidade de ir e vir
não terão impedimento nenhum, mas inclusive foi citado lá por
um dos presentes, pessoas ribeirinhas, Sr. Presidente, a
questão do bagre, que tanto se fala no bagre, e essa pessoa
lembrou bem que hoje no rio Madeira já existe um empecilho
natural que são as cachoeiras que impedem esses bagres
subirem o rio.  Então na verdade estão se criando fatos novos,

problemas novos para dificultar a emissão dessas licenças
ambientais.  Então a questão do peixe, não é; a questão dos
sedimentos também não é; levantaram uma terceira hipótese,
a questão da metilização do mercúrio. O quê que é isso? É o
mercúrio que hoje se encontra no rio Madeira na forma natural,
existe também uma grande concentração de mercúrio devido
à exploração do garimpo de ouro que existe no Madeira, existiu
de forma muito intensiva no rio Madeira. Essa metilização que
seria um processo químico, em que o mercúrio poderia fazer
mal à natureza, ele só acontece quando existem grandes
concentrações de água como se fosse uma lagoa, o Deputado
Valter estava lá e não vai haver esse problema, existe só um
local que vai haver uma concentração maior de lagoa, onde a
água pode ficar parada, eventualmente ficar parada, represada,
e aí sim poderia ter esse fenômeno, mas a empresa, a FURNAS,
já tem projeto dessa água não ficar parada.

Quer dizer, então todos os três pontos que foram
pedidos pelo IBAMA, tanto na questão dos sedimentos como a
questão do peixe e a questão do mercúrio já foram atendidos
prontamente com respostas técnicas convincentes, não são
respostas vazias, respostas sem fundamentos técnicos, são
respostas de fato, respostas técnicas, Deputado Ribamar e
Deputado Néri, também que têm se empenhado muito nesse
assunto.

Então, causa espécie para gente, causa espanto, o que
afinal está acontecendo hoje, por que que esse relatório, essa
autorização, por que não sai do papel? E aí a gente começa a
questionar. Se são questões políticas? Se são questões do
Estado do Acre? Se forem questões da própria Ministra Marina?
Que eu não acredito que seja isso. Mas existe uma questão
política e o órgão do IBAMA, e hoje ouvi uma entrevista do
Presidente Lula, que ele deu ontem, ele criticando inclusive os
servidores do IBAMA, quer dizer, é uma greve que ele questiona,
o próprio Presidente Lula, Deputado Alexandre, por que a greve
do IBAMA? Não foi reduzido salário, não foi feito nenhum tipo
de mudança. Então é uma greve política por conta dessa licença
ambiental que não querem dar ao consórcio de FURNAS, para
que se possa realmente começar a construção dessas usinas
hidrelétricas.

Então eu vejo com muita preocupação. Quero
parabenizar aqui o movimento das usinas Pró Rondônia, que
estiveram lá ontem no Hotel Aquários vários segmentos da
sociedade ali representados, a classe política, empresários,
associações, moradores dos bairros ribeirinhos e essas pessoas
todas de forma muito contundente defendendo, inclusive os
ribeirinhos lá, uma Associação dos ribeirinhos defendendo de
forma contundente a construção das usinas do Madeira, porque
não vai prejudicar, pelo contrário, vão beneficiar essa população
que mora e habita ali no lindeiro do rio Madeira.

O SR. DOUTOR ALEXANDRE BRITO – Um aparte,
Deputado?

O SR. JESUALDO PIRES - Um aparte para o Deputado
Alexandre Brito.

O Sr. Doutor Alexandre – Grande e nobre amigo
Jesualdo, eu ia usar o Pequeno Expediente, mas já que V. Exª.
está brilhantemente expondo essas questões das usinas, eu
vou acrescentar algumas informações. Quando estive em
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Brasília, semana passada, houve aquela Audiência Pública lá
na Câmara Federal, e lá o representante da Secretaria do Meio
Ambiente, da Secretaria de Minas e Energias, houve um
professor também da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul falando sobre hidrelétricas, um especialista nisto, e um
representante do Ministério Público aqui de Rondônia. O que
ficou muito claro na minha cabeça é que é com certeza uma
questão política. Se nós formos esperar cada ponto necessário,
entre aspas, que aparecer ser resolvido, isso nunca vai se
acabar. Teve uma polêmica lá de que não foi discutido impacto
ambiental entre as linhas de transmissão, entre as duas
hidrelétricas. Então cada vez mais vai surgir uma vírgula, um
parafuso; ah porque agora descobriu foi feito um apanhado de
trezentos e oitenta seis peixes nessa região, como é que vai
ser a vida desses peixes após a hidrelétrica? Foi a pergunta.
Como a região amazônica ainda é muito desconhecida, tem
muita coisa para a gente saber da flora e da fauna locais, da
etioflora dessa região toda, dos peixes. Se cada vez que for
aparecendo um novo projeto, uma nova idéia, uma nova
dificuldade, essa licença não sair, a gente vai saber que é
política.

Então, interressante é que alguns Deputados Federais
lá apertando os representantes da Secretaria do Meio
Ambiente, e a grande questão é a seguinte: por quê? Se é
uma necessidade do Governo Federal em fazer as hidrelétricas,
se não fizer vai aumentar o número de termoelétricas, isso
não tem jeito, não tem jeito, não vai ter saída. O impacto
ambiental vai ser muito pior nas termoelétricas da vida, nas
fontes não renováveis. Se o Governo Federal quer que saiam
as hidrelétricas, como é que não existe uma conversa entre o
Meio Ambiente e entre Minas e Energia? Então isso aí realmente
parece que tem alguma coisa ou alguém no meio do caminho,
de repente com interresse para outra região, quem sabe para
o Acre, em dificultar que saia isso aí. Então lá nessa audiência
que houve foi muito polêmica e você nota que se deixarem os
problemas aparecerem e os problemas virarem impedimentos
na licença, isso nunca vai sair.

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado, Deputado
Alexandre. Gostaria que incorporasse o aparte do nobre
Deputado Alexandre Brito no meu discurso.

E continuando, Sr. Presidente, dizer inclusive que o
Deputado tem razão, porque ontem a dona Norma, a Doutora
Norma, que é a superintendente ambiental de FURNAS, que é
uma empresa que inclusive estou entrando hoje com uma moção
de aplauso a FURNAS, está completando 50 anos de fundação,
uma empresa brasileira estatal, foi fundada por JK em 1957 e
está completando 50 anos, depois vou até justificar a moção
de aplauso. E a Doutora Norma já colocou o seguinte: os
técnicos do IBAMA já estão dizendo que existe, que nós teremos
que consultar a FUNAI, por conta de índios. E eu esqueço o
nome o Johny, o Johny que esteve lá e é um dos representantes
das associações contestou na hora que ele conhece essa região
há muitos anos, ele conhece e anda com mapas dentro,
inclusive foi o questionamento que ele fez, ele nunca viu um
índio nessa região, e hoje o IBAMA já está dizendo que precisa
fazer um estudo de impacto em relação aos índios que habitam
aquela região, e os próprios ribeirinhos, os próprios moradores
daquela região dizendo ali naquela audiência que desconhecem
a presença de índios.

Então, como bem frisou o Deputado Alexandre Brito,
eles vão começar a criar problemas atrás de problemas. Já
estão dizendo da questão do Peru, já diziam da Bolívia agora
já estão dizendo do impacto ambiental que vai gerar no Peru.
No Peru, então, quer dizer, não tem mais fim. Se realmente for
uma questão política, e essa é a concepção que tem hoje se a
gente não encarar esse problema das usinas de forma política,
se formos encarar de forma técnica, vai ter milhares de pontos
que eles vão sempre questionar, e nunca vamos ter uma solução
satisfatória.

Então eu quero até parabenizar o Johny que esteve lá
na audiência, que muito bem fez suas colocações lá, e dizendo,
principalmente representando aqueles moradores ribeirinhos,
da necessidade da construção, e mostrando que esses
empecilhos que o IBAMA hoje tenta colocar são empecilhos
falsos, e todos os empecilhos que eles colocaram, Sr. Presidente,
tanto na questão do sedimento como a questão dos peixes, a
questão do mercúrio, FURNAS prontamente já fez um estudo,
já entregou para o IBAMA, não tem mais o que eles discutirem.
Agora vão criar a questão do índio que não existe, vão criar
problema ambiental na Bolívia, e já estão criando problema
ambiental no Peru, no Peru, eles estão preocupados agora
com a questão do impacto ambiental no vizinho país do Peru.
Eu não sei de onde tiraram isto aí, porque toda a alagação,
todo alagamento da usina do Madeira, do complexo do Madeira,
não passará do território brasileiro.

E só para complementar, Sr. Presidente, gostaria de
elogiar muito, elogiar, que a gente tem feito muitas criticas
aqui, elogiar o Presidente Lula, e num desabafo do Presidente
Lula a cerca de dez dias atrás, eu vi pela televisão, ele disse
que se precisasse consultar até o Papa, o Papa Bento XVI,
estava chegando naquele dia, naqueles dias ele estava
chegando, que se fosse preciso consultar o Papa para resolver
este problema da licença ambiental, que ele consultaria.

o:O SR. KAKÁ MENDONÇA – Permita-me um aparte,
Deputado?

O SR. JESUALDO PIRES - Eu cedo um aparte ao
Deputado Kaká Mendonça.

O Sr. Kaká Mendonça – Deputado Jesualdo, quero
parabenizar V.Exª. por trazer mais uma vez para este
Parlamento a discussão sobre Jirau e Santo Antonio, que hoje
na verdade criou uma expectativa muito grande para o nosso
Estado. O País, o Brasil precisa dessas usinas até, no máximo,
2012, porque senão podemos entrar aí em um futuro apagão,
tanto o Presidente Lula como o seu adversário da eleição
passada, o Alckmin, tinham como proposta e plano de trabalho
para os seus governos a execução dessas duas usinas, em
todas as declarações do Presidente Lula, inclusive dez dias
atrás, da última quinta-feira, ele esteve lá, lá no Triângulo
Mineiro inaugurando uma usina de 400 mega, uma das maiores
do País, e ele dizendo que a energia hídrica é a mais barata
que existe, a energia que o Governo vai estar a defender, aí
você pega a Ministra Marina Silva dizendo que têm que ser
respeitadas as partes ambientais, aí você pega o Ministro das
Minas e Energia dizendo que se até o final de maio não tiver
um parecer, não tem condições de tocar este projeto mais
para frente, porque ele tem que buscar outra viabilidade,
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energia nuclear, isso e aquilo ali, que todos nós sabemos que é
mais caro que tudo.

Então, na verdade, quando você vê ministra de um
lado discutindo, ministro da Casa Civil dizendo do entendimento,
o Presidente dizendo que é mais barata e que precisa, mas
você não vê uma definição, e eu fiquei muito mais feliz ainda
quando eu vi o Presidente dizendo que não tem divergência
entra ministros. Porque divergências entre ministros quem
define é o Presidente da República porque estamos num regime
presidencialista, mas vocês podem ter certeza que há muitos
interesses por trás de tudo isso, não tenha dúvida disso, há
muitos e muitos interesses. Lá no Pará, eu não me lembro o
nome de uma usina lá, não é a de Tucuruí.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Balbina, Balbina.

