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RESOLUÇÃO
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29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 17 de maio de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

Secretários
Jesualdo Pires – 1º Secretário
Ezequiel Neiva – 3º Secretário

(Às 09 horas e 20 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Jesualdo
Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP),
Euclides Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio (PTN),Tiziu
Jidalias (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Ezequiel Neiva (PPS),
Jair Mioto (PPS), Luizinho Goebel (PV), Daniela Amorim (PTB),
Kaká Mendonça (PTB), Valter Araújo (PL), Professor Dantas (PT),
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 29ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da
7ª Legislatura.

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

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

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

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

– MEMORANDO Nº 099/07 do Deputado Valter Araújo,
justificando sua ausência na Sessão Solene do dia 15 do corrente.

– COMUNICADO Nº 231/07 do Ministério de Educação,
informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir
a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, para o programa PNAE, no valor de R$ 647.741,60.

- COMUNICADO Nº 232/07 do Ministério de Educação,
informando a liberação dos recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para o programa PNAC – PNAE
CRECHE, no valor de R$2.147,20.

- COMUNICADO Nº 233/07 do Ministério de Educação
informando a liberação dos recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para o programa PNAI – PNAE
INDIGENA, no valor de R$23.460,80.

- TELEGRAMA nº 000018/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de
R$176.350,44.
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– TELEGRAMA nº 000584/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$6.600,00.

– TELEGRAMA nº 000585/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de
R$4.578.697,48.

– TELEGRAMA nº 000586/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de
R$10.000,00.

– TELEGRAMA nº 000587/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de
R$10.000,00.

– TELEGRAMA nº 000588/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$1.226,40.

– TELEGRAMA nº 000589/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de
R$24.571,00.

– TELEGRAMA nº 000590/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$7.727,57.

– TELEGRAMA nº 000591/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$2.030,00.

– TELEGRAMA nº 000592/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de
R$27.922,18.

– TELEGRAMA nº 000593/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de
R$36.603,00.

– TELEGRAMA nº 000594/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$2.670,00.

- TELEGRAMA nº 000595/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$323,32.

– TELEGRAMA nº 000247/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor de
R$96.500,00.

– TELEGRAMA nº 000248/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor de
R$30.740,00.

– TELEGRAMA nº 000485/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para a Casa de Saúde Santa Marcelina, no valor de
R$5.282,22.

- TELEGRAMA nº 000043/07 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para a Casa de Saúde Santa Marcelina, no valor de
R$5.282,22.

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

Com a palavra, pelo tempo de até 05 minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Professor Dantas.

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, nobres
Deputados, taquigrafia, imprensa e público aqui presente.
Primeiramente, Sr. Presidente, eu gostaria de justificar a minha
ausência nas duas sessões anteriores. É que recebi convite do
Ministério da Educação, para uma reunião com todos os Presidentes
de Comissão de Educação na terça-feira. Então estive na terça-
feira, voltei ontem dessa reunião bem proveitosa e na qual a
gente teve a oportunidade de explanar, expor sobre questões,
problemas da Educação, aqui em Rondônia. Antes, eu gostaria,
Sr. Presidente, de agradecer a presença aqui do nosso amigo
Ivan Lubiana, Presidente da IFARO, se encontra aqui conosco;
também do Anderson Dias Martins que é assessor administrativo
da IFARO; do Professor Alcir Almir da Costa, Diretor da Escola
Família Agrícola de Ji-Paraná e também do Rivelino Neto Freitas,
Diretor da Escola Família Agrícola, do Vale do Paraíso. Gostaria
também de dizer que estive visitando a Escola Família Agrícola de
Ji-Paraná, na sexta-feira, Sr. Presidente. Fui muito bem recebido
e fiquei admirado com a estrutura daquela escola. Gostei muito,
jantei lá com os alunos, e foi uma oportunidade muito boa, muito
feliz de nós conhecermos o funcionamento daquela escola,
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conhecer a sua estrutura e também nós nos dispormos a estar
lutando, no que for possível, ajudando a Escola Família Agrícola,
que muito precisa. Inclusive falei também da Escola Família Agrícola,
Ivan, lá na reunião com o Ministério, anteontem, falei também
com o Ministro Haddad também, da situação da Escola Família
Agrícola no Estado. Foi uma das coisas que nós frisamos e falamos
nessa reunião, Sr. Presidente, que considerei muito proveitosa.

Estes cinco minutos são muito pouco tempo para nós
explanarmos tudo o que foi feito ali, mas eu gostaria apenas de
dizer que tivemos palestras importantes. A primeira palestra da
manhã foi com o Doutor André Lazaro sobre o PDE, palestra muita
esclarecedora do Plano de Desenvolvimento Educação. Na parte
da tarde tivemos um outro palestrante, foi o Doutor João Batista
Araújo, sobre o FUNDEB, também muito esclarecedora a palestra
do Dr. João Batista. Às 18:30 horas um encontro com o Ministro
Fernando Haddad da Educação. Nesse encontro falei sobre o ensino
rural, sobre as escolas EFAs, falei sobre o ensino indígena, falei
sobre o transporte escolar na zona rural, e coloquei a necessidade
urgente do Ministério ver essas questões do ensino indígena, ensino
rural, principalmente a questão do transporte.

O que tivemos do Ministro como resposta Sr. Presidente,
é algo interressante para as prefeituras e para o governo. É que
já no primeiro pregão, neste mês, as prefeituras que quiserem
podem se inscrever e vão renovar a sua frota de ônibus. Esses
ônibus vão sair sem impostos, imposto zero, diretamente para as
prefeituras em convênio com o Ministério da Educação, onde os
prefeitos vão poder adquirir esses ônibus escolares; são ônibus
especiais, ônibus escolares especiais para crianças, inclusive com
ar condicionado, coisa de primeira qualidade. As prefeituras vão
adquirir esses ônibus, senhores parlamentares, com preço bem
acessível e será dividido por vários anos para pagar. Então, o
objetivo do Ministério da Educação é a renovação da frota de
ônibus escolares. Isso me alegrou muito. E, por fim, o Ministro
garantiu que vai fazer uma agenda e virá brevemente a Rondônia
acompanhar essas questões. Falei também da questão do ensino
ribeirinho, aonde os alunos vão à escola de barco, outros de canoa.
Tivemos um encontro muito proveitoso, e eu numa outra
oportunidade, Sr. Presidente, poderei passar, em linhas gerais, as
metas que o Ministério tem para a Educação, em dez anos.

Muito obrigado.

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

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Neodi Carlos,
Srs. Deputados. Quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar o
meu amigo José William Amorim, o irmão Wellington, é um prazer
estar aqui recebendo vocês, é um prazer realmente. Sr.
Presidente, eu venho aqui, nestas Breves Comunicações,
comunicar que a semana que vem nós teremos aí uma Audiência
Pública nesta Assembléia, onde serão tratados temas relevantes
da engenharia, Professor Dantas. Nós teremos um seminário
durante toda a semana que vem, Deputado Neri, e na quarta-
feira culminará com Audiência Pública em que serão tratados temas
de vital importância. E eu já abordei esse tema, a questão da
engenharia, como engenheiro civil; e serão tratados assuntos aqui,
principalmente em relação as grandes obras que estão vindo para
o Estado de Rondônia. A engenharia, os engenheiros têm que
estar neste contexto, participando desse contexto, discutindo,
elaborando projetos, participando de projetos. Então nós vemos
com grande relevância essa Audiência Pública e comunico a todos
que será na quarta-feira, dia 23 de maio. Inclusive o evento está
sendo amplamente divulgado, em outdoor, principalmente na
capital. Vai ter uma participação do CREA, de Rondônia; dos
Sindicatos de Engenheiros do Estado de Rondônia também. Além

desse tema das grandes obras que vão alavancar o progresso de
Rondônia, teremos a discussão do teto salarial, do piso salarial,
desculpe, da categoria, dos engenheiros civis de um modo geral.
É uma categoria altamente desvalorizada, como tantas outras, e
nós tivemos esta semana, agora, a homenagem às assistentes
sociais, e foi colocado muito bem pelo Deputado Ribamar Araújo
a questão da desvalorização dos profissionais. O engenheiro não
foge desta regra, a engenharia, hoje é uma profissão desvalorizada;
são servidores, são profissionais que não têm a devida valorização
e a importância que ele tem. Nós, além disso, discutiremos a
questão da Engenharia Pública. E esse é um tema elo qual eu vou
brigar muito. Peço apoio a todos os meus colegas parlamentares,
porque a Engenharia Pública, assim como existe a Defensoria Pública
que atende a população carente nas questões jurídicas, nas
questões do Judiciário, a Engenharia Pública, Deputado Ribamar,
vai trazer um alento, vai trazer a técnica da engenharia àquelas
pessoas que não têm condições de ter esse profissional. Então, a
Engenharia Pública vem ao encontro das pessoas mais carentes,
vem ao encontro das comunidades carentes, vem ao encontro
da urbanização racional das cidades, porque todos sabem que as
cidades hoje crescem de uma forma desordenada. Essas pessoas
muitas vezes fazem suas casas, constroem suas casas de forma
desordenada, sem a técnica, sem o acompanhamento de um
profissional. Muitas vezes essas obras são feitas com material além
do necessário, e eu tenho experiência nisso, eu sei que muitas
vezes a pessoa não tem condição de comprar o ferro, não tem
condições de comprar o aço, de comprar o cimento, Deputado
Tucura, e não tendo engenheiro ele, às vezes, gasta além do
que precisa. Às vezes você precisa de uma viga que precisa de
um ferro de 1/4, por exemplo, e gasta com uma viga com um
ferro de meia polegada. Quer dizer, é um gasto adicional de uma
pessoa que já não tem condições. Fora a questão de planejamento
da obra, fora a questão da urbanização, quer dizer, a engenharia
pública vem ao encontro aos anseios das pessoas, Professor Dantas,
porque ela vem ao encontro, principalmente, da urbanização das
cidades. Ela vai dar apoio aos prefeitos municipais, principalmente
dos que têm grandes dificuldades em administrar esses bolsões
que surgem nas cidades, principalmente na nossa capital, que já
existem esses bolsões onde são construídas moradias sem a menor
condição de planejamento, sem a menor condição de sanidade,
sem a menor condição de técnica.  Então, a Engenharia Pública
para nós, hoje, representa um grande avanço. Quero o apoio de
vocês, eu estou, provavelmente nós estamos trazendo a minuta
na semana que vem, para entrar com a proposição de um projeto
de lei criando a Engenharia Pública no Estado de Rondônia. Então
serão profissionais que atuaram como o Defensor Público atua. O
Defensor Público hoje atua àquelas camadas da sociedade que
não têm acesso a advogados. Então o Engenheiro Público vai ser
aquele profissional que vai dar atendimento àquelas pessoas que
não têm condição de ter acesso à engenharia. Porque engenharia,
na verdade, é economicidade. Quer dizer, um engenheiro passa a
ser uma questão econômica para cidade, para o Estado, porque
ele tem condição de planejar uma obra, ele tem condição de
planejar várias obras, várias casas. Quer dizer, em todos os sentidos
é bom para toda a população.