O Sr. Kaká Mendonça – Vocês sabem o que
aconteceu. Então, na verdade, se não buscar nem uma
mobilização, e é rápido, Deputado Valter, só tem mais quinze
dias, e está claro no projeto, Deputado Alex, só tem mais quinze
dias, ou o IBAMA dá, ou acabou, ou o sonho de todos nós
rondonienses de poder aí da expectativa, Porto Velho, eu estou
aqui em Porto Velho, Deputado Alexandre, há oito anos, quando
a gente veio para cá no primeiro mandato de 98, de quatro
anos para cá Porto Velho se transformou só na expectativa da
usina, é a construção do shopping, é a construção de novos
imóveis, é a valorização de terrenos, V.Exª. pode ter certeza,
se ficar aí esse lenga-lenga e não tiver uma definição, Porto
Velho, Rondônia vai perder muito, Deputado Valter, a frustração
vai ser muito grande.

Então eu quero parabenizar V.Exª. que levanta essa
bandeira. Agora, eu vejo empresários se mobilizando, eu vejo
o Governo se mobilizando, eu vi a Assembléia se mobilizando
e a gente tem que realmente deixar o nosso ponto de vista,
parabenizar e torcer, porque se não vai ser uma perda muito
grande para o nosso Estado e para o nosso Brasil.

Muito obrigado.

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado, Deputado Kaká.
Eu gostaria que incorporasse também esse brilhante aparte
do Deputado Kaká e dizer, além de elogiar o Presidente Lula,
Deputado Neri, Deputado Ribamar, que são do seu partido, o
nosso Presidente, elogiar a Ministra Dilma Rousseff, que é uma
técnica, é uma pessoa que já foi Secretária de Energia do Rio
Grande do Sul, já foi Ministra das Minas e Energia e hoje é
uma das defensoras do Complexo Madeira, tanto ela como o
Ministro Silas Rondeau. E só para corroborar com o Deputado
Kaká, o que ele disse em relação à questão dos custos, além
de trazer um menor impacto ambiental, as usinas hidrelétricas
além de ter um impacto ambiental muito menor, eu peguei
aqui os custos de gerações de megawatt por hora, as
hidrelétricas hoje custam em torno de R$ 112,00 (cento e doze
reais). R$ 112,00 (cento e doze reais) é a geração do megawatt/
hora. As térmicas e biomassas, o quê que é térmica e
biomassas? São aquelas que são geradas através do bagaço
de cana, sobras de produtos agrícolas, ela hoje estaria em
torno de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) o megawatt/
hora. A eólica, que é a energia do vento, a eólica daria um
custo hoje de R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais) e a solar,
pasmem, senhores, seria hoje um custo de R$ 1.700,00 (hum

mil e setecentos reais). Enquanto a hidrelétrica seria em torno
de R$ 112,00 (cento e doze reais) o megawatt/hora, a solar
teria um custo de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais).

Então, V.Exªs vêm que, e outra coisa importante, Sr.
Presidente, hoje no Brasil nós só utilizamos 28% dos recursos
hídricos. Países na Europa, países como a França, Inglaterra,
o próprio Estados Unidos, a Alemanha, a Espanha, eles
esgotaram todos os recursos hídricos, depois que eles
esgotaram todos os recursos hídricos, de hidrelétricas, aí sim
eles partiram para as usinas nucleares, as usinas térmicas.
Por que eles usaram primeiro as hídricas? Por que usaram
primeiro as hidrelétricas? Por que tem um custo muito menor.
Então é evidente que quem tem como nós temos esse privilégio
hoje de ter essa abundância hoje de rios, essa abundância de
poder construir usinas hidrelétricas, é muito mais econômico,
dá um impacto muito menor no meio ambiente, a geração de
energia muito menor do valor da geração do megawatt/hora.

Então, seria um contra-senso hoje o Brasil optar por
geração térmica através do diesel, térmica por biomassa, eólica,
que é caríssima, solar, que é caríssima, não comportaria isso,
a própria energia nuclear. E um detalhe muito importante na
nossa região amazônica, nós só temos 9% de aproveitamento
dos recursos hídricos, quer dizer, nós temos ainda 91% para
se aproveitar hoje na região Norte, quer dizer, nós temos ainda
praticamente tudo ainda sem explorar em termos de recursos
hídricos e aí chegam os técnicos, não se sabe que interesse
que eles têm, ligados a ONGs, e ontem foi colocado claramente
lá na audiência, são ligados a organizações não governamentais
que são financiados por dinheiro americano, por dólar, por euro
dos europeus, e essas ONGs, elas têm a tarefa única e exclusiva
de impedir a construção dessas usinas aqui na nossa Amazônia.
Então essas ONGs hoje subsidiadas de forma muito alta, quer
dizer, um subsídio altíssimo, dinheiro em dólar, dinheiro em
euro que vem da França, que vem da  Inglaterra para poder
impedir o nosso desenvolvimento. Quais seriam esses
interesses? Evidente que eles não querem que o País cresça.
Os países do Primeiro Mundo não querem que o País cresça
por quê? Por que o País hoje, o Brasil hoje é uma ameaça em
termos econômicos para todos os países do mundo.

Então, Sr. Presidente, eu gostaria de finalizar, dizendo
da minha alegria de ter hoje o Presidente Lula, a Ministra Dilma
Rousseff, o Ministro Silas Rondeau, são técnicos, são dois
Ministros técnicos defendendo de forma técnica, e aqui ninguém
é contra o meio ambiente, aqui ninguém é contra que não se
devaste a Amazônia de forma irracional como foi feita essa
usina de Balbina, que foi um atentado à ecologia, é uma usina
hoje que pouco gera de energia, não foi planejada. Agora, o
que nós queremos é que de fato através desses estudos técnicos
que já foram feitos, FURNAS fez, novas exigências foram feitas
pelo IBAMA, FURNAS prontamente respondeu todos os
questionamentos de forma técnica, de forma clara,
transparente, e o que está impedindo são alguns elementos
do IBAMA, alguns técnicos do IBAMA que mal conhecem a
realidade, e a Dra. Norma, ontem, com muita propriedade,
disse que esse relatório que foi feito agora há pouco mais de
quatro ou cinco meses, foi elaborado por 8 técnicos  do IBAMA,
que são 8 técnicos, olha a novidade, Presidente, 8 técnicos
que fizeram esse relatório que mal conhecem a nossa região,
mal conhecem, inclusive, um dos citados contestou, contestou
depois, um dos poucos que teria condição de colocar o nome
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dele, contestou que distorceram o que ele disse, ele mesmo entrou
com um requerimento no IBAMA contestando aquele relatório
em que tinha assinatura dele, quer dizer, eles forjaram um
documento, forjaram um relatório para contestar aquela primeira
licença que já tinha dado pelo IBAMA. Então existe um monte de
coisas que estão acontecendo que são questões políticas,
claramente não há interesse políticos dessas ONGs, as ONGs, não
há interesse dos países envolvidos, não há interesse do IBAMA
em que essas usinas saiam do papel, mas felizmente existe o
apoio do Presidente Lula, que ele sabe que é importante, sabe
que o recurso hídrico é econômico, é uma usina barata, é uma
usina que dá pouco impacto ambiental e todas as respostas ontem,
que eu tinha algumas dúvidas ainda, principalmente em relação à
questão dos peixes e à questão dos sedimentos, para mim foram
muito satisfatoriamente respondidas pela Dra. Norma, que é
Superintendente de FURNAS.

Então, muito obrigado, Sr. Presidente, eu encerro aqui o
meu discurso congratulando-me com o Presidente Lula e pedindo
a esta Casa, Sr. Presidente, que nos mobilize mais ainda, porque
nós estamos assim numa fase crucial, como bem disse o Deputado
Kaká Mendonça, nós estamos numa fase assim de poucos dias de
definições dessa usina do Madeira, hoje há uma grande mobilização
no Estado de Rondônia, a gente vê em Porto Velho esse comitê
Pró-Rondônia, são centenas de carros já com adesivos pedindo a
construção do Madeira, são moradores, são associações pedindo,
são profissionais liberais, empresários, o Governo, quer dizer, todo
o Estado de Rondônia mobilizado para a construção dessas usinas.
E eu quero apoio de todos os Deputados, que todos possam dar
coro a esse discurso que eu faço e a gente possa realmente
resolver de vez esse problema, que na verdade não é problema
de Rondônia, é um problema do País, como bem disse o Deputado
Kaká, em 2011 ou 2012, se não houver oferta de energia, e a
nossa energia é uma energia barata, pouco poluente, que é uma
energia elétrica hidráulica através de hidrelétrica, teremos um
grande apagão neste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Parlamentares, eu ocupo neste momento esta Tribuna através
de muitas solicitações de funcionários públicos no Estado, e que
há uma preocupação inclusive das instituições com referência ao
Instituto de Previdência do Estado, o IPERON. Eu me lembro
muito bem, e os Deputados que já estão aqui nesta Casa, do
mandato passado, inclusive V.Exª, Sr. Presidente, sabe dessa
situação, a questão que eu acho, já que hoje os discursos no
nosso Estado se referem à moralização dos órgãos públicos, a
questão das usinas do rio Madeira, a questão do Pacífico, enfim,
são fatos que nós precisamos debater e levarmos a questão de
debates para acharmos uma saída. E a minha preocupação, Sr.
Presidente, nobres Deputados, é a questão do IPERON. Nós
sabemos, nós temos um Instituto de Previdência, e no ano passado
teve algumas audiências, inclusive o senhor Antunes esteve neste
Plenário e deve está gravado nesta Casa ou documentado, quando
ele dizia aqui no Plenário que o IPERON do Estado deveria ter no
seu fundo de recolhimento algo em torno de um bilhão e
quinhentos milhões de reais. E naquela oportunidade, eu tenho
quase certeza de que não passava de noventa e poucos milhões
e com um grande repasse que teria que ser passado ao INSS. Eu
me lembro de ter participado inclusive de uma Comissão de
Parlamentares, onde nós estivemos junto com o Tribunal de Justiça
na época tentando discutir quais os caminhos para que a gente
possa rever a questão do IPERON. E nós precisamos, Sr. Presidente,
levantar esta questão, é uma questão do nosso Estado, aonde a
maioria dos funcionários do nosso Estado estão contribuindo, aliás,
está sendo descontado do salário de cada um, é um dinheiro
digno, é um dinheiro que deveria estar nas contas do IPERON, e
infelizmente nós sabemos que o IPERON está numa situação
complicada. Eu acho que a Assembléia Legislativa, eu gostaria

neste momento de fazer um apelo a todos os Deputados que
estão aqui para que a gente pudesse levantar esse assunto, tentar
discutir, já que no mandato passado não tivemos uma definição
de como se recuperar a questão do IPERON, também porque a
gente sabe que tem algumas instituições que não repassam ao
IPERON. E esse dinheiro teria que ser repassado de qualquer
forma porque não é dinheiro de instituições, é dinheiro dos
funcionários que está sendo descontado. Infelizmente, a gente
sabe que nós vamos ter problemas futuros, inclusive eu tenho
até muita preocupação com as pessoas que estão prestes a serem
aposentados, sei lá se um dia vão ter essa oportunidade de poder
contar com aquilo que contribuíram durante todo esse tempo.
Inclusive eu acho que nós temos que ver um caminho e discutir
inclusive junto com os Poderes para que a gente possa realmente
ver de que maneira  repassar essa fatia que não é dos Poderes, é
devidamente aos funcionários, que deve ser distribuída, deve ser
depositada e que não estão fazendo. Infelizmente a gente sabe
que tem muitas questões que a gente sabe que dependem de
um debate mais profundo, até porque tem alguns artigos dentro
dessa lei no passado que talvez foram mal colocados e que acabou
em prejuízo para a instituição, ou seja, a questão do IPERON. E
na oportunidade nós tivemos o Tribunal de Justiça, no outro
mandato, o próprio Presidente do Tribunal de Justiça dizia que
ele pagava em torno de dois bilhões de reais mês de aposentadorias
do Tribunal de Justiça e que deveriam ser pagos pelo IPERON,
como o IPERON não tinha fundo, o Tribunal de justiça estaria
pagando e queria abater no repasse ao Instituto de Previdência.
Eu estou com muita preocupação nesse sentido, porque eu vejo
muitas pessoas já com 18, 20, 23 anos de trabalho, indo até para
questão de aposentadoria e vai chegar o momento em que vai
ter problemas e muitos problemas. Nós sabemos que teve
investimentos do IPERON, foi no caso do Banco Santos, que na
época parece-me que foram doze milhões e meio e que teria tido
um acordo com o Banco da Amazônia, ou seja, o BASA, e que
infelizmente o Banco Santos faliu, infelizmente os nossos
funcionários, ou seja, as pessoas estão no prejuízo novamente.

Eu gostaria que esta Casa realmente levasse a sério essa
questão, até porque não existe moralização do Estado se a gente
não tem conhecimento de onde está o dinheiro de todos esses
Fundos que tem no Estado. E que nós precisamos realmente
mostrar para sociedade como é que estão sendo empregados,
onde está sendo empregado, qual é o montante que tem de
depósito, infelizmente pouco ou nada a gente sabe dessas
questões. E há poucos dias eu pedi informações da questão do
FEFA e fiquei surpreso com o Fundo do FEFA, baseado no
levantamento dos frigoríficos, a arrecadação só perde por parte
dos produtores, somente dos produtores e não dos frigoríficos,
eu fiquei surpreso com o montante que está hoje em depósito,
diante dos fatos e das colocações, ou seja, dentro da facilidade
de fazer cálculos na arrecadação de taxas que são cobradas,
aquelas taxas inclusive dentro dessas coisas, não é só a questão
do IPERON, é a questão do FEFA, é a questão do FITHA, que eu
acho que os Prefeitos, já que é tirado realmente do dinheiro dos
municípios, que seja comandado, seja administrado pelos Prefeitos,
isso é uma coisa que eu sempre defendi e eu acho que os Prefeitos
é que têm que administrar esse Fundo. Não contando também
com outros Fundos, como é o caso do Corpo de Bombeiros...

O Sr. Jair Miotto – Um aparte, Deputado.

O SR. NERI FIRIGOLO – Só um minuto que eu já passarei
o aparte a V.Exª. O Corpo de Bombeiro também arrecadava na
documentação dos carros e eu estive esses dias atrás num
município pequeno e para minha surpresa, o Presidente do Corpo
de Bombeiro, ou seja, o Chefe do Corpo de Bombeiro daquela
localidade, e até pediu para não identificar, para que não seja
feita até uma retaliação, pedindo dinheiro para colocar gasolina
nos carros do instituto de Corpo de Bombeiros. Quando a gente
sabe que dentro ali do DETRAN tem uma taxa que tem que paga
no momento de renovação dos carros. Então eu acho que nós
precisamos ter conhecimento de tudo isso, para que a gente
realmente possa dizer para a sociedade que o Estado, nós, a
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Assembléia estamos tentando fazer uma moralização, não só na
questão da Casa, da Assembléia Legislativa, mas de todos os
Fundos que estão neste Estado, até agora a gente teve um
conhecimento profundo.

Pois não, Deputado.

O Sr. Jair Miotto – Eu gostaria de parabenizar o
Deputado por levantar esta matéria, uma matéria tão importante,
que é o IPERON, que é onde trata da saúde dos nossos servidores,
é onde o nosso servidor é retido da sua conta a cota dele que
tem que pagar.

Eu gostaria, Sr. Deputado, que esta Assembléia se
aprofundasse mais nisso, tanto na questão do IPERON como na
questão do FEFA, que esta Assembléia criasse uma Comissão de
Deputados, aonde se diz que os órgãos que mexem com valores,
que mexem com o bolso do servidor público, que esta Assembléia
criasse uma Comissão Especial de Deputados para apurar, porque
as fofocas são muitas e muitas vezes nós vamos passar por ruins
por não, como se diz, por se omitir as fofocas e as críticas que o
povo fala, que a mídia fala.

Então eu gostaria, Sr. Presidente, que esta Assembléia
criasse uma Comissão e que nós apurássemos com mais clareza
essa situação do IPERON, essa situação do FEFA. Muito obrigado.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu agradeço o aparte,
Deputado Jair Miotto, e gostaria que fosse incluído no meu
pronunciamento.

Eu apenas estou levantando esse assunto porque aonde
você vai no Estado, os funcionários que pagam, já deixam retido
essa cota, essa cota não tem porque estar no IPERON, essa cota
teria que estar lá de qualquer forma, não tem ninguém na
instituição, poderia ficar com isso, se é um dinheiro já descontado
para ser depositado. Então se existe uma questão de moralização,
é preciso que a gente moralize isso, até para que se faça um
discurso de moralização, porque a gente está em dívida com os
próprios funcionários nesse sentido. E eu vejo isso com muita
preocupação e com problemas futuros muitos gravíssimos, muito
grave nesse sentido. Uma outra questão que eu gostaria aqui até
de levantar, ou seja, de comentar, é a questão ainda das usinas.
Se vocês observarem, dentro do comitê pró-usina, lá está o meu
nome, desde o começo a gente está a favor dessas usinas e dez
dias atrás, ou seja, no domingo retrasado, no sábado e domingo
nós estivemos até num encontro do Partido dos Trabalhadores,
em todo o momento o próprio Deputado Eduardo Valverde, a
Senadora Fátima, em todo o momento colocaram como a imprensa
diz: a Marina está contra, está contra ou a favor, essa questão
toda que hoje virou polêmica é de que  realmente precisa se
fazer as coisas legais. Eu vou só citar um exemplo: ali em Itapuã
do Oeste, que é bem vizinho daqui, a própria ELETRONORTE
construiu uma ponte em cima do rio Jamari, no momento em que
a ponte estava praticamente pronta, o Prefeito de Itapuã do
Oeste foi lá querendo fazer um trabalho, ou sei lá, de boa vontade
foi fazer um aterro na ponte, na cabeceira da ponte, sem
conhecimentos técnicos, acabou deslocando a ponte, um pilar
da ponte, acabou derrubando um pedaço da ponte. Essa questão
está na Justiça há quatro anos e a população está sofrendo.

Então, o que eu questiono aqui é se existem normas
legais; a lei precisa ser cumprida, que se faça realmente com calma
para que a gente depois não entre numa questão judicial, ou
seja, o Ministério Público ou outro órgão competente entre com
a questão de ficar sub judice muito tempo. Então, que a gente
esgote todos os problemas da legalidade, são leis que estão lá,
que infelizmente foram feitas pelos Congressos Federais, ou seja,
Congresso Nacional, o Senado e muitas vezes as Leis estaduais
foram feitas pelos Deputados. Então que a gente esgote todos
os problemas de acordo com as Leis para que depois a gente não
tenha que dizer: não, nós não fizemos isso. Acabam surgindo
essas questões todas. Eu acredito que estas usinas saiam porque
o Presidente é enfático em toda vez que ele coloca, ele quer
essas usinas em construção, com certeza, vocês poderão ter
certeza que esse empreendimento ele sairá. Eu acho que cabe a

nós, no Estado de Rondônia, convencer a senhora Ministra, se é
que ela tem alguma coisa, em todo momento, eu conversava
inclusive com a Senadora Fátima Cleide, ela não está contrária às
usinas, ela quer que se cumpram as leis para que a gente não
tenha problemas depois no futuro com essas questões todas.
Nós sabemos que a Samuel mesmo foi feita, e de repente a gente
está vendo o que aconteceu, então que essas coisas não se
repitam, que essas coisas não venham se repetir como foi o caso
de Balbina, e Tucuruí e uma série de outras que foram feitas no
Brasil. Eu acredito que essas questões realmente se resolvam,
também porque o nosso Estado, se essas usinas forem construídas,
Sr. Presidente, terá grande chance de se fazer saneamento básico,
porque toda verba que as usinas vão ter que pagar os municípios,
ou seja, esses impostos têm que pagar, são já direcionado na lei
para se fazer saneamento básico. E eu conversava com o Prefeito
Roberto, eles têm um cálculo que para começar fazer, ao menos
começar a fazer a questão do saneamento básico do Estado de
Rondônia seriam mais de quinhentos milhões para iniciar esse
trabalho, e que a única chance real dentro da cidade de Porto
Velho, realmente no futuro ter na questão de saneamento básico
desenvolvido é essa questão das usinas também. Então ele está
lutando também com unhas e dentes e todos nós do Partido dos
Trabalhadores, não tem ninguém que está contra isso, nos debates
que nós tivemos no Partido, todos nós estamos empenhados na
questão dessas usinas. E é uma questão nacional, nós precisamos
é realmente encontrar todos os meios dentro da lei para que a
gente depois, no futuro, não aconteça como aconteceu em
Itapuã do Oeste, aconteçam essas questões e a Justiça fica lá
dez, quinze anos impedindo essa situação.

E eu gostaria aqui, para encerrar, Sr. Presidente, até fazer
um comentário de que nosso país sempre teve uma grande
impunidade, na questão de assassinato, eu gostaria aqui, vou
antecipar, vou entrar com uma moção de aplauso à Justiça de
Belém do Pará pela condenação, ontem, a trinta anos daquele
cidadão que mandou matar uma cidadã, uma senhora que mora
no Brasil, mas que fazia como que ajudava aquelas pessoas naquela
questão de um projeto sustentável para aquela região, e que foi
assassinada de uma maneira covarde, bruta, e eu acho que nós
precisamos realmente estar solidários com essas questões, quando
são reconhecidas. E ontem eu assistia, aquele cidadão levou trinta
anos de prisão, e com certeza o outro também terá, eu acho que
são exemplos que estão acontecendo no Governo Federal,
ninguém pode negar que nunca se prendeu tanta gente neste
país como esses quatro anos passados, e agora com tanta
possibilidade da Polícia Federal fazer investigações, doa a quem
doer, eu acho que está na hora de nós passarmos este País, nosso
Estado, enfim, nossos órgãos que estão no Estado que não
funcionam direito, que teve, tem que ter clareza do seu trabalho,
do seu compromisso com a sociedade, porque não basta, como
eu disse, fazer moralização no discurso, tem que fazer moralização
nas questões realmente que envolvam a sociedade.

E para encerrar, Sr. Presidente, eu falo aqui até com um
pouco de tristeza, mas gostaria de dar até uma opinião, se for-me
permitido, o Senhor como Presidente, que quando fosse feito
algum comentário na imprensa, que o Senhor como Presidente
determinasse quem faria esses comentários, eu tenho inclusive
que pedir na Allamanda a fita até dos depoimentos, e eu acho
que ali foi falado questões que não são verdade, quando diz que
naquele depoimento que está na fita, eu vou entregar a V.Exª.,
de que os Deputados Estaduais teriam mais de cinqüenta mil de
ajuda de gabinete, tem algumas coisas que podem chegar a isso,
mas tem alguns que não estão pegando, então que não se faça
coletivamente uma coisa séria, tem algumas questões que o
Deputado só pega se quiser, se não quiser, não pega. Então não
são cinqüenta mil reais que estão de ajuda ao gabinete porque
daqui a pouquinho todo mundo vai comentar que o Deputado
ganha cem mil reais, assim por diante, que V.Exª. tomasse uma
providência assim como a Mesa Diretora para ter um responsável
para essas declarações até para evitar comentários na imprensa,
e nos jornais assim por diante.
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O SR.PRESIDENTE (Neodi Carlos)- Com a palavra por
um tempo de até vinte minutos, com aparte o ilustre Deputado
Valter Araújo.