Quero agradecer a todos, Sr. Presidente, e convidar para
essa audiência muito importante e eu acho que vai ser tratado,
além de tantos assuntos como a engenharia pública, a questão
do projeto Madeira que foi discutido ontem aqui nesta Casa. Essas
usinas são tão importantes para o nosso Estado de Rondônia e
principalmente para o país.

Muito obrigado Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Queremos aqui,
em nome do Deputado Luizinho Goebel, registrar a presença do
senhor Antonio Augusto Neto, Vereador da Câmara Municipal lá
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de Costa Marques; também do senhor Wilson Pereira da Silva,
Vereador da Câmara Municipal de Seringueiras; também do senhor
Eder Machado, Vereador da Câmara Municipal de São Francisco
do Guaporé, e do senhor Vereador Pedro Souza Bispo, primeiro
Secretário da Câmara Municipal de Seringueiras.

Com a palavra, por um tempo de até cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Alexandre Brito.

Encerradas as Breves Comunicações, passemos ao Grande
Expediente.

Com a palavra, por um tempo de até vinte minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Neri Firigolo.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
parlamentares. Antes de entrar no assunto específico que eu
trago a esta Casa, eu gostaria de registrar aqui uma reunião que
foi feita na semana passada, que fomos ao Secretário de Educação,
o Deputado Professor Dantas, este Parlamentar que está na
Tribuna, o Deputado Luiz Cláudio e Deputado Euclides Maciel. E
na discussão que nós tivemos com o Secretário de Educação foi
com referência a questão das Escolas Família Agrícola, que estavam
numa situação muito complicada e que não teria outra saída a
não ser fechar as portas. E nessa audiência junto ao Secretário
de Educação, Ednaldo Lustosa, surgiu, achamos um caminho, que
foi composto por mais 9 Deputados que não estavam naquele
momento, que colocaram R$60.000,00 (sessenta mil reais), até
a pedido do Governador, para que a gente pudesse salvar aquela
Escola Família Agrícola. Foi feito um documento com a assinatura
de 13 Deputados Estaduais e eu gostaria, inclusive, o Deputado
Professor Dantas como Presidente da Comissão de Educação, que
tirasse uma cópia desse documento até para enviar à Escola Família
Agrícola para que a gente pudesse, todos os que contribuíram e,
com certeza, os que não estavam naquele momento também,
com certeza, iriam contribuir; mas naquele momento foram listados
13 Deputados com R$60.000,00 (sessenta mil reais), perfazendo
um total de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) para
uma situação de emergência. E agora, nós já estamos com o
esboço daquele projeto, inclusive nós tivemos uma reunião em Ji-
Paraná, na FETAGRO, juntamente com o Deputado Professor
Dantas, naquele dia, para que nós pudéssemos fazer um esboço
e juntamente, novamente com esta Casa, inclusive, eu quero
fazer um convite ao Presidente desta Casa também e aos
Deputados que quiserem acompanhar para que a gente possa
discutir com o senhor Governador do Estado essa questão que
seria tentar achar um caminho para colocar dentro dos 25% da
Educação, a questão da Escola Família Agrícola. Até porque iria
abrir as portas para que ela pudesse participar da merenda escolar,
a questão de informática e uma série de outros assuntos. Isso
seria, eu acho que o mínimo que nós poderíamos fazer, haja vista
que a Escola Família Agrícola, o custo para o Estado de um aluno
é em torno de R$1.300,00 (mil e trezentos reais). E fora da
Escola Família Agrícola o custo é em torno de três mil a três mil e
quinhentos reais, por aluno. Então, não está nem a metade do
custo de um aluno e tem quase 800 alunos que estão estudando
na Escola Família Agrícola. Não falando do currículo, não falando
do currículo bom que tem, até porque nas faculdades aonde tem
essas Escolas Família Agrícola têm muitos alunos que já estão dentro
da faculdade. Eu gostaria aqui, neste momento, Sr. Presidente,
até de chamar a atenção desta Casa e de todos os órgãos que
estão envolvidos, ou seja, até o Governo do Estado, para uma
questão que é muito séria no nosso Estado, que é com referência
as leis aprovadas nesta Assembléia Legislativa e que não foram
regulamentadas no Estado de Rondônia.

Eu fiz um requerimento pedindo informação de quais as
leis que não estão regulamentadas no nosso Estado e esse
requerimento não foi respondido. Para minha surpresa, nós temos
hoje no nosso Estado 209 Leis Ordinárias que não têm
regulamentação; 209 Leis que não têm regulamentação no nosso
Estado e 19 Leis Complementares. Isso é um caso muito sério no
nosso Estado de Rondônia até porque no momento em que
alguém, que vou inclusive relacionar quem poderá argüir
inconstitucionalidade, por mais que elas sejam constitucionais,
porque em 30 dias elas têm que ter essa regulamentação,
segundo a Constituição Federal. Então, poderão causar sérios
problemas aos governantes, a Secretários, enfim, àqueles que
estão nas pastas, que estão fazendo ou ordenando as despesas.

No governo, dentro do governo, dos quatro anos do
Governo Ivo Cassol, tem 168 Leis Ordinárias que não foram
regulamentadas e tem 08 Leis Complementares. É preciso que
nós levantemos isso, que a Assembléia se posicione até para que
nós possamos ter legalidade nos atos governamentais, nos atos
dos Secretários. Porque senão, se alguma instituição argüir
inconstitucionalidade por passar de trinta dias, vão criar sérios
problemas a quem quer que esteja nas pastas, independente do
governo em que ele esteja. Eu fiz esse levantamento, me baseei
na Constituição Federal no artigo 103. Ele alerta, inclusive, o artigo
103 da Constituição Federal, que quem pode argüir essa
inconstitucionalidade das leis que não foram regulamentadas e
que passaram de 30 dias, são os seguintes órgãos: “Podem propor
a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de
constitucionalidade.

I - O Presidente da República;
II - A Mesa do Senado Federal;
III - A Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - A Mesa da Assembléia Legislativa ou da Câmara

Legislativa do Distrito Federal;
V - O Governo do Estado ou do Distrito Federal;
VI - O Procurador-Geral da República;
VII - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil;
VIII - Partido Político com representação no Congresso

Nacional;
IX - Confederação Sindical ou Entidade de Classe âmbito

nacional”, ou seja, FETAGRO, Confederação de Trabalhadores.
“Parágrafo 1º - O Procurador-Geral da República deverá

ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidades em
todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de
medida para tornar efetiva norma constitucional será dada ciência
ao Poder competente para a adoção das providências necessárias
e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta
dias.” Eu estou apenas levantando essa questão porque eu pedi
as leis, a regulamentação de leis que passam anos e anos sem
serem regulamentadas e muitas vezes processos que passam por
esta Casa ficam 1 ano, 2 anos e não são regulamentados. Aqui na
Constituição Federal está bem claro, eu acho que isso a gente
tem que tornar público até para as entidades para que as entidades
tomem providências, porque isso não é o Deputado Neri, se não
é a Assembléia Legislativa, é a Constituição Federal que está
exigindo isso. Então é preciso que o Governo do Estado, ou seja,
a própria Assembléia Legislativa faça alguma coisa para que se
regulamente essas Leis para que a gente possa ter realmente, no
futuro, amparo legal. Eu estou fazendo esse alerta porque quando
eu pedi informações e fui realmente me dedicar para ter
conhecimento, eu tenho a relação de todas as leis que me foram
fornecidas que não foram regulamentadas num ofício, inclusive,
que foi recebido a poucos dias, através de informação. Então eu
gostaria, Sr. Presidente, que nós pudéssemos entrar em contato
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com o senhor Governador, enfim, a quem de competência, para
que se fizesse um trabalho mais sério nessas questões até para
evitar que no futuro nós tenhamos maiores complicações. É um
alerta que eu faço também para a própria Casa de Leis para exigir
do Governo do Estado e dos órgãos competentes que façam
essas questões, coloquem essas questões dentro da legalidade,
haja vista que é a Constituição Federal que está exigindo e nós
muitas vezes passamos despercebidos e futuramente poderemos
ter problemas até por causas dessas questões da lei. É um alerta
que eu estou fazendo. Eu acho que é obrigação como
Parlamentares fazermos alerta ao Governo até para que a própria
Casa, para que nós tomemos providências nesse sentido, e para
que nós possamos legalizar as questões, dentro do nosso Estado.
Até porque a gente sabe que dentro do nosso Estado teve muitas
questões, que foram questionadas. São histórias que todo mundo
conhece, e já que nós estamos num mandato no qual o propósito
é que a gente moralize os Poderes, moralize as questões do Estado,
que se comece a olhar, a atentar para a Constituição Estadual e a
Constituição Federal, porque são coisas que nós precisamos
realmente obedecer. Eu gostaria aqui, de colocar uma outra
questão que ontem, inclusive, o Deputado Valter Araújo no seu
pronunciamento disse que o IBAMA e Meio Ambiente são
funcionários do Presidente Lula. Eles não são funcionários do
Presidente Lula, eles são funcionários da Constituição Federal e
Estadual. Tanto é que o Governador, no momento em que toma
posse, tem que jurar perante a Constituição Federal, Estadual,
assim como o Presidente da República. Os funcionários são
concursados, não são empregados do Governo Federal. Eles estão
cumprindo um mandato e esse mandato termina em 4 anos e o
funcionário de carreira continua. Então que fique claro isso, porque,
de repente, as pessoas vão achar que o Presidente Lula tem
obrigação de mandar um funcionário fazer coisas quando está
contrariando a Lei. Até para deixar claro isso, eu queria até pedir
um aparte, ontem, mas como não foi possível pedir o aparte,
deixei para que a gente pudesse fazer essa referência hoje.