O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa, senhoras e senhores. Em primeiro lugar eu
quero aqui mais uma vez exteriorizar a minha gratidão a Deus por
mais essa oportunidade de estar nesta Casa. E quero, Sr.
Presidente, em primeiro lugar, pedir desculpa a V. Exª por não ter
podido estar no aniversário do município de Machadinho do Oeste,
dado o problema de saúde com minha esposa que está internada
desde sábado, e acabei não podendo estar ali, mas sei que foi
uma bela festa, uma festa merecida e tenho certeza que o povo
de Machadinho do Oeste está bem representado com V.Exª, não
apenas como Presidente desta Casa, mas como Deputado que
sempre bem representou a grande região de Machadinho.

Mas eu quero aqui, Deputado Jesualdo, fazer algumas
considerações com relação ao brilhante discurso que V.Exª.
pronunciou nesta manhã a cerca da questão do complexo de
usinas do Madeira. E eu confesso a V.Exª. que ontem eu sai daquela
audiência, daquela reunião sem entender algumas coisas. Eu
percebi, tanto a Drª. Norma, quanto o Dr. Bonifácio, que toda a
equipe de FURNAS e da ODEBRECHT eles têm uma certa
dificuldade em nos colocar, em posicionar a sociedade dos
verdadeiros entraves que tem atrás dessa liberação da licença
prévia, do licenciamento prévio para construção das Usinas do
Madeira. Até por questões técnicas, por questões de
relacionamento com o Ministério do Meio Ambiente, de Minas e
Energia, eu percebi que eles ficam um pouco receosos de nos
colocar algumas situações, mas o que dá para entender, Deputado
Ribamar e Deputado Néri, com todo respeito que tenho por Vossas
Excelências, é que apenas o discurso do Presidente Lula não
resolve o problema das usinas, apenas o discurso dele favorável,
um discurso político muito bem elaborado, como sempre, não
resolve o problema das usinas. Enquanto não houver por parte
do Presidente da República uma tomada de posição e decisão
como Presidente, como autoridade máxima deste País, como
patrão, sim, da Ministra Marina Silva, como patrão, sim, dos técnicos
do IBAMA, dos 8 técnicos que estão fazendo o acompanhamento
do projeto dessa licença, nós não vamos ter a resolução do
problema. Aquela história colocada pelo Presidente do PT, pelo
Tasso, por quem eu tenho o maior respeito, de que os técnicos
do IBAMA não são funcionários do Lula, mas é funcionário do
Brasil, não justifica, porque quem é o Presidente do Brasil é o
Lula. Então a autoridade máxima do Brasil é o Lula e eles devem
obediência ao Presidente Lula, assim como a Ministra Marina Silva,
independente de ser Senadora. Agora, o que não dá mais para a
gente aceitar, o que não dar mais para a gente engolir, Deputado
Ribamar, são as desculpas, as historinhas que se contam, arrumar
desculpas com bagre. Foi bem colocado pelo Deputado Jesualdo
e colocado pelos técnicos de FURNAS e ODEBRECHT que bagre
não sobe corredeira e os peixes que não sobem as corredeiras,
que nunca subiram para desovar na Bolívia e no Peru vão continuar
não subindo, porque já é uma das preocupações do projeto de
impacto ambiental preservar essas espécies da mesma forma que
eles viveram até hoje. A única alternativa que vai ser feita da
questão do canal ou do elevador de peixe ou de outras alternativas
do canal é para a garoupa, que é um peixe que precisa queimar
gordura, que precisa subir para desovar nas cabeceiras dos rios.
Então o que nós entendemos naquela audiência de ontem, Sr.
Presidente, é que simplesmente estão buscando através de novos
questionamentos da questão do mercúrio, da questão do
sedimento e da questão dos peixes, mais sessenta perguntas
para protelar o prazo da liberação da licença-prévia. E é preciso
que nós tenhamos conhecimento disso e consciência de que
mesmo que libere, Deputado Jesualdo, essa licença agora em
maio e dê tempo de fazer leilão no máximo de 90 dias, o ano de
2011 já foi embora e 2012 já vai estar comprometido, se isso não
acontecer no máximo em 90 dias e nós sabemos que não vai
acontecer da forma que está indo, porque ODEBRECHT e FURNAS
encaminharam todos questionamentos, todas as respostas
tecnicamente da forma correta, coisas que já existem no primeiro

relatório que foi apresentado pelo grupo de empresas que vai
construir as usinas e eles voltaram a perguntar as mesmas coisas.
Então não adianta a gente arrumar desculpa de que a Marina não
é contra, porque ela é contra, está claro, está nu, está patente.
As próprias ONGs, a WWF e outras ONGs que estão aqui
trabalhando com a população ribeirinha, trabalhando com a
população, investindo em setores da mídia até nacional, com site
muito bem bolado para poder combater a questão das usinas do
Madeira. Esse povo não está preocupado com o desenvolvimento
sustentável da Amazônia, esse povo não está preocupado com o
povo de Rondônia. Estão preocupados com os interesses
particulares deles, com os bilhões de dólares que eles têm no
bolso para poder gastar. E não adianta a gente fugir aqui dessa
situação porque a Marina a vida inteira foi mantida pelas ONGs, foi
ligada às ONGs. E hoje eu tenho muita tranqüilidade pra dizer
nesta Tribuna, Deputado Jesualdo, que ela continua a serviço das
ONGs, Deputado Alex, ela continua a serviço das ONGs. É só
pegar os sites internacionais, é só pegar os grandes sites a nível
nacional que está lá estampado. Eu não consigo conceber que o
Presidente desta Casa, Deputado Neodi, tenha um diretor nesta
Casa que não faça o que o Presidente determina. Se for uma
coisa errada é lógico que ele não vai fazer e nem o presidente vai
pedir, assim como o Presidente Lula não está pedindo. Agora, e
por que que a voz de comando do chefe maior não tem o mesmo
eco no Ministério do Meio Ambiente, não tem o mesmo eco dentro
do IBAMA? Por que que só no IBAMA tem problema? Por que
que só em Rondônia nós tivemos que engolir goela abaixo o pacto
federativo da forma que a Ministra Marina Silva quis fazer? Por que
que no Acre as coisas são diferentes? Por que que nas outras
regiões do País é diferente? Alagoas amarga há mais de dez anos
a espera de uma licença para construir uma usina. Cada ano que
passa, cada ano que passa da não construção de uma usina dessa
isso é semelhante a um poço de petróleo que está sendo
queimado. Agora, nós já tivemos ontem a informação, Sr.
Presidente, que mesmo que saia essa licença ainda este ano,
havendo esse atraso, o Governo vai ter que buscar alternativas
das energias nucleares, carvão, outras alternativas porque o Brasil
vai entrar na rota de colisão na questão do apagão.

Agora, a grande pergunta que eu faço é até quando o
Presidente Lula vai dizer uma coisa e seus Ministros vão fazer outra
e não vão resolver. E o que eu quero, Sr. Presidente, até a pedido
do Comitê Pró-Energia trazer aqui uma solicitação do Comitê, já
tem audiências marcadas dia 30 e 31 em Brasília e há tentativa
até dessas audiências ser com o Presidente Lula, pra uma grande
mobilização de todo Comitê, de todas entidades, são mais de 60
entidades já participando desse Comitê Pró-Usinas para que a
Assembléia Legislativa participasse, de preferência na sua
unanimidade dessa estada em Brasília nos dias 30 e 31 nessas
audiências para ajudar somar forças para tentar sensibilizar esse
pessoal do IBAMA, do Meio Ambiente para que se resolva a questão
do complexo de usinas rio Madeira. Inclusive, eu encaminhei um
requerimento à Mesa Diretora solicitando que a Assembléia
Legislativa faça em nome desta Casa, através da sua Presidência,
um documento de apoio a esse Comitê, de manifestação de apoio
para que isso seja agregado no relatório de assinaturas de abaixo
assinado e nos documentos que serão encaminhados a todos os
ministérios, inclusive ao Presidente da República na tentativa de
criarmos uma bancada Pró-Usinas do Madeira da região Norte, da
região amazônica, envolvendo todos esses Estados, inclusive na
tentativa através da Bancada Federal de Rondônia de mobilizar
até os Deputados Federais e Senadores do Acre para integrar
essa bancada, como está fazendo a Senadora Ideli Salvatti, criando
uma bancada para defender uma série de questões da região
dela, que ela acha importante. Eu acho que isso é muito importante
no momento e a Assembléia Legislativa tem um papel importante
nisso. Vossa Excelência que já participou desses debates e viu a
importância que foi a estada da maioria dos pares desta Casa em
Brasília para discutir a questão da transposição e a questão do
BERON, nós entendemos que é muito importante que a gente
participe dessa mobilização.

Mas eu quero aqui, Sr. Presidente, ainda fazer algumas
colocações. Eu apresentei nesta Casa um requerimento



31 de maio de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 63 1217Pág.

endereçado a Marinha, solicitando da Marinha que forneça a este
Parlamentar uma cópia do Termo de Concessão e qual é a empresa
que é detentora, Deputado Jesualdo, da concessão de travessia
das balsas no rio Madeira nos trechos tanto aqui de Porto Velho
para o Amazonas quanto de Porto Velho aqui no sentido Ponta
do Abunã, sentido Acre. Nós temos observado, eu já tenho feito
esses questionamentos até como Vereador que nós pagamos,
Presidente, é um absurdo na travessia aqui para o Amazonas deles
cobrarem até dos pedestres que passam na balsa, até as famílias
que são produtores rurais, chacareiros que moram do outro lado
da balsa, tem que pagar R$ 1,50 (um real e cinqüenta centavos)
para passar com a bicicleta, R$ 2,00 (dois reais) para passar com
uma moto, chegando ao cúmulo do absurdo deles fazerem isso.
E aqui para a Ponta do Abunã não é diferente. Nós já temos uma
grande deficiência, uma grande escassez da questão do transporte
escolar e eles estão cobrando por ônibus que atravessa a balsa,
contratados pela Prefeitura para prestar o serviço do transporte
escolar, R$ 50,00 (cinqüenta reais). E o Secretário Adjunto da
Educação, eu estava na SEDUC no momento com o Secretário
Adnaldo fazendo uma cobrança da questão de Bandeirantes, da
questão da energia, de óleo diesel para poder manter os motores,
solicitando do Secretário Adnaldo que cedessem duas salas do
prédio que o Estado tem alugado em União Bandeirantes para
que a Prefeitura pudesse utilizar precariamente até construir uma
escola, porque os alunos da rede municipal estão estudando
embaixo de uma lona, e no momento o Secretário ligou para o
Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Educação de Porto
Velho e ele tinha dificuldade em fornecer 600 litros de diesel por
mês, Deputado Maurinho, disse que era muito. Eu peguei um
telefone e fiz um questionamento com ele, cobrei a questão do
transporte escolar e ele disse: um:– “Deputado, nós estamos
com problema com transporte escolar. O pessoal está querendo
parar porque está pagando R$ 50,00 (cinqüenta reais) para
atravessar na balsa”. Mas na concessão existem definições de que
os transportes públicos, carros da Assembléia Legislativa, do
Governo do Estado e da Prefeitura têm passe livre na balsa. E a
surpresa do Secretário quando ele indagou para o responsável
pelas balsas, ele virou para ele e disse: – “Não, nós vamos continuar
cobrando. Só tem um jeito de parar de cobrar: o senhor dá todo
transporte escolar para nós que não precisa pagar pedágio na
balsa”. Então quer dizer, a tentativa do achaque, a tentativa de
usar um instrumento público, uma concessão pública para poder
obter benefício. E eu fiz uma solicitação dessa concessão para
que a gente possa tomar algumas providências com relação a
isso, acabar com essas irresponsabilidades, com essas
arbitrariedades que são cometidas aqui em desrespeito ao povo
de Porto Velho, é um povo que está milionário e que não respeita
ninguém, faz da forma que eles acham que devem, atende da
forma que deve, de forma precária e a um preço absurdo,
Deputado Neri, é um preço absurdo e nós precisamos tomar
algumas providências com relação a isso.

Apresentei também, Sr. Presidente, uma outra indicação
solicitando do Governo do Estado a reforma de uma escola, da
Escola Marechal Costa e Silva, no Distrito de Bom Jesus, em Jaru.
Uma escola que está construída, Deputado Maurinho, desde a
administração passada, desde o governo passado e que nunca
funcionou porque foi construída e inaugurada e arriou logo em
seguida, e hoje precisa trocar o telhado, está amarrada com cabo
de aço, os meninos estudando em escola precária, até debaixo
de lona, a Prefeitura já fez lá um poço artesiano e agora, Deputado
Jesualdo, precisa fazer realmente toda a escola de novo, e já tem
por parte da Secretaria de Estado da Educação as providências
tomadas para colocar bebedouro e para fazer a reforma e ampliação
dessa escola para poder atender aquela comunidade.

Uma outra colocação que eu quero fazer aqui, e já de
agradecimento ao Governo do Estado de Rondônia, que hoje
estará descendo no Baixo Madeira mais uma vez em ações que
não são de responsabilidade do Governo do Estado, mas da
Prefeitura, mas o Governador Ivo Cassol em nenhum momento
se furtou em atender, Deputado Ribamar, o povo do Baixo Madeira,
e hoje estará ali vistoriando escolas que estão sendo construídas

ali com apoio e com investimento de recursos do Estado, estará
ali já autorizando também o início do trabalho com tratores do
Estado, vai abrir estradas, vai recuperar ponte, vai fazer interligação
por terra dos distritos e há possibilidade de interligação, e também
o atendimento com 5 horas/máquinas aos produtores do Baixo
Madeira para poder viabilizar ali a produção daquele pessoal que
vive alijado praticamente de toda assistência do Estado e da
Prefeitura, Deputado Maurinho. Bem como, também já um
compromisso do Governo do Estado, de assumir a estrada da
Penal em toda sua extensão como responsabilidade do Estado,
fazendo patrolamento, encascalhamento, recuperação de ponte
para viabilizar o escoamento da produção daquela região, onde
também esses tratores estarão trabalhando.

Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao
Governador Ivo Cassol por atender o pleito deste Deputado,
atender aquela comunidade que ao longo dos anos vem clamando
por socorro do Poder Público e que graças a Deus tem tido essa
assistência pelo Governo do Estado, tanto na questão da
agricultura, tanto na questão da educação, tanto na questão da
saúde, na questão das ambulâncias que já foram entregues, que
já estão ali atendendo aquela comunidade. No mais, Sr. Presidente,
eu quero mais uma vez parabenizar V.Exª. pela passagem do
aniversário de Machadinho do Oeste. Já apresentei aqui a minha
desculpa e disse aqui que Machadinho tem muito orgulho de V.Exª.
nesta Casa, pela sua honradez, pelo trabalho que V.Exª. sempre
fez em defesa daquela região. E quero aqui, para encerrar, apenas
não atrasado, mas para mim todo o dia é dia das mães, desejar a
todas as mães servidoras desta Casa que Deus continue
abençoando-as, dando sabedoria e graça, abençoando-as em todas
as suas particularidades. Mãe que para nós é algo difícil de ser
traduzido em palavras pela grandeza do significado, até o filho de
Deus para vir ao mundo precisou do ventre de uma mulher. Então
vocês são bem aventuradas, vocês são os nossos exemplos, são
sinônimo de amor, de grandeza, de perfeição, de tudo aquilo que
nós precisamos como seres humanos para continuar nossa
caminhada. O meu desejo é que Deus continue abençoando cada
uma de vocês.

Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença aqui do Vereador Viola, do Vereador Roberto Basílio, do
Vereador Lourival Pereira, todos lá do município de Buritis, e
também do Sr. Valdecir Paim, presidente do partido PSDB, também
lá do município de Buritis. Quero registrar a presença também do
senhor Vilmar Testoni, pai do nosso vice-presidente Alex Testoni,
do Vereador Ivo Lima, lá de Jaru.

Encerrado o Grande Expediente, passaremos às
Comunicações de Lideranças. Com a palavra, com o tempo de
até vinte minutos, sem apartes, o ilustre Deputado Ribamar Araújo.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

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

Dias atrás o eminente Deputado Jesualdo Pires fez um
pronunciamento aqui, e brilhante como sempre, e levantou uma
questão interessantíssima, que é a questão daqueles quatro países,
os “BRIC”, formado pelo Brasil, Rússia, China e Índia ou o contrário.
Esse estudo apontava que esses quatro países se desenvolveriam
economicamente ao longo desses próximos anos, passando até à
hegemonia, passando na frente de países que hoje são
hegemônicos economicamente, e detalhava mais, meus senhores,
minhas senhoras, que em 2025 a China já seria a segunda potência
econômica do mundo e mais detalhava ainda que em 2050 a
China já assumiria a posição de primeiro lugar na economia mundial
e que o Brasil ocuparia nesse tempo a 5ª colocação. E
brilhantemente, o Deputado Jesualdo Pires falava que o
crescimento da China em torno de 11% o ano passado, da India
em torno de 9% também o ano passado e da Rússia ficando em
torno de pouco mais de 6%, somente decepcionando o nosso
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país, o Brasil que cresceu somente em torno de 2,5%. E o
Deputado Jesualdo Pires, como talvez essa própria revista não
teve o entendimento porque da previsão somente o Brasil não
atingiu essa meta de crescimento e o seu próprio questionamento
por que o Brasil não conseguiu essa meta? Deputado Jesualdo,
nós sabemos que a China, com aquela população, a primeira maior
população do mundo, mas lá se zela pelos interesses da China, lá
ninguém de fora mete o dedo para impedir o progresso e o
desenvolvimento. A Rússia nem se fala, essa potência nuclear
que o mundo inteiro respeita, evidentemente, lá prevalecem os
interesses econômicos da Rússia. A India é um país muito mais
pobre e com imensamente menos recursos naturais do que o
Brasil, mas lá tem uma elite preparada e prevalecem os interesses
econômicos daquele país. Infelizmente, no nosso País não é a
mesma coisa, temos uma elite malvada, despreparada, que acaba
com o nosso País. A prova disso, Sr. Deputado, nós estamos
sentindo mais presentemente agora com essa movimentação para
construção dessas hidrelétricas do rio Madeira. Muitas vezes nós
atribuímos a culpa a este ou àquele órgão, esquecendo que nós
temos uma legislação que muitas vezes não atende aos interesses
do povo brasileiro, legislação essa muitas vezes feita por gente lá
de Brasília que não sabe nem para qual direção fica a Amazônia e
mais, além de não saber nem para qual direção fica a Amazônia,
feita por gente mal-intencionada, que o que prevalece para ele
são dólares no seu bolso e não os interesses verdadeiros do povo
brasileiro. Agora, precisou Deputado Jesualdo, Presidente, nobres
pares, que tivesse o empreendimento desta magnitude que são
as hidrelétricas do rio Madeira para que a população tomasse
conhecimento do que é a legislação ambiental brasileira. Esta
mesma legislação que vem prejudicando os produtores rurais e os
madeireiros há muito tempo, mas como são segmentos muito
mais fracos e que despertam muito menos os interesses da
população, até agora sofremos e só agora é que está se vendo a
questão desta legislação ambiental. E mais, Sr. Deputado, quando
o senhor participou ontem dessa Audiência lá no Aquários Selva
Hotel e o senhor não entendia, como o nobre Deputado Valter
Araújo não entendia porque aqueles técnicos não são tão claros,
eles parecem que têm medo de falar a realidade para o nosso
povo, eles parecem que têm medo de dizer que esse
emperramento para licença ambiental, isso não é propriamente
somente o IBAMA que está emperrando, é acima de tudo
interesses, grandes interesses econômicos que não são os
interesses do povo brasileiro nem do Brasil. Mas a mesma coisa em
proporção menor, nobre Deputado, acontece, por exemplo, com
a BR-319, uma estrada cara que deixaram acabar e o que acabou
não foi só a falta de manutenção, não, a má intenção deste país
e o que prevalece são os grupos econômicos daqui de dentro e
muitas vezes de fora do país. Essa estrada, muita gente do nosso
povo não sabe, mas teve vários trechos, tiveram vários trechos
que foram danificados de propósito para que prevalecessem os
interesses dos grupos econômicos do Estado vizinho. Vocês
sentiram muitas vezes, a população tomou conhecimento, quando
um Governador do Amazonas, para fazer prevalecer os seus
interesses pessoais, botou todas as dificuldades para que o gás
de urucu não chegasse através do gasoduto aqui em Porto Velho;
isto tudo são exemplos, Deputados, do que prevalece neste país,
não são verdadeiramente os interesses da maioria do nosso povo
e sim sempre de grandes grupos, seja daqui de dentro, e acima
de tudo os grandes grupos lá de fora. A questão da falta de
licenciamento ambiental não está somente no IBAMA, ela está
por trás de tudo isso, tem outros grandes interesses, tem
termoelétrica que não pertence a grupos brasileiros, a grupos
estrangeiros, principalmente essas pragas que acabam com o
mundo inteiro, tomam a riqueza do mundo inteiro, que são esses
americanos, todos nós sabemos que prevalecem aqui os interesses,
porque nós temos uma elite despreparada, nós temos um
planejamento muitas vezes  feito lá fora executado aqui dentro
por alguns  que não têm verdadeiramente coração brasileiro. É
por isso, Deputado, que nós não entendemos porque uma obra
tão importante, não somente para nós de Rondônia, mas para o
Brasil inteiro, há toda essa maneira de emperrar e de se impedir
essa obra. Mas a mesma coisa não só acontece com as usinas do