Outra questão que eu gostaria, Sr. Presidente, que nós
tomássemos providências e, inclusive, estou fazendo um apelo
novamente para remarcar aquele requerimento para que a Dra.
Elza venha a este Plenário, para falar aos Deputados Estaduais
sobre a questão da Vara da Criança e do Adolescente. Ontem,
esteve no meu gabinete o Delegado que estava no 8º DP, que
hoje não está mais, ele foi para o Meio Ambiente. Ele me dizia
que se não fizer nada de políticas públicas na questão da Criança
e do Adolescente, não adianta você comprar centenas de carros,
não adianta você contratar um monte de policiais, porque, na
verdade, as maiores ações durante o dia são de gente de 14 a
17, 18 anos. Não tem mais como segurar isso se a gente não
providenciar, prevenir essas questões porque depois para curar é
muito difícil. Então eu acho que nós precisamos discutir esse
assunto até porque, eu acho que se nós não fizermos isso,
estaremos nos omitindo, nós estaremos nos omitindo a esse
problema. E dizer também mais; em contato com o Padre Marcelo,
ele tem uma média de 1300 crianças e muitas vezes são rejeitadas
pela sociedade, que ninguém quer até para tratar, como foi o
caso de 19 delinqüentes menores, que dos 19 ninguém mais
queria, ele conseguiu fazer um trabalho lá dentro e 17, hoje,
viraram cidadãos. Pessoas que estão estudando, que estão se
formando e que têm a maior gratidão pelo trabalho que ele faz.
Então, quando eu disse ontem que nós precisamos nomear as
ONGs que são contra o Estado, as ONGs que vêm explorar, nós
precisamos valorizar as ONGs que realmente estão fazendo um
grande trabalho dentro do nosso Estado. E eu reconheço, se
não fosse essas ONGs dentro do Estado, que fazem esse parte
social, que recuperam essas pessoas, que tratam a questão da
droga, o Estado de Rondônia estaria num estado muito pior,
porque, com certeza, essas pessoas não estão dentro do crime;

são pessoas que estão se recuperando. Então, eu só queria colocar
isso, até por uma questão de justiça. Era isso que eu tinha, Sr.
Presidente.

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Sr. Presidente, no qual
cumprimento todos os demais colegas. Dizer Presidente, que é
uma satisfação ver mais uma vez, o senhor tomar essa grande
iniciativa, deste Poder, desta Casa estar participando daquilo que
é importante para o Estado de Rondônia. E essa posição firme e
elogiável é que realmente vem fazer com que esta Casa e estes
colegas, por onde têm andando, nos quatro cantos do Estado de
Rondônia, têm tido, pela população do Estado, o reconhecimento
da diferença e do trabalho feito nesses pouco mais de 100 dias,
aqui, desta nova legislatura. Representamos através da Comissão
Pró-Rondônia; eu, juntamente com o nobre colega Deputado
Tiziu, em Brasília, através da Comissão Pró-Rondônia, como já disse,
para tratar das questões da dívida do BERON e também da
transposição dos servidores do quadro do Estado para o quadro
federal. E dizer que lá fomos bem recebidos pela nossa bancada
federal, pela Senadora Fátima Cleide, no qual se colocou à
disposição e fez o compromisso e o empenho de votar a favor da
Medida Provisória que o Senador Expedido Junior propôs a respeito
da transposição. Também o Senador Valdir Raupp, com o qual
tivemos numa audiência, juntamente com ele e o Governador do
Estado, Governador Ivo Cassol; também com todos os Sindicatos,
a representação dos Sindicatos aqui de Rondônia. E numa conversa,
o Senador Raupp também afirmou que mesmo ele não acreditando
na possibilidade que essa Medida Provisória, Medida Provisória 341
que é uma propositura do Senador Expedito Junior possa dar
certo, pela questão de inconstitucionalidade. Mas por outro lado,
mesmo assim, ele, ciente da necessidade que o Estado tem de
transpor esses funcionários, fez o compromisso, fez o compromisso
com os sindicalistas; fez o compromisso com a Assembléia
Legislativa, representada pelos Deputados, que lá estavam em
nome de toda esta Casa, e também com o próprio Poder
Executivo, em nome do Governador Ivo Cassol, que votaria a
favor da Medida Provisória 341. O mesmo aconteceu com a
Senadora Fátima Cleide que tem sua PEC, a PEC 200 que é uma
propositura sua, mas que também, mesmo acreditando na
possibilidade de que a PEC seja o caminho mais viável, mas mesmo
assim ela também vota a favor da Medida Provisória. Isso é
importante, nós vermos que realmente as coisas têm dado certo.
E é exatamente nesse caminho, no caminho correto que devemos
continuar trilhando, porque muito e muitos avanços, muitas e
muitas conquistas, Deputado Dantas, nós já conseguimos aqui e
é exatamente através dessa união e, acima de tudo, da força da
vontade, da determinação de cada parlamentar aqui deste Poder.
E dizer que também na questão da dívida do BERON, e que o
Deputado Tiziu daqui a pouco vai usar esta Tribuna e explanar
também as suas colocações do quanto é importante para o Estado
de Rondônia, do quanto é importante para o bem da população
de Rondônia, é a economia que pode ser feita. Que são esses
quinze milhões, pagos todos os meses; quinze milhões que saem
do cofre do Estado e que são pagos ao Governo Federal, por
essa dívida do BERON, que é uma dívida que, na realidade, foi
contraída exatamente por uma intervenção federal e nós, mais
uma vez, o Estado de Rondônia acabou sendo o grande
prejudicado. Mas o Senador Raupp fez um compromisso de assumir
essa bandeira e o Senador Romero Jucá, que era o relator dessa
medida que trata da dívida do BERON, passou essa relatoria para
o Senador Raupp e naquele momento, após a reunião que nós
tivemos, Governo do Estado e Poder Legislativo, juntamente com
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o Senador Raupp, ele teve uma conversa pessoal partidária com
o Deputado Tiziu Jidalias, onde falou que nós, através deste Poder
poderíamos levar aquele compromisso que ele assumiu lá, aquela
palavra que ele deu, que era de empunhar essa bandeira da
questão da dívida do BERON, e isso talvez não seja nem questão
mais de meses, mas questão de dias, que aconteça, e com certeza
vai ser uma das grandes coisas, talvez o maior acontecimento em
termos econômicos para o nosso Estado, neste ano de 2007.
Porque são muitos e muitos benefícios que poderão ser
implantados todos os meses no Estado com essa economia. Essa
bandeira ele assumiu, e falou ainda mais, que nós aqui, membros
deste Legislativo, que poderíamos levar em nome dele o
compromisso que ele assumiu, que é exatamente a questão da
revisão da dívida do BERON. Sendo assim, ele sendo relator, com
certeza, em poucos dias nós poderemos parar de pagar essa dívida
até que ela seja revista e, com certeza, esses benefícios serão
importantes para o Estado de Rondônia. E lá nos corredores,
Deputado Jesualdo, nos corredores do Senado e também da
Câmara Federal, se comenta muito a questão das usinas do Madeira.
E o Presidente Lula, inclusive numa entrevista coletiva que ele fez
à imprensa, anteontem, na segunda-feira, aliás, na terça-feira,
ele afirmou que é uma vontade dele, uma vontade do Poder
Executivo da União e também uma vontade pessoal dele para
que aconteça realmente a construção dessas usinas do Madeira.
E ele, particularmente, também estará se empenhando nessa
questão que também é crucial para o nosso Estado. E essa notícia
está aqui mais uma vez, e muitas e muitas vezes eu tenho dito
aqui nesta Tribuna sobre a questão das nossas BRs e principalmente
da BR 429. E hoje mais uma vez nós temos aqui representantes,
Vereador Eder, da cidade de São Francisco; Vereador Pedrão e
Vereador Pezão, da cidade de Seringueiras e Vereador Neto, da
cidade de Costa Marques, mais uma veza favor da Medida Proviso
Governador iVO os que ora l m.latura.stado de RondestAradra
riquezas  reivindicando a situação daquela BR. Realmente é triste
e eu que pude trabalhar durante quatro anos, no Governo Cassol,
no mandato passado, tocando várias frentes de serviços lá, e
realmente eu conheço a dificuldade daquela região. Mas também
o Deputado Jesualdo muitas e muitas vezes tem também cobrado
do DNIT, uma posição do DNIT, do Governo Federal...

O Sr. Jesualdo Pires - Um aparte, Deputado?

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Tem a palavra Deputado.

O Sr. Jesualdo Pires – Deputado Luizinho, gostaria de
parabenizar V.Exª. parabenizar o Deputado Tiziu Jidalias que hoje,
na parte da manhã, bem cedo, relatava para alguns Deputados o
sucesso que foi essa visita dos dois Deputados a Brasília. Nos
contava,  Deputado Tiziu, do encontro que houve entre o Senador
Raupp, o Senador Expedito Júnior, o Governador Ivo Cassol,
Deputado Luizinho Goebel, Deputado Tiziu, principalmente em
relação do caso do BERON. O caso do BERON é uma dívida
impagável. E uma dívida que o povo de Rondônia não tem essa
responsabilidade, aquela administração quando assumiu o BERON
a nossa dívida era pouco mais de quarenta ou cinqüenta milhões
e passou para mais de quinhentos, seiscentos milhões. E hoje,
me parece, está na casa de um bilhão de reais, quer dizer, uma
dívida que o nosso Estado de Rondônia nunca terá condições de
pagar. Então, evidentemente o que se pede hoje, e o Senador
Raupp me parece, pelo que relatou o Deputado Tiziu Jidalias,
provavelmente será o relator desse processo em que o Estado
de Rondônia não pede que seja anistiado, não. O pedido do Estado
de Rondônia é que seja feito uma análise dessa dívida, se de fato
essa dívida é responsabilidade do Estado de Rondônia. Porque
aquela administração Federal foi uma administração Federal
temerária que não se preocupou e de fato conseguiu criar uma

dívida dez vezes maior do que quando eles entraram. Então essa
dívida não é nossa, não é do Estado de Rondônia. Essa dívida é
do Governo Federal, da União porque ela conseguiu multiplicar
por dez, na ocasião em que foi feita essa intervenção federal.
Parabenizo o Deputado Luizinho pela sua brilhante viagem, nos
representou lá em Brasília; Deputado Tiziu Jidalias, também que
rapidamente nos colocou alguns posicionamentos hoje e a gente
fica muito feliz pelo resultado dessa viagem e congratulo V.Exª.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Exatamente. Eu quero incluir
aqui o pronunciamento do Deputado Jesualdo. O Deputado
Jesualdo sabe, ele é o nosso matemático aqui e realmente em
números ele sabe a grande importância que é essa questão da
dívida do BERON.