rio Madeira, aconteceu também com a Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré, com a sua desativação e morte, que era uma estrada de
ferro importante que jamais poderia ter sido desativada. Mas para
atender a interesses econômicos que não são os interesses do
povo brasileiro, desativaram e mataram a Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré. Da mesma forma as dificuldades para sair essas pontes
do rio Madeira, que já eram pontes, empreendimentos para ter
saído há 20 ou há 30 anos atrás e não sai exatamente porque os
interesses de uma minoria, mas uma minoria forte
economicamente, sempre prevalecem sobre os interesses da
maioria. Quando diz, Deputado, inventam todas essas desculpas
para emperrar o licenciamento ambiental das usinas do Madeira.
Nós vemos claramente aquelas pessoas que têm o poder de
discernimento melhor. Mas infelizmente a maioria do nosso povo
não tem o preparo e nem o discernimento, aí sempre vai prevalecer
os argumentos escusos, aqueles argumentos que não têm nada
a ver com a realidade. E  outra coisa, nós vamos passar o tempo
inteiro, bem disse aqui o Deputado Valter Araújo, sempre
solucionando o problema e mostrando a viabilidade  e alguém
sempre argumentando de má intenção. Porque o que querem
somente não é impedir a construção das hidrelétricas, querem
impedir qualquer que seja o empreendimento na Amazônia,
porque os interesses não são os interesses do povo brasileiro.
Quando muitas vezes demarcam reservas indígenas sem nunca
ter existido nenhum índio, por má intenção também da nossa
FUNAI, esse órgão brasileiro que muitas vezes atende aos
interesses internacionais, chegando ao desplante de deslocar índios
de um lugar para o outro para colocar em cima de determinadas
terras, são exatamente as terras mais férteis e as que têm mais
minérios no subsolo. Isso tudo para impedir o nosso
desenvolvimento, porque se nós explorássemos todas as riquezas
de nosso subsolo, o Brasil pagava toda a sua divida externa, sobrava
para melhorar e tirar os cinqüenta milhões de miseráveis e dar a
eles uma condição de vida muita mais digna e muito melhor. Mas
infelizmente nós não vemos ninguém falando, discutindo em
Audiência Pública para resolver o problema dos mais de cinqüenta
milhões de miseráveis que existem neste país, porque não interessa
a muita gente resolver verdadeiramente os problemas do nosso
país. Interessa a eles estar discutindo coisa que dá ibope e dá
dinheiro. A maioria desses interesses não são os interesses do
povo brasileiro. E aí, Deputado, o que a gente vê, como a situação
que vive este país, é por isso que o Brasil só cresce 2,5%, porque
ao contrário dos outros países, que lá prevalecem os interesses
de seus povos,  aqui no Brasil os interesses que prevalecem são
os interesses de uma minoria, mas uma minoria forte
economicamente. Mas acontece também, Deputado, não é só
na BR-319, nas usinas do Madeira, nas pontes do rio Madeira, na
BR-319, não, acontece tudo o que a gente vai fazer neste país,
sempre os interesses econômicos estão prevalecendo sobre os
interesses da grande maioria do povo brasileiro. E é por isso,
Deputado, que eu sempre me posicionei contra todas essas
questões.

Eu gostaria que as pessoas, os políticos, as pessoas que
comandam este país tivessem a alma verdadeiramente brasileira,
para nada disso estar acontecendo, o que nós poderíamos estar
discutindo nessas Audiências Públicas não eram simplesmente
determinadas coisas que estão se discutindo. Poderíamos estar
discutindo a compensação para uma minoria que por-ventura seja
prejudicada, uma minoria que por-ventura tivesse seu...

(Às 10 horas e 47 minutos o Senhor Neodi Carlos passa a
presidência ao Senhor Jesualdo Pires).

O SR. NEODI CARLOS – Questão de Ordem, Sr.
Presidente?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Pois não, Deputado.

O SR. NEODI CARLOS – Quero aqui parabenizar o
discurso de Vossa Excelência, da mesma forma o discurso do
Deputado Valter Araújo. Discurso técnico e consistente, da mesma
forma que fez o Deputado Jesualdo Pires. Uma demonstração do
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que nós, Deputados Estaduais aqui de Rondônia, não estamos a
serviço de ONG e nem de interesses internacionais. E não dar um
discurso hoje e mudar esse discurso amanhã, que temos que
esperar, que temos que ver, nós não temos que esperar mais
nada, nós, Deputados Estaduais, temos que mostrar para que
viemos. E o Deputado Ribamar Araújo faz um brilhante discurso,
da mesma forma que citei aqui os outros dois Deputados que
antecederam. E eu quero aqui acrescentar ao seu discurso,
Deputado Ribamar Araújo, cadê as ONGs que vêm lá dos Estados
Unidos para cá, o quê que eles têm feito, a questão da chaminé
das grandes fábricas que ficam diuturnamente largando no espaço
produtos químicos, produtos tóxicos? Por que que eles não vão
lá cuidar dos interesses do povo americano? E você faça um
comparativo, Deputado Ribamar Araújo, da renda per capita de
um cidadão americano e um cidadão brasileiro, é vergonhoso, um
cidadão, tem engenheiros, médicos, advogados que saem aqui
do Brasil, vão trabalhar lá nos Estados Unidos de faxineiro e ganham
mais de que se estivessem trabalhando nas suas funções para as
quais se formaram aqui no Brasil. Uma demonstração vergonhosa,
mas eles estão aqui preocupados com o Brasil, eles estão
preocupados com a floresta amazônica, estão preocupados com
os índios, quando acabaram com os índios deles na bala lá nos
Estados Unidos.

Então, portanto, não estou aqui defendendo que seja
destruída a natureza, não estou defendendo aqui que não sejam
cuidados com carinho os nossos índios. Agora, estou citando um
exemplo de uma discrepância muito grande, do que acontece
hoje inclusive nas salas de aulas lá no Estado Unidos eles tratam a
região amazônica como território amazônico, como patrimônio da
humanidade, como se aqui fosse terra deles. Por que não fizeram
a parte deles? Por que que não cuidaram? Eu vou citar um exemplo
aqui, Deputado Ribamar, nos anos 2000, de 2001 a 2004, para se
adquirir, fazer um plano de manejo aqui no Estado de Rondônia e
liberar, era uma dificuldade enorme. Quando uma empresa chinesa
veio aqui no Amazonas e levaram aí milhões e milhões de metros
cúbicos de madeira, embora sem nem um tipo de dificuldade,
para eles era tudo fácil, para eles não tinha nenhum problema,
era só chegar e levar embora, estava tudo fácil. E hoje o mercado
internacional, principalmente da lâmina, sofre até hoje por conta
da nossa madeira que foi levada para lá, porque lá a mão-de-obra
é barata, industrializada lá e comercializada no mundo inteiro com
preços que o Brasil não pode competir, uma matéria-prima nossa
aqui do Brasil.

Então, realmente, a coisa está caminhando para um rumo
esquisito e o que a gente fica preocupado, Deputado Ribamar
Araújo, colocava aqui, V.Exª, colocava na questão da legislação,
não me recordo se foi V.Exª., se foi o Deputado Ribamar Araújo,
na questão do meio ambiente, as leis ambientais brasileiras
realmente são leis que eles emperram hoje milhões e milhões de
reais, são perdidos todos os dias por conta de falta de licenciamento
ambiental. Inclusive todos os anos o Banco da Amazônia leva
quatrocentos, quinhentos milhões que voltam para o Estado de
Rondônia para ser aplicados e não consegue emprestar esse
dinheiro porque os nossos agricultores não conseguem se adequar
à legislação ambiental, eles não conseguem, eles não têm. Primeiro,
a ineficiência do INCRA que não libera os documentos. Segundo,
as burocracias que realmente imperam. As burocracias que muitas
vezes imperam do crescimento, o progresso e o desenvolvimento,
não há seriedade nisso, Deputado Ribamar, isso que está
acontecendo na questão dessas usinas, isso é vergonhoso; é
vergonhoso o que eles estão fazendo com o nosso Brasil, porque
na verdade não é o Estado de Rondônia, a questão das usinas do
Madeira não é só a questão do Estado de Rondônia não. Nós
estamos falando aqui como brasileiro, essas usinas são imperiosas
para o crescimento e desenvolvimento do Brasil, sob pena de
termos um apagão. Eu ouvia, se não me engano ontem à noite,
ontem à tardezinha, no rádio, na Voz do Brasil, que o Ministro das
Minas e Energias já está conversando com o Ministro das Minas e
Energias da Argentina para, em parceria, viabilizar a construção
de usina nuclear. Então isso é vergonhoso, isso é vergonhoso.
Não dá para aceitar, não dá para concordar com isso, não dá para
aceitar desculpinhas de que isso é o que tem que vê, não tem

que ver, mais nada, não. Está na hora de construir essas usinas,
sob pena do Brasil ter um apagão e nós continuarmos na situação
que estamos aqui. Eu gostaria de questionar essas ONG´s que
defendem tanto o meio ambiente, o que elas têm feito pelo
meio ambiente? Esses países que defendem, o que eles têm feito
pelo meio ambiente? Se eles pegassem lá no lote do agricultor
que pega um lotinho do INCRA de 20 alqueires, 20 hectares e
que só pode desmatar 20 e ele não vai sobreviver com aqueles
20 hectares, porque ele não tem condições técnicas de produzir
e sustentar sua família em 3, 4, 5 hectares de terra. Nós não
temos mecanismos técnicos para que ele possa produzir em 5
hectares e sustentar sua família. O que eles têm feito? Eles têm
buscado recursos e trazido aqui para o Brasil e falado: - “Olha,
você vai cuidar dessa floresta aqui do seu lote, você não vai deixar
derrubar nenhuma árvore, você vai ter tanto por mês”. O que a
gente está entendendo que eles querem é que o povo brasileiro
continue na miséria para ser realmente peão deles, para sair daqui
e ir lá, ilegalmente inclusive, trabalhar para eles lá, sendo humilhado,
porque um cidadão que se preparou, que cursou uma faculdade
aqui, ir lá ser peão para limpar chão para eles, é isso que eles
querem. E o que eu fico bobo é que eu vejo políticos defendendo
isso ainda. Eu vejo políticos no Brasil, inclusive no Estado de
Rondônia, defendendo que precisa esperar, que precisa ver. Não
tem que ver mais nada, não, tudo que tinha que ver já foi visto.
Nós vamos ter que colocar o pé na parede, falar que nós somos
rondonienses, que nós somos brasileiros, temos que defender o
nosso Estado, temos que defender o nosso Brasil, é aqui que nós
vivemos. Temos que parar de ficar dando bola, ficar dando ouvido
para  ONGs  que nós sabemos qual é o interesse e quem defende
ONG´s no Brasil, com raríssimas exceções, com raríssimas exceções,
é gente, Deputado  Ribamar, que está sobrevivendo delas, botando
dinheiro no bolso, dinheiro do governo federal, colocando dinheiro
no bolso, esse dinheiro que deveria ser investido em melhoria da
qualidade de vida do nosso povo. Então nós não podemos aceitar
isso, nós não podemos aceitar isso, não permitir isso. Nós precisamos
realmente nos posicionar de uma forma que eu tenho certeza
que se você fizer uma enquete hoje, no Estado de Rondônia,
99% da população do Estado de Rondônia ou mais, a não ser os
hipócritas ou aqueles que sobrevivem desses dinheiros escusos,
são favoráveis à construção das usinas. Então nós não podemos
mais continuar desta forma.

A China está desalojando um milhão e duzentas mil
pessoas para construir uma PCH, um milhão e duzentas mil; quase
a população do Estado de Rondônia para construir uma usina que
não tem a capacidade dessas do Madeira. Nós vamos desalojar
quantas pessoas? 500 pessoas, 1.000 pessoas? Será que não
tem condições de alojar essas pessoas num outro lugar e dar uma
condição de vida melhor, que com certeza teremos nos dias
futuros?