Voltando a dizer, na questão da BR, muitas e muitas vezes,
Deputado Jesualdo, como os outros colegas aqui têm falado das
estradas, mas agora o DNIT mandou um documento, enviado ao
Deputado Jesualdo, falando na questão de que há previsão para
a recuperação, Donizete, você que representa a imprensa daquela
região, que há previsão para, realmente, a recuperação da estrada
de Alvorada do Oeste até Costa Marques. Até porque aquele
trecho do Rio São José, entre os municípios de Presidente Médici
e Alvorada, que são 14.500 metros, está em face de licitação
para pavimentação. Então é importante e quero só reafirmar aqui
aos nobres colegas, que possam levar tanto a mensagem da
Senadora Fátima Cleide, do Partido dos Trabalhadores, quanto do
Senador Valdir Raupp, do Partido do PMDB, e também do Senador
Expedito Júnior, porque realmente eles fizeram esse compromisso.
E nós fomos lá representar esta Casa e fizeram compromisso com
a Casa, com os 24 Parlamentares. Então nós, com certeza, Sr.
Presidente, iremos levar a nossa mensagem, a mensagem deles
aos quatro cantos do Estado de Rondônia, até porque é uma
forma de nós agradecermos pelo empenho deles também, lá em
Brasília, lá no Senado, nessa grande feita aqui para o nosso Estado
de Rondônia. E reafirmar Presidente, que o senhor continue firme,
eu sei das pressões que o senhor tem sofrido, e mais uma vez
essa semana, não foi diferente. Algumas pessoas têm pressionado
esta Presidência, esta Mesa, mas o senhor não arrede o pé,
Presidente, porque nós vamos estar firmes aqui e com certeza,
só com essa sua firmeza que nós conseguiremos fazer isso que
nós temos feito nesses poucos mais de cem dias de mandato.
Tem todo o meu aval, hipoteco a sua posição e, com certeza,
continue assim que é isso que o povo de Rondônia espera e
precisa.

Muito obrigado.

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

O SR. TIZIU JIDALAIS – Exmo. Sr. Presidente desta
Casa, Neodi Carlos, também quero aqui cumprimentar os nobres
Deputados, dizer da grande alegria de estar revendo V.Exªs. já
estava com saudades. Quero aqui cumprimentar nossa imprensa
escrita, falada; quero cumprimentar a todo o público que aqui se
faz presente nas galerias desta Casa. Dizer, Sr. Presidente, da grande
alegria de fazer parte, na realidade, deste grande Parlamento
que hoje tem feito uma diferença significativa dentro do Estado
de Rondônia. Dando realmente solução e correndo atrás de
interesses, que até então pareciam ser impossíveis, mas que hoje,
graças a todos os esforços desta Casa, tem se demonstrado cada
dia mais viável e possíveis  nosso esforço, e automaticamente os
resultados estamos tendo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu
quero dizer com muita alegria e fazer aqui já meus sinceros
agradecimentos ao nobre Deputado Neodi, Presidente desta Casa,
por nos ter concedido esse privilégio de estar ali em Brasília durante
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dois dias, representando esta Casa de Leis, e fizemos, Sr.
Presidente, o possível para lhe representar da melhor forma
possível. Mas, trazer algumas informações que acho, julgamos ser
de grande importância, quando na oportunidade, aqui já foi falado
pelo nosso nobre Deputado Luizinho, estivemos ali junto com o
Sr. Excelentíssimo Governador Ivo Cassol, que nos deu a graça de
termos também, ali de estarmos em sua companhia, ali nos
corredores do Congresso, da Câmara Federal, tratando realmente
de assuntos tão importantes para o Estado de Rondônia. Na
oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estavam ali todos
os Sindicatos do Estado de Rondônia, representando muito bem
o nosso Estado, através de seus Sindicatos e seus representantes,
tratando realmente desses grandes interesses do nosso Estado.

Sr. Presidente, a semana passada, eu abordei aqui o
assunto do caso BERON. Todas as vezes que tenho falado sobre
a dívida do BERON, eu tenho falado que essa dívida, na verdade,
é uma herança maldita que nos deixaram e que infelizmente o
povo de Rondônia tem sofrido, carregando essa dívida em seus
ombros. E eu sempre digo que nós não somos merecedores deste
peso, não somos merecedores dessa dívida eterna. Sr. Presidente,
para se ter uma idéia, a dívida do antigo BERON, do velho e
antigo BERON, essa herança maldita, como sempre digo, no
momento de sua intervenção pelo Banco Central era uma dívida
de aproximadamente R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões
de reais), era uma dívida totalmente pagável, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, mas vejam V.Exªs. depois desta intervenção do Banco
Central, nós recebemos o verdadeiro presente de grego, logo
em seguida, que nós tomamos conhecimento de que a nossa
dívida de sessenta e cinco milhões, em média, passava
imediatamente para R$502.000.000,00 (quinhentos e dois milhões
de reais). Imaginem quantas vezes mais multiplicou esta dívida do
antigo BERON. Mas senhor Presidente, o que mais nos assusta
ainda não são os R$502.000.000,00 (quinhentos e dois milhões
de reais) que nós recebemos como presente de grego, o que
mais nos assusta é que nós já pagamos uma dolorosa parcela,
uma média de quinze milhões de reais por mês, e ainda devemos
um bilhão e quatrocentos milhões de reais, já pagamos oito anos
dessa dívida, com essas dolorosas parcelas. Então, imaginem vocês,
só para vocês realmente entenderem, eu quero fazer questão
de repetir essas informações para que elas fiquem gravadas para
cada um de vocês. A nossa dívida, a falência do banco foi uma
dívida de aproximadamente R$65.000.000,00 (sessenta e cinco
milhões de reais), na intervenção do Banco Central. Depois dessa
intervenção recebemos, no segundo momento, uma dívida média
de R$502.000.000,00 (quinhentos e dois milhões de reais). Essa
dívida, hoje está em aproximadamente R$1.400.000.000,00 (um
bilhão e quatrocentos milhões de reais) e nós já pagamos essa
dolorosa parcela, de média, de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais) mensalmente. Já pagamos oito anos e a nossa dívida se
tornou uma dívida impagável. A nossa dívida só tem crescido, Sr.
Presidente. E eu quero dizer que do jeito que a coisa vai, se nós
continuarmos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa e público
aqui presente, se nós continuarmos pagando os quinze milhões
por mês nós vamos muitas e muitas vezes dobrar a nossa dívida. E
dessa forma ela se torna realmente uma dívida impagável e está
colocando o nosso Estado num beco sem saída, num caminho de
falência, na realidade num caminho sem retrocesso, um caminho
sem volta. E eu quero, Sr. Presidente, dizer com muita alegria
que nós estamos sim, hoje, através de nosso partido PMDB, Sr.
Presidente, anunciar aqui com muita alegria, a palavra do nosso
maior líder do PMDB, do Valdir Raupp nosso Senador, nos recebeu
ali com muita alegria, com muita disposição. E eu e o Deputado
Luizinho Goebel, o Senador Expedito Júnior, também o Senador
Valdir Raupp, juntamente com nosso Governador de Rondônia
Ivo Cassol, fizemos uma reunião conjunta e dali, Sr. Presidente,
recebemos uma palavra muito positiva do nosso Senador Valdir

Raupp. Sensibilizado com esse problema, que ele mesmo é
conhecedor, ele esteve ali, Sr. Presidente, nos dando uma palavra
de ordem, dizendo o seguinte: ‘Tiziu, Governador Ivo Cassol,
Senador Expedito Júnior, Deputado Luizinho Goebel, leve para o
povo de Rondônia a informação de que a partir de agora essa luta
passará a ser uma luta primordial do partido PMDB dentro do Estado
de Rondônia’. E eu estive ali agradecendo esta hombridade, esta
boa recepção que tivemos do nosso Senador da República Valdir
Raupp e a sensibilidade que ele teve ao tratar este caso que é
um caso de tanta importância. Por isso, nobre Deputado Marcos
Donadon, líder do PMDB nesta Casa, trago aqui um abraço do
Senador Valdir Raupp, como da mesma forma para o Deputado
Chico Paraíba, para o Deputado Amauri, dizendo como um recado
do nosso Senador Valdir Raupp, que hoje a bancada do PMDB
nesta Casa, precisa realmente estar unida em prol dessa causa
porque esta causa não é simplesmente do PMDB, mas ela é a
causa que interessa a todos os parlamentares e muito mais ao
povo de Rondônia, is:Sr. Presidente. Por isso, Sr. Presidente, eu
quero aqui deixar a título de sugestão, dizer que os 24 deputados
desta Casa liderados por Sua Excelência Neodi Carlos, nós
precisamos realmente abraçar esta causa, sobretudo através da
Comissão Pró-Rondônia, quantas e quantas vezes, Sr. Presidente,
for necessário voltaremos a Brasília. Porque nós entendemos que
dentro de Brasília é muito importante este apoio deste Parlamento,
sobretudo quando nós estamos ali para fazer o nosso apelo a
nossa Bancada Federal.

Sr. Presidente, eu quero aqui chamar a atenção de uma
coisa, nobre Deputado Jesualdo, Sr. Presidente desta Casa, todas
as vezes que fomos a Brasília eu estive observando que quando
nós chegamos, representando a Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia, ali em Brasília, a bancada federal se sente muito
mais forte. Eles se sentem realmente juntos conosco, se sentem
realmente de braços dados e por isso, Sr. Presidente, é necessário
que nós estejamos muitas e muitas vezes ali presentes com eles
para darmos esse apoio moral. No momento em que nós estivemos
ali, eu, o Deputado Luizinho e o nosso Governador, eu senti a
força que o nosso Senador da República Valdir Raupp sentiu naquele
momento pegando o telefone, ligando para o nosso Senador do
PMDB lá de Roraima Romero Jucá e dizendo para ele – “Romero,
eu, a partir de agora gostaria que você me desse o processo do
banco BERON porque eu quero assumir essa bandeira dentro do
meu Estado”. Prontamente o Romero Jucá disse para ele no
telefone, em viva voz inclusive, que eu estava ali ouvindo e ele
disse – “Senador, estou colocando ainda hoje o processo em suas
mãos”. E o Senador a partir de agora, quero anunciar com muita
alegria, o nosso Senador Valdir Raupp está assumindo a relatoria
desse processo do banco BERON e o PMDB, dentro do Estado de
Rondônia, Sr. Presidente, vai estar realmente levantando esta
bandeira nos quatro cantos do Estado de Rondônia. E tenho
certeza que vamos conseguir, através da força de todos os
parlamentares desta Casa, apoiados pelo nosso Presidente Neodi,
resgatar esse recurso de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais) mensais para o Estado de Rondônia. E para ter, Sr. Presidente,
resgatado esse recurso que tanto interessa para o Estado de
Rondônia. No momento, Srs. Deputados, imprensa, nobres amigos
que estão aqui nesta galeria, Sr. Presidente, no momento que
nós resgatarmos essa dívida e que deixarmos de pagar para a
União esses quinze milhões de reais por mês, nós vamos dá para o
nosso Governador Ivo Cassol muito mais possibilidades e folga
administrativa. Eu disse aqui há poucos dias e tenho convicção e
posso repetir, tenho certeza, nobre Deputado Dantas, nobre
Deputado Ribamar, Deputado Luiz Cláudio, nobre Deputado Doutor
Alexandre, Deputado Marcos Donadon, tenho certeza que quinze
milhões de reais nos cofres do nosso Poder Executivo do Estado
de Rondônia, nas mãos do nosso Governador Ivo Cassol, vai trazer
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muitos benefícios para o Estado de Rondônia, de repente, ele
tem vontade mas não tem recursos para isso. Imaginem vocês,
nobres amigos que estão nas galerias, quinze milhões dariam para
construir em média de duas mil casas populares todos os meses.
Vou repetir, quinze milhões, nobre Deputado Dantas, daria para
construir em média de duas mil casas populares todos os meses,
uma casa a título daquela, nobre Deputado Neodi, que V.Exª.
mesmo colocou emenda para fazer aquelas lindas casas lá em
Machadinho do Oeste, uma média de R$7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) cada casa, dariam para construir duas mil casas
populares com uma única parcela mensal de quinze milhões por
mês.

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

O SR. TIZIU JIDALIAS – Com o aparte o nobre
Deputado Dantas.

O Sr. Professor Dantas – Quero parabenizá-lo,
Deputado, pela sua dedicação nesta questão juntamente com o
Deputado Luizinho Goebel, a gente vê a luta dos companheiros,
essa é a luta que a gente gosta de entrar nela e lutar, vale a
pena. E eu gostaria só de fazer uma observação; esta dívida do
BERON está muito pior do que a dívida externa brasileira. Vejam
bem, pelos meus cálculos, assim por cima, nós já pagamos quase
um bilhão, um bilhão de uma dívida que era de sessenta e poucos
milhões e ainda estamos devendo mais de um bilhão?

O SR. TIZIU JIDALIAS – R$1.400.000,00 (um bilhão e
quatrocentos milhões de reais).

O Sr. Professor Dantas – Isso, Sr. Presidente, é uma
coisa que é um absurdo. Não existe uma coisa dessas. Vai chegar
num ponto que nós vamos continuar pagando os quinze milhões
por mês, vamos ter que subir para trinta milhões e a dívida vai só
aumentando. Então é hora realmente, pode contar também,
tenho certeza que nós também, da bancada do Partido dos
Trabalhadores, com certeza, também estaremos empenhados,
eu, o Deputado Neri, o Deputado Ribamar no sentido de acabarmos
com isso. Já pagamos essa conta há muito tempo. Eu acho que
agora quem deve para Rondônia é o Banco Central, já está devendo
para nós. Então, eu acho muito oportuno, parabenizo Vossa
Excelência por este discurso e pode contar com o meu apoio.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Muito obrigado, e eu quero
pedir para que seja incluso o aparte do nobre Deputado Professor
Dantas em nosso discurso. Imagine, nobre Deputado Tucura,
quinze milhões de reais dariam para construir, em média, 38 escolas
pólos em nossos municípios, nobre Deputada Daniela, 38 escolas
pólos naquela grandeza que temos em nosso município de
Ariquemes, daria, cada escola dessa, para dar recursos de ensino
para uma média de 800 alunos, em cada escola dessas. Imaginem
vocês quantos alunos poderiam ser beneficiados, ou seja, uma
escola dessa passaria a custar em média de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), na sua construção e, desta forma, com
quinze milhões de reais poderíamos estar construindo essa média
de 38 escolas mensais. Da mesma forma, nobres Deputados,
dariam, com quinze milhões de reais mensais, na verdade, para
comprarmos 375 ambulâncias, com a média de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) cada ambulância. Imaginem vocês que
poderiam dar muito mais recursos de vida para os nossos cidadãos
do Estado de Rondônia, sobretudo nos seus tratamentos de
saúde. Por isso, nobre Presidente Neodi, é que eu quero realmente
continuar a chamar a atenção desse assunto tão importante para
o Estado de Rondônia. Nobre Deputado Ezequiel Neiva, imagine

que nós, com esse dinheiro, compraríamos 455 viaturas, uma média
de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) cada uma delas, com
quinze milhões de reais e nós estamos falando de uma única parcela
mensal. Agora, imaginem, sobretudo para aqueles que ainda não
me ouviram, imaginem que nós já pagamos oito anos dessa dívida,
quantos recursos nós deixamos de investir no Estado de Rondônia?
Quantos benefícios nós poderíamos trazer para o nosso povo do
Estado de Rondônia? Com esse dinheiro daria, de repente, para
fazermos os concursos públicos, contratando muitos e muitos
professores, poderíamos contratar muito mais policiais para fazerem
a nossa segurança. Esse dinheiro poderia, na realidade, senhores
Deputados, trazer um benefício significativo para o nosso Estado
de Rondônia. Por isso, Sr. Presidente, imagine, com quinze milhões
de reais, nós que estamos na era do século XXI, onde no século
XXI, obrigatoriamente entramos no mundo digital e é preciso, na
realidade, falarmos para a inclusão digital e dentro desse processo
poderíamos comprar uma média de doze mil e quinhentos (12.500)
computadores todos os meses para realmente dar a possibilidade
dos nossos alunos, sobretudo àqueles que fazem ensino
fundamental, já começarem logo cedo a entrar nesse mundo
digital, que é a inclusão digital. Através desses recursos de quinze
milhões de reais, vejam os benefícios que poderiam trazer para o
povo do Estado de Rondônia. Nobre Deputado Neodi, eu quero,
com muita alegria dizer, nobres Deputados desta Casa, nós vamos
sim vencer esta guerra. Eu tenho dito incansavelmente nesta
Tribuna, se tem alguém que acredita no progresso do Estado de
Rondônia esse alguém sou eu, porque não me canso de dizer
todas as vezes que venho aqui, eu sou um cidadão que acredito
em causas que no primeiro momento podem parecer impossíveis.
A causa do banco BERON é uma causa muito mais que possível.
Nós não estamos lutando por causa sem merecimento. Nós
estamos lutando por algo que nós realmente merecemos. Nós
estamos lutando, nobre Deputado Ribamar, por uma causa justa.
Nós estamos repudiando uma dívida que não é nossa. Não podemos
continuar pagando aquilo que não devemos, não podemos nos
manter em silêncio. Se for preciso, nobre Deputado Neodi, esta
Casa se deslocar, tantas vezes possíveis, até Brasília, os 24
Deputados, vamos lá, nobre Deputado Valter, porque esta causa
interessa para o povo do Estado de Rondônia. Esta é uma causa
que salvará o povo do Estado de Rondônia, vai resgatarNo:,
sobretudo, a nossa cidadania. Vai resgatar novamente a nossa
crença no desenvolvimento do Estado de Rondônia, vai voltar a
dá a nós o direito de continuar sonhando com dias melhores.
Todos nós pensamos em dias melhores, todos nós queremos uma
educação justa, todos nós queremos uma saúde justa, todos nós
queremos estradas de melhor qualidade, todos nós queremos,
na realidade, segurança para sairmos das nossas casas. E eu tenho
certeza, nobre Presidente Neodi, para conclusão das minhas
palavras, o Estado de Rondônia precisa se livrar dessa herança
maldita que é a dívida do BERON, que paga a média desses quinze
milhões de reais todos os meses. Como também, o Estado de
Rondônia precisa continuar lutando pela transposição desses
funcionários, que podem passar do Estado para a União, que dará
realmente uma economia de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois
milhões de reais) todos os meses. Imaginem, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa aqui presente, nobres amigos que estão
nas galerias, imaginem, aproximadamente quarenta e cinco milhões
de reais mensais de economia, todos os meses, no caixa de nosso
Executivo, investindo cada vez melhor, como já tem feito o nosso
Governador Ivo Cassol. Apenas, e a título de esclarecimento para
cada um de vocês, Sr. Presidente, para concluir minhas palavras,
amanhã, po:nobre Deputado Marcos Donadon, líder do PMDB,
nós vamos fazer uma recepção ao nobre Senador Valdir Raupp. O
Excelentíssimo Senador Valdir Raupp estará vindo de Brasília,
chegará hoje à noite e estará conosco, na região da Grande
Ariquemes, durante esse final de semana. Estará marcando, Sr.
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Presidente, uma coletiva com toda a imprensa do Estado de
Rondônia, na segunda-feira, pela manhã, para estar realmente
propagando tudo isso que nós estamos adiantando, esta bandeira
que o PMDB está assumindo dentro do Estado de Rondônia. Tudo
isso para benefício do Estado de Rondônia. Fico feliz nobres
Deputados, fico feliz Sr. Presidente, porque ali pude ouvir do nosso
Senador da República que ele não está olhando bandeiras
partidárias, até porque se fosse olhar isso ele não iria lutar por
esta causa, mas está olhando o Estado e o partido maior que é o
Estado de Rondônia. Chegou o momento desta união política,
chegou à hora de nós darmos as mãos e tenho certeza que o
Estado de Rondônia vai nos aplaudir por todos esses benefícios
que o nosso Estado de Rondônia passará a ganhar.

Muito obrigado e fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Queremos
registrar aqui a presença do senhor Prefeito de Corumbiara, o
senhor Antônio Tobó; também do senhor João Paulo, ele que é
cunhado do nosso Governador, está presente hoje aqui. Também
o senhor Gilmar Geraldo de Oliveira e do Hamilton Pires; do Vereador
da Câmara municipal de Rolim de Moura, ambos os vereadores da
Câmara Municipal de Rolim de Moura. Também o senhor Antônio
Alves Macedo, Prefeito Municipal de Corumbiara e do seu vereador
professor Rudi, Vereador da Câmara Municipal lá de Cerejeiras.

Encerrado o Grande Expediente, passemos às
Comunicações de Lideranças.

Com a palavra, pelo tempo de até 20 minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Dr. Alexandre.

O SR. DR. ALEXANDRE – Sr. Presidente, demais colegas
desta Casa, a imprensa e amigos da platéia que nos honram com
vossas presenças. É muito bom quando a gente pode vir a esta
Casa para falar das coisas boas que esta Casa tem feito. É muito
bom vir aqui nesta Tribuna e contar acontecimentos que nos
fazem mais felizes. E ontem, estivemos presentes lá no Centro do
Menor com o padre Marcelo e naquela ocasião com a presença do
Governador, foi muito bonito ver a assinatura de um convênio do
Estado com o Centro do Menor. Eu acho que a maioria de vocês
conhecem o trabalho do padre Marcelo. É um incansável lutador
para resgatar, no mínimo, a dignidade dos jovens abandonados,
largados, quem sabe sem um futuro. E ali, o padre Marcelo
consegue entrar, vai à comunidade, busca, traz para si a
responsabilidade de cuidar. Hoje, mais de 800 jovens são atendidos
pelo padre Marcelo. Para quem conhece a estrutura do Centro
do Menor, ali tem cursos, informática, limpeza de ar condicionado,
mecânica, elétrica, cerâmica, artesanato, pintura. O padre Marcelo
precisava, e precisa cada vez mais deste apoio do Governo e da
Assembléia. E ontem, nós tivemos a honra de ver a assinatura
desse convênio estadual e mais, Sr. Presidente, eu fui testemunha
disso ontem, o nosso Presidente, muito sabiamente, informou
que, após a criação do instituto da Assembléia, a Assembléia
também fará uma parceria do Centro do Menor, ajudando aquela
instituição. Então, está presente neste ato, onde o Governador
prestigiou e onde o Presidente Neodi, falando em nome da Casa,
também vai apoiar o Centro do Menor, muito me orgulhou, muito
me emocionou. Mas o dia não parou por aí, não. Após esse evento
bonito, ainda houve uma nova comissão que foi para Calama, para
o Baixo Madeira, comissão essa, formada pelos nobres colegas
Valter Araújo, que é um incansável brigão aqui pelo Baixo Madeira.
Por vezes utiliza a Tribuna pedindo que a gente olhe com mais
carinho para aquela região e quando lá esteve, ontem, não se
poupou em também averiguar o que aquela região precisava, o
que Calama precisava. Junto com o Valter Araújo, também estava
o nobre colega Deputado Luiz Cláudio, que desde a hora que
chegou lá até a hora que saiu, visitou cada buraco, visitou cada
produtor daquela região, foi —à EMATER e realmente nós vimos

que os Deputados, quando saem daqui, quando não estão nesta
Casa, estão trabalhando, e muito. Também estava presente o
Deputado Federal Lindomar Garçon e o nosso Governador.