Então, na verdade, gente, nós não podemos mais nos
calar e nós não podemos mudar os discursos, se nós, Deputados
Estaduais, Deputados Federais, Senadores, se nós fomos eleitos
para defender o povo de Rondônia, defender o Estado de
Rondônia, nós temos que assumir nossa posição. Nós não podemos
ser marionetes na mão de ninguém, porque é Ministra, porque é
não sei o quê. O Ministro está lá colocado pelo Presidente Lula.
Eu acho que eles tinham que ler na cartilha do Presidente. O
Presidente é um homem sensato, porque é um homem que veio
de baixo, que sofreu na pele, que sofreu as dificuldades. Ele não
teve ONG apoiando ele para ele chegar lá não. Ele teve a sociedade
organizada e se chegou à Presidente da República teve seus
méritos, porque defendeu sempre os descamisados, porque
defendeu sempre a classe mais pobre. De repente, não é a mesma
situação da Ministra Marina, que se diz seringueira, que veio de
uma classe pobre, mas sempre foi amparada aí por ONGs  e hoje,
com certeza, o que ela está fazendo,  está dando uma
demonstração de que ela está a serviço também dessas ONGs.

Muito obrigado.

(Às 10 horas e 57 minutos o Senhor Jesualdo Pires passa
a presidência ao Senhor Neodi Carlos).
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O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Muito obrigado, Sr.
Deputado, e gostaria que fosse incluída a Questão de Ordem do
nobre Deputado, Presidente Neodi, em nosso discurso. E da
mesma forma, nobre Deputado Jesualdo, o gás de Urucu, que se
gasta milhões para reinjetar esse gás no solo, fora aquilo que é
queimado quando nós todos precisamos muito do gás natural.

O SR. VALTER DE ARAÚJO – Sr. Presidente, uma
Questão de Ordem?

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

O SR. VALTER DE ARAÚJO  – Quero aqui, Sr.
Presidente, naquilo que V.Exª. colocou, só fazer uma referência
com relação à questão dos Estados Unidos, Protocolo de Kioto,
os Estados Unidos se omitiu em assinar, porque é o país que mais
polui o mundo. Agora se acha no direito de vir para cá tentar
atrapalhar o crescimento do Brasil. Veio ONG para cá fazer
investimentos milionários com interesses escusos, por exemplo,
só para citar um exemplo aqui, Deputado Ribamar, essa W.W.F,
ela fez um trabalho nas comunidades do Baixo Madeira,
principalmente para os povos menos esclarecidos, dizendo,
chegando ao absurdo de dizer que com a construção da usina o
rio Madeira ia secar, que ia acabar o peixe. Criando pânico nessas
comunidades, única e exclusivamente para defender os interesses
deles. Agora, qual é o grupo de investidores, Deputado Ribamar,
que vai investir onze bilhões num empreendimento desses, para
ter um rio seco que não vai gerar energia. O que nós precisamos
observar que enquanto eles investem milhões para poder atrapalhar
o desenvolvimento do Brasil, para poder emperrar o avanço do
Brasil, nós temos, por exemplo, a França que já exauriu todo o
seu potencial hídrico, não tem mais como construir usinas, que
hoje 95% da energia produzida na França é de usina nuclear,
porque não tem mais potencial. Agora hoje quer atrapalhar o
Brasil com energia mais barata. O rio Madeira que hoje gera riquezas,
mas de dimensões muito pequenas para o Estado de Rondônia e
para o Brasil e que passam milhares de dólares que poderiam ser
transformados em benefícios, tanto na redução do custo de
energia, dos quilowatts, do megawatts de energia gerada, quanto
também no desenvolvimento do Estado de Rondônia e em especial
da cidade de Porto Velho que nós representamos nesta Casa,
que vai dar a Porto velho a oportunidade do royalties, a
oportunidade de ter dinheiro em caixa para investir em
saneamento básico, para investir em saúde, para investir em
educação. E vale, aqui, Deputado Neri Firigolo, observar que em
nenhum momento nós vamos ter qualquer tipo de atrapalho com
a produção da população ribeirinha. Ao contrário, dentro do projeto
já estabelece investimentos para melhorar essa condição e a
Prefeitura de Porto Velho ontem, eu fiquei feliz quando o Prefeito
Roberto Sobrinho disse que ele já está fazendo um levantamento
de todo trabalho para poder fazer um treinamento dessa população
ribeirinha, por exemplo, para produzir hortaliças. Eu vou citar só
um dado: hoje  nós não temos condições de fornecer os bifes,
Deputado Euclides, para alimentação do pessoal que vai trabalhar
na construção das usinas, porque nós temos bois, temos
frigoríficos, mas não temos bifes, porque não vai ser possível fazer
isso. Precisamos criar estratégias. A questão, por exemplo, das
hortaliças, nós não temos produção sequer para atender 10% da
demanda que Furnas vai ter. Então, o que é importante hoje?
Chamarmos para dentro desta Casa, dentro da grandeza desta
Casa, uma discussão não só da questão da licença prévia, mas
também a questão de qual será o papel, Deputado Jesualdo, da
Prefeitura de Porto velho, o papel do Governo do Estado de
Rondônia, o papel da Assembléia Legislativa em criar alternativas
de organização do nosso setor produtivo, de saber de Furnas o
que é que Furnas vai consumir em todas as áreas que abrangem
esse empreendimento e onde é que nós vamos precisar investir
no Estado de Rondônia e no município de Porto Velho para gerar
renda no município de Porto Velho e no Estado de Rondônia.
Porque, Deputado Euclides, nós corremos o risco, porque quem
vai construir são empresas, são empreendedores e eles vêem
aqui com uma visão empresarial. Se eles chegarem aqui e não

tiver o bife, eles vão comprar de fora, se não tiver alface, eles vão
comprar de fora, se não tiver o prego, eles vão comprar de fora.
O que eles precisam é construir um empreendimento e aí nós
precisamos, dentro de uma visão macro de toda essa situação,
criar em Rondônia, Deputado Ribamar, as alternativas para que
esse dinheiro circule dentro do Estado de Rondônia, que gere
imposto, que gere rendas e que gere cidadania para o povo de
Rondônia.

Muito obrigado.

(Às 10 horas e 59 minutos o senhor Neodi Carlos passa a
presidência ao senhor Jesualdo Pires).

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Muito obrigado, Deputado,
e gostaria da mesma forma que fosse incluído no nosso discurso a
brilhante Questão de Ordem do Deputado Valter Araújo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, uma Questão
de Ordem, uma vez que não é permitido aparte?

(Às 11 horas senhor Jesualdo Pires passou a presidência
ao senhor Alex Testoni).

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Pois não.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu gostaria de dizer que eu
ouço aqui muitos discursos, como se existissem Deputados
Federais, que eu não tenho conhecimento que algum Deputado
Federal esteja contra as usinas. Eu não vejo nenhum Deputado
Estadual que esteve contra as usinas aqui e está se colocando
muitas vezes nos discursos como se tem gente política contra
essas usinas do Estado de Rondônia. Eu não vejo isso. Então é
bom que a gente nomeie. Outra coisa que eu fico até preocupado
é com a questão das ONG´s. É bom que a gente dê o nome
dessas ONG´s, porque não dá para a gente admitir que se critique
uma ONG como a Santa Marcelina, como a questão da São Daniel
Combone, como a Casa Rosetta, Padre Marcelo, Padre Enzo, que
são pessoas que ajudam o Estado em tudo. Então é preciso
diferenciar isso para a gente não ser injusto com as ONG´s que
estão trabalhando em nosso Estado, da maneira que estão
colocando as ONG´s estão sendo empecilho no Estado de
Rondônia. Então, que se dê o nome inclusive das pessoas, para
que a gente não fique nesses discursos como tem Deputado
Estadual que não quer, eu não vejo isso. Eu acho até que esses
discursos têm que ser nomeados até para não ficar todo mundo
na dúvida de quem é que é contra as usinas do rio Madeira. Eu
não vejo pessoas indo contra as usinas do rio Madeira. Então eu
pediria que se desse nome para a gente não fazer injustiça com
as entidades sérias que estão no Estado de Rondônia. Se tem
entidade que não está fazendo trabalho sério, que se dê o nome,
até para que as pessoas tenham conhecimento. Agora, a séria
tem que ser respeitada, sim.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Muito obrigado, Deputado.
Gostaria, da mesma forma, que a Questão de Ordem do Deputado
Neri fosse incluída no nosso discurso.

Mas, continuando aqui, nobre Deputado Jesualdo,
Deputado Alex. Eu vejo que nenhum país do mundo que se
desenvolveu, nenhum país do mundo que sua população vive
bem, e vive com dignidade, ele abriu mão do progresso pelo meio
ambiente. E não adianta dizer que foi um erro cometido no
passado, não, porque se voltasse tudo como era eles fariam a
mesma coisa, e a prova, Deputado Valter Araújo, é que essa nação
mais forte economicamente do mundo se recusa a assinar
determinados tratados em benefício do meio ambiente. Então,
quando eles nos pressionam querendo que sejamos signatários
de alguns tratados e eles próprios não assinam e aí está a maior
incoerência. Agora, não podemos de maneira nenhuma deixar de
reconhecer a safadeza do nosso povo expressa nos políticos,
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porque nós só estamos nessa situação pela safadeza dos nossos
políticos, pela safadeza dos que nos comandam, porque nunca
viram o bem-estar do nosso povo. Nunca colocaram os interesses
do povo acima dos seus interesses pessoais, muito pelo contrário,
e é por isso, Deputado, que nós estamos nesta situação. Nenhum
país do mundo aceitou ter a metade do seu território formando
um verdadeiro deserto demográfico como o Brasil aceitou ter a
Amazônia, ter esse verdadeiro deserto demográfico. E é por isso
que nós sofremos todas essas pressões. Nenhum país do mundo
que tem riquezas no seu subsolo resolveu abrir mão delas, da
exploração delas, em favor de seu povo, para preservar o meio-
ambiente, somente nós que não vemos o bem-estar do nosso
povo, que não lutamos pelo bem-estar do nosso povo é que
aceitamos isso, aceitamos essas pressões, e aceitamos ver o nosso
povo morrendo de fome em cima do tesouro, somente nós. Isso
é porque nós somos irresponsáveis e não cuidamos do que é
nosso. Não é aquele cuidado que eles tentam nos atribuir, nem
tentam nos impingir, não. São cuidados com as verdadeiras
riquezas, os verdadeiros tesouros que nós temos na mão. O que
não serve nada para o nosso povo. Porque eu só quero dizer uma
coisa...

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Deputado, um
minuto, por favor, para encerrar o seu discurso.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Muito bem, Deputado,
vou concluir, embora um aparte tenha tomado muito tempo do
nosso discurso. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni)- Encerradas as
Comunicações de Liderança, passemos à Ordem do Dia.

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

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) – Procedendo
à leitura das proposituras.

ORDEM DO DIA

- PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL DOS
DEPUTADOS WILBER COIMBRA E EZEQUIEL NEIVA –
Acrescenta dispositivos à Constituição Estadual.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO DEPUTADO ALEX
TESTONI – Acrescenta artigo a Lei Complementar n° 292, de 29
de dezembro de 2003, para instituir o Comitê Gestor Municipal do
FITHA.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Estabelece
critérios para isenção de Taxas inerentes à emissão de Carteira de
Identidade.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer a
instalação de uma agência avançada do Banco do Brasil em Vista
Alegre do Abunã.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. ALEXANDRE BRITO –
O Deputado que o presente subscreve, nos termos do inciso V
do caput do artigo 176 do Regimento, requer a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 015/07, de autoria deste
Parlamentar.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER RAÚJO – Requer à
Mesa Diretora a concessão de manifestação favorável, confirmando
o apoio desta Casa à Comissão Pró-Usinas do Madeira pela
mobilização em favor da construção das Usinas.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER RAÚJO - Requer à
Mesa Diretora desta Casa viabilizar uma mobilização de Frente
Parlamentar para acompanhar a Comissão Pró-Usinas do Madeira,
em reuniões agendadas no IBAMA, Ministério do Meio Ambiente
e Casa Civil em Brasília/DF, nos dias 29 e 30 de maio de 2007.

- MOÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Moção de
Aplausos a FURNAS – Centrais Elétricas S/A pelos 50 anos de
fundação e pelo relevante trabalho que tem realizado em Rondônia,
visando à construção das Hidrelétricas do Rio Madeira.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de viabilizar a recuperação da Linha 1.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de viabilizar a recuperação da Linha 52.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Excelentíssimo Sr. Governador a necessidade de viabilizar a
duplicação da Ponte sobre o rio Urupá que liga a cidade de Ji-
Paraná  ao distrito de Nova Londrina.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de implantar posto avançado da
Polícia Civil no Shopping Cidadão.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA – Indica ao Sr.
Governador do Estado, com cópia à Superintendência do INCRA
em Porto Velho, da necessidade de regularizar os lotes da 8ª
Linha do Ribeirão no município de Nova Mamoré.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA – Indica ao Sr.
Governador do Estado, com cópia ao Presidente da CERON, da
necessidade de incluir no Programa Luz do Campo a 8ª Linha do
Ribeirão, no município de Nova Mamoré.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao Sr.
Governador do Estado a necessidade de viabilizar a construção de
uma Quadra Poliesportiva, uma Biblioteca e um Auditório na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Pedro I, neste
município de Porto Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao Sr.
Governador do Estado a necessidade de viabilizar a reforma geral
e ampliação com a construção de 05(cinco) salas de aula,
construção de refeitório e perfuração de poço artesiano na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cláudio Manoel da Costa,
no distrito de Colina Verde município de  Governador Jorge Teixeira.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia interceder junto a SESDEC –
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, para que
seja feita a reforma da Delegacia de Polícia Civil de Alvorada do
Oeste/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia interceder junto a SESDEC –
Secretária de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, para
viabilizar uma viatura para a Delegacia de Polícia Civil de Presidente
Médici/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia interceder junto ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, a possibilidade em
atender a reivindicação do Hospital Santa Marcelina, com a
recuperação das vias pavimentadas.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Sr. Governador do Estado de Rondônia interceder junto ao DER –
Departamento de Estradas e Rodagem, a possibilidade em atender
a reivindicação do município de Urupá/RO, com a recuperação
dos pontos críticos da RO-473, que liga Ouro Preto do Oeste/RO
a Urupá/RO.

Foram lidas as matérias, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Solicito ao Sr.
Secretário que proceda à leitura das matérias a serem apreciadas.
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APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) – MOÇÃO
DE APLAUSOS DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Moção de
Aplausos a FURNAS – Centrais Elétricas pelos 50 anos de
fundação.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, requer à Mesa Diretora seja concedida MOÇÃO
DE APLAUSO A FURNAS – Centrais Elétricas S/A pelos 50 anos
de fundação e pelos relevantes trabalhos que tem realizado
em Rondônia visando à construção das usinas hidrelétricas de
Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Em discussão o
requerimento do ilustre Deputado Jesualdo Pires.

O Deputado Jesualdo Pires vai discutir o requerimento.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, eu fiz essa Moção de Aplauso a FURNAS por ser
uma empresa nacional, uma empresa estatal sediada em nosso
país desde 1957, que agora completa 50 anos de existência, é
uma empresa que foi criada pelo Presidente Juscelino
Kubitschek, uma empresa hoje que opera 9.919 megawatts
instalados nas usinas hidrelétricas, além de uma extensão de
quase vinte mil quilômetros de linhas de transmissões. É uma
empresa que atende hoje os Estados do Goiás, Tocantins, Mato
Grosso, Paraná e Rondônia, onde funciona o escritório de
construção das nossas usinas que tanto temos lutado.

Em função disso e de todo esse trabalho de FURNAS,
uma empresa exemplar e que completa 50 anos, e que este
ano tem desenvolvido um grande trabalho junto ao Governo
Federal para viabilizar a construção das Usinas do Jirau e Santo
Antônio, peço apoio dos Deputados que apoiam essa Moção
de Aplauso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Encerrada a
discussão. Em votação.

Os Deputados favoráveis ao Requerimento
permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Comunicações
Parlamentares.  Com a palavra, com o tempo de 05 minutos,
sem apartes, o Exmº. Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nós, ouvindo aqui os discursos dos nobres colegas
aí, eu voltei, Deputado Valter, a pensar o que diz o capítulo 1º,
do Versículo 27 do livro de Gênesis, quando Deus criou o homem
e as palavras de Deus naquele momento disse assim: “Dominai
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os
animais da face da terra”.  Deus deu ao homem esse domínio
e agora, Deputado Ribamar, eu fico a pensar: o que vale mais?
A vida, que muitas famílias em São Paulo, por exemplo, que
estão morando debaixo de uma ponte com crianças ali não
tendo o que comer, comendo lixo, porque o país não conseguiu
se desenvolver a ponto de dar uma vida digna a sua população,
e agora?  São esses animais, esses peixes que o próprio Deus
disse que nós teríamos domínio sobre eles que vêm impedir
que muitas e muitas famílias tenham uma dignidade de ter o

pão de cada dia e se não houver essas usinas não teremos
como também ter indústrias para gerar novos empregos para
essas famílias. É isso que nos causa muita indignação.

Mas o que me traz aqui nesta manhã, senhores, é
para dizer do meu repúdio a um fato que aconteceu ontem lá
no município de Rolim de Moura, e parabenizar também a ação
dos Policiais Militares naquela cidade. Ontem tivemos a
infelicidade de receber a notícia de que uma senhora que ia
completar 68 anos agora, sexta-feira, foi estuprada,
estrangulada, morta a facadas dentro da sua própria casa, a
mãe do meu colega Vereador, lá do município de Cerejeiras,
que é Presidente da Câmara, daquele município que morava
em Rolim de Moura.  Com 68 anos teve a sua casa invadida
por um delinqüente, menor de idade, 17 anos que a estuprou,
estrangulou e depois a esfaqueou uma pobre senhora, anciã,
indefesa. E o que mais causa indignação, Deputado Ribamar, é
que na noite anterior desse fato, os Policiais Militares prenderam
esse cidadão, levaram para a delegacia por furto, e mesmo
antes de ele terminar de registrar a ocorrência, esse menor já
estava indo embora, e os policiais saíram depois dele.  É o que
acontece muitas vezes hoje, eu sou policial militar, estou agora
na reserva, mas por 16 anos enjoei de presenciar fatos como
esse, de levar o delinqüente para a delegacia com provas cabais,
com toda a prova material do crime e ele ir para a sua residência,
sair da delegacia muito antes da patrulha, e nós, Deputado
Valter, ficávamos só olhando e falávamos: “puxa vida, como
são as leis”. E agora eu pergunto: Quem será a próxima vítima?
Quem de nós? Não estamos livres desse tipo de pessoa.  Quem
de nós estamos livres? E eu parabenizo aqui a Polícia Militar lá
do município de Rolim de Moura que com muita eficiência
conseguiu elucidar esse fato e já se encontra preso esse cidadão
que cometeu esse monstruoso crime e deixar aqui o meu ato
de solidariedade ao Vereador José Paiva, com toda a sua família,
lá de Cerejeiras, que perdeu a sua mãe.  Imaginemos nós, a
nossa mamãe, com 68 anos de idade, ia completar agora sexta-
feira, morta, dessa forma, e quem está fazendo isso? É o próprio
ser humano.  E agora com 17 anos, e o pior que um cidadão
como esse, como é menor de idade, vai ficar lá no regime
semi-aberto, não vai poder vir para o Urso Branco e daqui uns
dias continuar fazendo a mesma coisa. Infelizmente, não somos
nós da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia que
vamos mudar esse quadro, mas que a população de Rondônia
e o povo do Brasil saibam que nós estamos deveras aborrecidos
e muito triste com todos esses fatos que vem acontecendo, e
isso aconteceu ontem, não sabemos o que vai acontecer hoje,
ou que pode acontecer amanhã, mas fica aqui os meus
agradecimentos à Polícia Militar de Rolim de Moura, que tem
prestado então esse brilhante trabalho e colocou esse cidadão
atrás das grades e o nosso repúdio a tudo isso que vem
acontecendo.

Obrigado Sr. Presidente, pelos minutos.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Encerradas as
Comunicações Parlamentares.

Nada mais havendo a tratar, invoco a proteção de Deus
e antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Ordinária para o dia 17 do corrente, no horário regimental, às
9 horas.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 11 horas e 19 minutos).
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ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº1575/2007

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

FABIOLA ALVES MARTINS, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-05 + G.R.G, no Gabinete do
Deputado Prof. Dantas, a partir de 1° de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1576/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-08 + G.R.G., do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor GERALDO JOSE
MACHADO exerce no Gabinete do Deputado Prof. Dantas, a partir de 1º
de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1577/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-04 + G.R.G., do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, que a servidora HEMANUELE
FABYANA DOS ANJOS FERRO MARQUES exerce no Gabinete do
Deputado Prof. Dantas, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1578/2007

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

A L T E R A R

O código para AT-08 + G.R.G., do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, que o servidor ISMAR TEIXEIRA
SOBRINHO exerce no Gabinete do Deputado Prof. Dantas, a partir de 1º
de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1579/2007

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

JOSE FERNANDES FILHO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-18 + G.R.G., no Gabinete do
Deputado Prof. Dantas, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1580/2007

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

A L T E R A R

O código para AT-01 + G.R.G., do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, que a servidora KELLI CRISTINA FARIAS
DA SILVA exerce no Gabinete do Deputado Prof. Dantas, a partir de 1º
de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1581/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-08 + G.R.G., do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor MANOEL LUIZ
FREITAS  exerce no Gabinete do Deputado Prof. Dantas, a partir de 1º
de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1582/2007

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

MANOEL TEODORO, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-08 + G.R.G., no Gabinete do
Deputado Prof. Dantas, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1583/2007

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

RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-08 + G.R.G., no
Gabinete do Deputado Prof. Dantas, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1596/2007

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

A L T E R A R

O código para AP- 08, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assessor Parlamentar, que o servidor RODNEI PEREIRA MEDEIROS ,
exerce no Gabinete do Deputado Marcos Donadon, a partir de 1º de maio
de 2007.

Porto Velho, 09 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1585/2007

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

ROBERTO TRINDADE RESENDE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-03 +G.R.G., no
Gabinete do Deputado Prof. Dantas, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1594/2007

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

SHEILA CARVALHO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-02, na Área
Administrativa da Presidência, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1593/2007

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

E X O N E R A R

SHIRLEY RIBEIRO GARBIN, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce na Área Administrativa da Presidência, a partir de
1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1586/2007

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

SELMA TARGA DE FREITAS,  para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-01 +
G.R.G., no Gabinete do Deputado Prof. Dantas, a partir de 1º de maio de
2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1587/2007

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

TELMA ARAUJO DOS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-01 +
G.R.G., no Gabinete do Deputado Prof. Dantas, a partir de 1º de maio de
2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1597/2007

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

E X O N E R A R

VALDINEI ANTUNES DE SOUZA, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce na Área Administrativa da Presidência, a partir de
1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1595/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-27 + G.R.G., do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessora Parlamentar, que a servidora VANDERLÉIA
IRACEMA TOLEDO, exerce no Gabinete do Deputado Marcos Donadon,
a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