Gente, não sei se vocês estão acostumados a acompanhar
o Governador nessas andanças que ele faz. Ele anda, e anda, e
anda, e vem e mexe, e remexe, e busca e reclama, inclusive lá
está tendo uma obra num colégio, que era um colégio municipal
que ficou por mais de oito anos cedido ao município, e nenhum
prego foi colocado naquele colégio municipal, como bem ontem
disse o Governador. E agora o Estado reassumiu esse colégio e
está fazendo uma obra de mais de R$ 800.000,00, mas o
Governador não para por aí não. Ele foi lá e viu e não gostou de
um pedaço da obra que estava com um refeitório muito grande,
ele falou: ‘negativo, isso aqui vai ser mais sala de aula’. Então,
para você ver que, quando nós, quando o Governador, quando
nós parlamentares, Deputados, saímos daqui e vamos para campo
conhecer, ver o problema, nós podemos fazer e fazemos muito
mais. Então realmente hoje nós chegamos de viagem, agora de
madrugada, mas eu chego cansado e feliz em saber que o nosso
time hoje tem mostrado que dá para fazer muito com seriedade.
E agora, depois desse compromisso que o Presidente fez ontem
com o padre Marcelo, junto ao nosso instituto, eu tenho certeza
que aquela Casa lá do Centro do Menor vai dar um passo para
frente.

Só isso meus amigos. Obrigado, um bom dia.

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

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) – Procedendo
à leitura das matérias recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
firmar convênio para a compra de um 01 Batedor de Cereais e 01
Triturador para a Associação dos pequenos produtores rurais de
Santo Antônio, Brasilândia do Oeste - RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
formar convênio de firmar convênio para aquisição de um trator
com equipamento agrícola para a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais, Boa Esperança, no município de Nova Brasilândia
do Oeste.

-INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a formalização de convênio com o Município
de Cujubim para a recuperação de estradas.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual o envio de Projeto de Lei que institui o
Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual
– REFAZ.

Lido Sr. Presidente.

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) – Projeto de
Emenda Constitucional nº 04/07 - Deputado Amauri dos Santos.
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Ementa: Dá nova redação ao parágrafo 4º e acrescenta o parágrafo
5º do artigo 11º, da constituição estadual.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o Projeto de Lei de Emenda Constitucional nº 004/07,
que dá nova redação ao parágrafo 4º e acrescenta o parágrafo
5º no artigo 11º, da Constituição Estadual. Em discussão.

Para discutir o Deputado Jair Miotto.

O SR. JAIR MIOTTO – Sr. Presidente, eu gostaria de
fazer um pedido, que retirasse esse processo da pauta de hoje,
que colocasse ele para votação na semana que vem, ou se for
possível na outra semana.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – O Senhor está
pedindo para adiar ou para retirar de pauta.

O SR. JAIR MIOTTO - Para retirar de pauta o processo
que compõem a Emenda Constitucional 004, do Deputado Amauri
dos Santos, que retirasse ele de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) -  Na verdade
Deputado,  o Senhor pode pedir para que seja adiado.

O SR JAIR MIOTTO - Para adiar o processo, porque o
Deputado não está presente. Ele me ligou solicitando que fizesse
esse pedido, para adiar.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Requerimento
do Deputado Jair Miotto. Em discussão o requerimento do
Deputado Jair Miotto, que pede o adiamento do Projeto de Lei
Complementar n° 004.

Para discutir o requerimento do Deputado Jair Miotto, o
Deputado Alex Testoni.

O SR. JAIR MIOTTO – Sr. Presidente, retificando aqui,
eu gostaria que adiasse por 3 sessões, se for possível.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está em discussão,
Deputado, o seu requerimento de  adiamento. Em discussão o
requerimento do Deputado Jair Miotto que pede adiamento por
3 sessões.

Os Deputados favoráveis ao presente requerimento do
Deputado Jair Miotto, permaneçam como se encontram e os
contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento do
Deputado Jair Miotto.

Fica adiada por três sessões, a votação da matéria de
autoria do Deputado Amauri dos Santos.

Vamos à próxima matéria Sr. Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) – Encerrada a
Ordem do Dia, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Encerrada a Ordem
do Dia, passemos às Comunicações Parlamentares.

Com a palavra, pelo prazo de até cinco minutos, sem
apartes, a ilustre Deputada Daniela Amorim.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

A SRA DANIELA AMORIM – Quero cumprimentar o
Presidente da Casa, Deputado Neodi cumprimentar os colegas
que estão presentes na sessão cumprimentar a plenária, a
imprensa. Hoje, eu venho aqui para falar da minha ida a Brasília
nesta semana, onde ali, com o parlamentar federal, Deputado
Ernandes Amorim e alguns outros representantes da bancada
federal, nós pudemos tratar de um assunto que está na carta de

Cujubim, feita pela comissão da grande região de Ariquemes,
quando fez essa reunião, onde nós tivemos a oportunidade de
conversar com a comunidade e lá eles relataram as dificuldades
que Cujubim estava passando. E, logo após, também estive com
o Governador Ivo Cassol, colocando também a dificuldade de
Cujubim, onde o Governador falou das suas limitações para estar
ajudando o município de Cujubim. E eu tive a oportunidade de
conversar com Deputado Federal, quando nós fomos a Brasília,
pudemos fazer uma visita ao Palácio do Planalto com o Dr. Marcos,
e ali ele conseguiu recurso extra para um colégio no Município de
Cujubim, no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil
reais). E lá em Brasília, estive também com o Governador, e ele
confirmou que estaria colocando a contrapartida para que esse
colégio possa ser feito. Também tive a liberação de recurso na
área da Saúde, e nós vamos também poder equipar o Hospital do
Município de Cujubim, onde tem o prédio, mas não tem a
estrutura, tais como: equipamentos, maca, remédios. Então o
Ministério da Saúde também colocou à disposição, recursos para
que a gente possa trabalhar com o Município de Cujubim. Isso é
muito importante, até porque, no momento, quando a Assembléia
visitou o município criou uma expectativa e precisava ser dado
uma resposta àquele município, onde o trabalho feito, não só
levou o meu nome, da Deputada Daniela Amorim, mas também
dos colegas, como do Deputado Tiziu, Deputado do Jair, do próprio
Deputado Neodi; os parlamentares federais, como do Deputado
Moreira Mendes e do Deputado Amorim. E ali nós conseguimos
esses recursos através daquela reunião feita no Município de
Cujubim, aquela audiência onde nós pegamos um documento oficial
e tivemos a oportunidade de conseguir recurso em Brasília. Então,
eu gostaria de colocar aqui a importância, de quando a gente faz
essas reuniões no município, quando nós conseguimos esses
documentos, porque ali está o Prefeito, ali está a nossa Assembléia,
ali estão os Vereadores, estão os Secretários. Então a gente faz
um documento oficial da Casa, fazendo com que a gente possa
sair aqui do Estado de Rondônia e ir a Brasília e ser atendida por
Ministro, ser atendida no Palácio da Presidência e conseguir os
recursos para as dificuldades do Estado. Então é muito importante,
quando o Deputado ajuda o Governador do Estado de Rondônia
e ajuda a comunidade através desses serviços.

Também estive no Conselho Federal de Medicina
Veterinária, do qual eu faço parte, a minha profissão é veterinária
e aqui no Estado de Rondônia o Conselho está sobre intervenção.
Estive lá no Conselho Federal, pedindo para que se resolva a
situação do Conselho Regional de Medicina Veterinária em
Rondônia, porque está em intervenção, então está inoperante
todo o Conselho. Todo processo da atividade profissional tem
que ir a Brasília para ser dada a sentença e analisado. Então é
importante acabar essa intervenção do Conselho de Medicina
Veterinária aqui no Estado de Rondônia, para que a classe fique
forte, para que a profissão seja respeitada e essa intervenção
está impedindo que os Conselhos tomem as decisões. Estive lá, o
Dr. Benedito Fortes é o nosso Presidente do Conselho e ele já
orientou comod: nós vamos trabalhar aqui no Estado de Rondônia,
para que a gente possa passar e tirar essa intervenção. Também
estive aqui nos dois Sindicatos para que eu pudesse chegar a
esse resultado. Também tive audiência com o Dr. Amir Lando, o
Senador Amir Lando, onde, Presidente, ele pediu para que eu
falasse com o senhor, para gente marcar, remarcar nossa audiência
sobre o assunto da regularização de terra, ele está se propondo a
ajudar e ele tem bastante conhecimento na área territorial aqui
de Rondônia. E ele quer vir a Rondônia, marcar aqui, discutir com
a população para que a gente consiga resolver a situação territorial
aqui do Estado de Rondônia. Eu acho importante, eu acho que
nós precisamos dessa união, já está tendo  e a gente precisa está
trazendo o Senador, com toda a experiência que ele tem, até
porque ele é advogado e é a área dele também, a área que
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envolve a regularização da terra, tem conhecimento, já foi
Presidente do INCRA aqui no Estado. Então é importante que a
gente volte a discutir a regularização das terras, porque a gente
sabe, com a valorização que está tendo no nosso Estado, com o
processo que está havendo no nosso Estado, se a gente não
tiver ordenado as estruturas, a usina trará benefícios, mas também
se a gente estiver preparado. E isso é importante e a gente
precisa estar trazendo essas pessoas e discutir os nossos problemas
para que nós possamos fazer o Estado crescer ordenadamente.

Eram essas as minhas colocações. Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Queremos
registrar a presença aqui do ex-Deputado Paulo Moraes, ex-
Secretário de Segurança Pública.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente sessão, convoco Sessão
Ordinária para o dia 22 do corrente, no horário regimental, ou
seja, às 15 horas.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 10 horas e 47 minutos)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 29ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª

LEGISLATURA

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
firmar convênio para a compra de um 01 Batedor de Cereais e 01
Triturador para a Associação dos pequenos produtores rurais de
Santo Antônio, Brasilândia do Oeste - RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de firmar convênio com a Associação dos pequenos
produtores rurais Santo Antônio para a compra de um triturador
e um batedor de cereais no município de Nova Brasilândia D’Oeste.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem o objetivo de atender os
moradores da linha 134 Km 20 lado norte, pois será de suma
importância a aquisição de um batedor e um triturador de cereais
que irá facilitar o beneficiamento da produção.

Esta é uma reivindicação do vereador Ariel Alves de Souza
que tem ouvido o clamor desta comunidade que se ressente da
falta destes equipamentos para melhor atender suas necessidades.

No que tange, a dificuldade que tem os pequenos
agricultores, devido a falta de incentivo neste setor, um dos
compromissos deste parlamentar é com a agricultura, sobretudo,
com a dignidade do homem do campo.

Isto posto, contamos com o apoio do Senhor Governador,
pois, sabemos que o mesmo não tem medido esforços para otimizar
agricultura em nosso Estado.

Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata
aprovação.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2007.
Euclides Maciel – Deputado Estadual.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
formar convênio de firmar convênio para aquisição de um trator
com equipamento agrícola para a Associação dos Pequenos

Produtores Rurais, Boa Esperança, no município de Nova Brasilândia
do Oeste.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, solicito ao Exmo. Senhor Governador, firmar
convênio com a Associação dos Pequenos Produtores Rurais
Boa Esperança para aquisição de um trator, e um caminhão para
o transporte dos produtos agrícolas.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender os moradores da linha
124 Km 15 lado norte, pois será de sua importância a aquisição
deste trator e do caminhão  respectivamente que irá ajudar em
muito na produção e escoamento da produção agrícola da região.

Esta é uma reivindicação do vereador Ariel Alves de Souza
que tem ouvido o clamor desta comunidade que se ressente da
falta deste equipamentos melhor atender suas necessidades.

No que tange, a dificuldade que tem os pequenos
agricultores, devido a falta de incentivo, neste setor, um dos
compromisso deste parlamentar é com a agricultura, sobretudo
com a dignidade do homem do campo.

Isto posto, contamos com o apoio do Senhor Governador,
pois, sabemos que o mesmo não tem medido esforços para otimizar
a agricultura em nosso Estado.

Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para a sua imediata
aprovação.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2007.

Euclides Maciel – Deputado Estadual

-INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a formalização de convênio com o Município
de Cujubim para a recuperação de estradas.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas e Rodagem – DER a
necessidade de formalizar um convênio com o município de Cujubim,
visando a recuperação de 25 Kms da linha B-86, no Município de
Cujubim.

JUSTIFICATIVA

O Município de Cujubim passa por uma série de dificuldades
em razão de vários problemas sociais que não conseguem resolver
devido à escassez de recursos, e a população é a mais prejudicada
com isso, pois vive desprovida dos mais elementares, benefícios
básicos a sobrevivência humana, como a busca por substância e a
luta por atendimento na educação, saúde, estradas, etc.

O homem do campo tenta produzir mais enfrenta muitos
obstáculos e um deles são as estradas que não oferecem as
condições necessárias ao escoamento da produção.

Diante disso é que recorremos ao apoio do Governador
do Estado para que firme parceria com o mencionado Município,
visando a realização desse benefício não efetivado pelo Município
por falta de maquinários.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2007.

Tiziu Jidalias – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual o envio de Projeto de Lei que institui o
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Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual
– REFAZ.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado de Finanças – SEFIN, a necessidade de enviar ao Poder
Legislativo Projeto de Lei que institui o Programa de Recuperação
de Créditos da Fazenda Pública Estadual – REFAZ.

JUSTIFICATIVA

Ao instituir o REFAZ o Estado oportuniza aos contribuintes
do ICMS e IPVA a quitação de seus débitos junto a Receita
Estadual, dando a opção de pagamento sem multas e juros ou de
forma parcelada.

Com essa oportunidade o Estado diminui o índice de
inadimplência desses tributos, pois diante da crise que assola o
país, muitos contribuintes, mesmo que queiram, não conseguem
manter em dia suas obrigações com a Receita Estadual, e só assim
conseguem quitar seus débitos.

É imperioso ressaltar que esse benefício se oferecido pelo
Estado aos contribuintes acarretará o aumento da arrecadação,
pois os descontos de multas e juros concedidos pelo serão
compensados com o recebimento do valor principal de muitos
contribuintes que sem esse refinanciamento continuariam
inadimplentes com o Estado, e isso fará com que o Poder Público
Estadual tenha condições de investir mais em benefícios que
proporcione uma vida mais digna a população que depende das
políticas públicas implementadas em favor da coletividade.

Diante disso, pleiteamos ao Poder Executivo Estadual que
envide todos os esforços possíveis para concretizar essa
reivindicação tão importante aos contribuintes deste Estado.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2007.
Tiziu Jidalias – Deputado Estadual

EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  056/2007

Acrescenta dispositivos à Constituição Estadual.

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

Art. 1º. Fica  acrescentado o artigo 148-A ao texto
constitucional, com a seguinte redação:

“Art. 148-A. O acesso ao Quadro de Oficiais Combatentes
dos Militares do Estado, dar-se-á por concurso público de provas
e títulos, com oportunidades iguais entre civil e militar, vedado o
concurso especial para oficiais das Forças Armadas.

Parágrafo único. Os Militares do Estado serão formados
preferencialmente pela própria instituição militar a que pertence,
admitido-se apenas a formação em outra instituição como forma
de intercâmbio, não podendo exceder a 10% (dez por cento)
dos formandos a cada concurso público.”

Art. 2º. Fica acrescentado o artigo 45 às Disposições
Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:

“Art. 45. O concurso para acesso ao Quadro de Oficial
Combatente de Militar do Estado que não tenha observado o
princípio constitucional da igualdade de oportunidade entre civil e

militar, e que ainda não tenham iniciado o Curso de Formação de
Oficiais será anulado, ficando desde logo válidas as inscrições já
realizadas.

Parágrafo único. Em nível de transição, far-se-á um único
concurso aproveitando oficiais das Forças Armadas e militares do
Estado com mais de um ano de efetivo serviço nas Corporações.”

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 30 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos - Presidente

Deputado Jesualdo Pires - 1° Secretário

Deputado Chico Paraíba - 2º Secretário

R E S O L U Ç Ã  O

RESOLUÇÃO 145/07

Dá nova redação ao caput e ao § 2º do artigo 188 do
Regimento Interno e acrescenta o § 3º ao mesmo artigo.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. O caput e o § 2º do artigo 188 do Regimento
Interno, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 188. Indicação é a proposição em que são solicitadas
medidas de interesse público, cuja iniciativa legislativa ou execução
administrativa seja de competência privativa do Poder Executivo
ou Judiciário ou de outros órgãos da Administração Direta e
Indireta. (NR)
.......................................................................................................

§ 2º. Lida na ordem do dia, a indicação será
automaticamente encaminhada ao destinatário, salvo se ocorrer
o indeferimento pelo Presidente, que, no prazo de 12 horas,
dará ciência ao autor, que poderá recorrer da decisão ao Plenário”.
(NR)

Art. 2º. Fica acrescentado o § 3º ao artigo 188 do
Regimento Interno, com a seguinte redação:

“Art. 188 ....................................................................

§ 3º. As correspondências encaminhando as indicações de
que trata o caput  deste artigo serão assinadas pelo 1º Vice-
Presidente da Assembléia”.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 30 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº1605/2007

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

ANA FÁTIMA FERNANDES DOS SANTOS, cadastro nº
110-7, ocupante do Cargo de Agente de Serviços, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Euclides
Maciel, a partir de 14 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1607/2007

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

L O T A R

DAVID SANTOS CASSEB, cadastro nº 766-8, ocupante
do Cargo de Jornalista, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo,
no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 21 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1609/2007

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

L O T A R

JOANA FÁTIMA SÓRIA TIBURCIO, cadastro nº 1002-5,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a
partir de 21 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº. 1754/2007

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

L O T A R

LÍDIA DE ARAÚJO GARCIA, cadastro nº. 752-7, ocupante
do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 21
de maio de 2007.

Porto Velho, 23 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1608/2007

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

L O T A R

MARIA DO SOCORRO MIRANDA DE OLIVEIRA,
cadastro nº 755-1, ocupante do Cargo de Agente de Serviços,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª
Secretaria, a partir de 21 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1606/2007

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

L O T A R

MARSY STÉLIA FERREIRA NEVES, cadastro nº 237-0,
ocupante do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo, no Departamento de Apoio a Produção
Parlamentar, a partir de 16 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1598/2007

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

A L T E R A R

A lotação para o Departamento de Policia do Legislativo,
do servidor ALESSANDRO ROCHA que exerce o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-06, 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 1649/2007

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

ARLINDA VILELA DAS CHAGAS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-03,
no Gabinete do Deputado Valdivino Rodrigues, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1640/2007

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

A L T E R A R
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O código para AP-27 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor CHARLES
PEREIRA DA SILVA, exerce no Gabinete do Deputado Valdivino
Rodrigues, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1646/2007

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

EDIAS KLIPPEL, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-03, no Gabinete do
Deputado Valdivino Rodrigues, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1644/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIAAu:, 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

GIOVANA COUTO ISLER, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-
07, no Gabinete do Deputado Valdivino Rodrigues, a partir de 1º
de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1641/2007

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-22 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que a servidora LOURDES
ANTONIO DE AGUIAR, exerce no Gabinete do Deputado
Valdivino Rodrigues, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1648/2007

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

LUCAS NOEL ALMEIDA KLEIN, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-03, no
Gabinete do Deputado Valdivino Rodrigues, a partir de 1º de maio
de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1623/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Escola do Legislativo, do servidor MALCOM
DE SOUZA JOHNSON que exerce o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1599/2007

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

N O M E A R

MARIA DO CARMO LOPES DAMASCENO, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código
AT-06, no Departamento de Serviços Gerais, 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 1643/2007

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

MICHELE DE AGUIAR, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-
21 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Valdivino Rodrigues, a
partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1645/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
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ATO/ADM/GP/Nº 1625/2007

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

SIDNEI TIAGO MOTTA COELHO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
14, no Gabinete da Deputada Daniela Amorim, a partir de 1° de
maio de 2007.

Porto Velho, 14 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

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

N O M E A R

MONICA CRISTINA MENDES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-
06, no Gabinete do Deputado Valdivino Rodrigues, a partir de 1º
de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1642/2007

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

A L T E R A R

A lotação para Área Administrativa da Presidência, do
servidor OSVALDO PEREIRA DA SILVA, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1647/2007

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

RODRIGO MARCOS FELISBERTO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-10,
no Gabinete do Deputado Valdivino Rodrigues, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1600/2007

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 ROGÉRIO
CARVALHO DE SOUZA, exerce no Gabinete do Deputado Luiz
Claudio, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO DA MESA DIRETORA Nº 014/2007 – MD

Nomeia, interinamente, membros da diretoria executiva
do Instituto Legislativo Deputado Amizael Silva.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em
especial, nos termos do artigo 9º, § 2º, da Lei nº 1.509, de 08
de agosto de 2005. alterada pela Lei nº 1.734, de 22 de maio de
2007,

R E S O L V E:

Art.1º. Nomear, interinamente, como presidente, diretor
administrativo - financeiro e Assessor contábil do Instituto
Legislativo Deputado Amizael Silva, respectivamente, os servidores
Edno Aparecido da Costa de Souza, CPF nº. 926.343.708-
49, Renato Rodrigues da Costa, CPF nº. 574.763.149-72, e
Carlos Alberto Fernandes Cunha, CPF nº 511.802.439-00, sem
qualquer ônus para a instituição.

Art. 2º. Nomear, interinamente, para o cargo de assessor
jurídico do Instituto Legislativo Deputado Amizael Silva o servidor
Celso Ceccatto, CPF Nº 224.825.129-72.

Art. 3º. Nos termos do caput do artigo 46 da Constituição
Estadual, o controle interno do Instituto Legislativo Deputado
Amizael Silva será exercido pela Controladoria da Assembléia
Legislativa do Estado.

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

Mesa Diretora, 30 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

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

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

Deputado Ezequiel Neiva                 Deputado Maurinho Silva
     3º Secretário                                 4º Secretário
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EXTRATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER LEGISLATIVO

DO ESTADO DE RONDÕNIA.

EXTRATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER LEGISLATIVO DO
ESTADO DE RONDÕNIA - Primeira Alteração do Estatuto
Autorizada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada no
dia 21.05.2007. Ao Código Civil Brasileiro, Constituição Federal,
Art. 8º e incisos Constituição do Estado de Rondônia, Regime
Jurídico dos Servidores do Estado de Rondônia, Plano de Cargos
dos Servidores do Poder Legislativo, LC. 326, de 10/11/2005.
 CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, SEDE E
FORO, NATUREZA, JURISDIÇÃO, DURAÇÃO E FINS

Art. 1º. O Estatuto do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo
do Estado de Rondônia - SINDLER, registrado em cartório em 03
de março de 1989, com sede e foro em Porto Velho, Estado de
Rondônia, a Rua Major Amarante 717, Bairro Arigôlandia, inscrito
no CNPJ nº 34.449.959/0001-20, é entidade de natureza
associativa e representativa constituído para fins de estudos,
coordenação e proteção profissional dos servidores do Poder
Legislativo do Estado de Rondônia, com duração indeterminada,
regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente, com
jurisdição na base territorial de Porto Velho-RO. - Art. 2º. Art. 2º.
O SINDLER tem personalidade jurídica distinta da de seus
associados,.Art. 3º.  Constituem Finalidades do SINDLER:  incisos,
I,II,eIII- Art. 4º.  São prerrogativas do SINDLER: - Incisos I, a,XVIII
- Art. 5º. São condições para funcionamento do SINDLER: incisos,
I,II,III,IV,V, § 1ºe§ 2º -CAPÍTULO II DA ADMISSÃOE
CLASSIFICAÇÃO DOS ASSOCIADOS - Art. 6º. Poderão associar-
se ao Sindicato ...... incisos I,II e III , § 1º e § 2º - SEÇÃO I -  DOS
DIREITOS DOS ASSOCIADOS - Art. 7º. Aos associados ativos e
inativos – incisos I a XI - SEÇÃO II- DOS DEVERES E VEDAÇOES
AOS ASSOCIADOS - Art. 8º.  São deveres dos associados: - incisos
I a VIII, - SUB- SEÇÃO I - DAS VEDAÇÕES E EXCLUSÕES - Art. 9º.
È vedado aos associados e ex-membros de diretoria, - incisos I a
IX - § único - SUB- SEÇÃO II - DA PERDA DO MANDATO - Art. 10.
Os Membros de cargos eletivos do Sindicato da Diretoria, - incisos
I a VI, Parágrafo único – Art.11. A convocação dos suplentes eleitos
- Art.12. Havendo renúncia, ou destituição - § 1º e § 2º - CAPÍTULO
III - DA GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL - Art. 13. Constituem
receitas do Sindicato: incisos I a VIII e Parágrafo único - CAPÍTULO
IV - PATRIMÔNIO SOCIAL DO SINDICATO - Art. 14. Constitui o
Patrimônio Social do Sindicato: - inciso I e Parágrafo único - Art.
15. O patrimônio do Sindicato - Art. 16. O plano de despesas -
Art. 18. O sistema de registro contábil - Art. 19. A aquisição e a
alienação - SESSÃO I = DA GESTÃO FINANCEIRA. - Art. 20. Todas
as operações de ordem financeira ..§ 1° ao § 5° - CAPÍTULO V -
DO MODO DE CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SINDILER -
SEÇÃO I - DOS PODERES CONSTITUTIVOS - - Art. 21. São
Poderes Constitutivos do SINDLER: - DA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DO SINDICATO - DA DIRETORIA - SEÇÃO II -
Art. 22. São membros da Diretoria: - Art. 23. Ressalvadas as
competências privativas – incisos I a XI - Art. 24. Os membros da
Diretoria - Art. 25. A Diretoria se reúne - Art. 26. Nas reuniões da
Diretoria - Art. 27. Em caso de impedimento temporário - SEÇÃO
III - DA DIRETORIA - Art. 28. Compete privativamente ao
Presidente: - incisos I a VIII - § 1º - ao Vice-Presidente: - incisos
I a V - § 2 º - ao 1º Secretário:  - incisos I a VII - § 3º - ao 2º
Secretário: incisos I a IV, - § 4º - ao Secretário de Comunicação:

incisos I e II, - § 5º - ao Secretário de Políticas Sociais: incisos I
a IV, - § 6º - ao Diretor Financeiro: incisos I a VII, - § 7º - ao
Diretor Financeiro Adjunto: incisos I a III - SEÇÃO IV - DO
CONSELHO FISCAL - Art. 29. O Conselho Fiscal se compõe de -
Art. 30 - Compete ao Conselho Fiscal, -  Art. 31. Cabe ao Conselho
Fiscal a convocação – incisos I e II - SEÇÃO III - DO CONSELHO
DE ÉTICA - Art. 32 - 0 Conselho de Ética será composto incisos I
e II e Parágrafo único – incisos I e II, - SUB- SEÇÃO I - DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Art. 33.  A prestação de contas do
Sindicato, incisos I a IV, - SEÇÃO V - DOS REPRESENTANTES DA
FEDERAÇÃO - Art. 34. O Sindicato terá 02(dois) - Art. 35. Aos
representantes compete - CAPÍTULO VI - DA COMPETÊNCIA DA
ASSEMBLÉIA GERAL E DO QUÓRUM MÍNIMO PARA DELIBERAÇÕES
- Art. 36. À Assembléia Geral - órgão supremo e soberano do
SINDLER, - incisos I e II - DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA
GERAL -  Art. 37. Compete privativamente à Assembléia Geral: -
incisos I a XXV , § 1º e § 2º - incisos I e II, - Art. 38. A Assembléia
Geral se reúne ordinariamente: - I e II, - ART. 39. - de 02 (dois)
em 02 (dois) - Parágrafo Único. - Art. 40. A Assembléia Geral se
reúne extraordinariamente por convocação: - incisos I a IV, - Art.
41. Convoca-se a Assembléia - Art. 42. À Assembléia Geral
Extraordinária só tratará  - Art. 43. As deliberações da Assembléia
Geral Extraordinária são adotadas -§ 1º  ao § 3º, - Art. 44 A
abertura da Assembléia Geral é feita: - incisos I e II e § 1º - Art.
45 É vedado .. - Art. 46. As Assembléias Gerais serão abertas -
CAPÍTULO VII  - DA PERDA DO MANDATO - Art. 47. Os Membros
de cargos eletivos – incisos I a VII, Parágrafo único – e inciso I, -
Art. 48. A convocação dos suplentes - Art. 49. Havendo renúncia,
coletiva, - § 1º -  e  § 2º - CAPÍTULO VIII - DA JUNTA GOVERNATIVA
INTERVENTORA - E DO TEMPO DE DURAÇÃO - Art. 50. Ocorrendo
o disposto no Artigo 37 - Art. 51. Compete ainda a Junta
governativa: - incisos I e II, - SEÇÃO II – CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PELA JUNTA
GOVERNATIVA PROVISÁRIA, COM FINALIDADE - Art. 52. A
Assembléia Geral Extraordinária convocada – inciso I e  § 1 º  ao
§ 3 º, inciso I e II e, § 4º - SUB-SEÇÃO I  - DA VOTAÇÃO DO
RELATÓRIO DE  DEFESA DA DIRETORIA AFASTADA - Art. 53.
encerrada a fase da defesa, incisos I a III, - SUB-SEÇÃO II - DA
VOTAÇÃO PARA A CASSAÇÃO DO MANDATO DA DIRETORIA -
Art. 54. Imputada a culpa, o presidente - Parágrafo Único – incisos
I a III, Art. 55. Das decisões tomadas nesta assembléia, incisos  I
a III, - CAPÍTULO IX - DAS ELEIÇÕES - Art. 56. As eleições sindicais
se regem pelo Regulamento Eleitoral - CAPÍTULO X - DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS -  TRANSITÓRIAS FINAIS - Art. 57. A
reforma do presente Estatuto – inciso I, - Art. 58. Os casos omissos
serão resolvidos pela Diretoria, - Art. 59. Todas as operações -
Art. 60. Por ocasião da posse da Diretoria Executiva - Parágrafo
único - Art. 63. Por ocasião da posse da Diretoria, - Parágrafo
único - Art. 64. Serão nulos de pleno direito - Art. 65. A reeleição
para quaisquer dos cargos - Art. 66. É vedada a contratação, -
Art. 67. Nenhum integrante da administração do SINDLER - Art.
68. A dissolução do Sindicato somente poderá - Art. 69 Na hipótese
de dissolução do Sindicato, Art. 70. Os casos omissos neste
estatuto - Art. 71. A reforma do presente Estatuto foi aprovada
em Assembléia Geral Extraordinária, - REGULAMENTO ELEITORAL
DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER LEGISLATIVO
DO ESTADO DE RONDÔNIA – SINDLER -  Art.  . 1º  ,    Parágrafo
único –   Art. 2º . ao  Art.  63 ————————————
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GILBERTO LEANDRO ALVES - Presidente Junta Governativa


