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31ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA
Em 29 de maio de 2007.
Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente
Secretário:
Jesualdo Pires 1° Secretario
(Às 20 horas e 57 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), Chico Paraíba
(PMDB), Daniela Amorim (PTB), Professor Dantas (PT), Neri
Firigolo (PT), Dr. Ribamar Araújo (PT), Ezequiel Neiva (PPS),
Jair Miotto (PPS), Luizinho Goebel (PV), Maurinho Silva
(PSDB), e Valter Araújo (PL).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo
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rondoniense, declaro aberta a 31ª Sessão Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.
Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder a leitura da ata
da Sessão Extraordinária anterior.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) - Peço que
seja dispensada a leitura da ata da Sessão Extraordinária
anterior, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Fica dispensada
a leitura da ata e solicito que seja publicada a ata da Sessão
Extraordinária anterior.
Vamos a Ordem do Dia.
Solicito que o Senhor faça a leitura da mensagem
governamental.
APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – PROJETO
DE LEI 053/07/MENSAGEM 056 de 29 de maio de 2007,
encaminhando o Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito suplementar até o montante de R$ 1.035.000,00
(um milhão e trinta e cinco mil reais) em favor do Instituto
Técnico Científico e Cultural da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia.
Em regime de urgência, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Vamos a próxima
matéria Sr. Secretário.
Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a
presente Sessão convoco os senhores Deputados para uma
Sessão Extraordinária após a reunião conjunta das Comissões
de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento para
apreciação do Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito suplementar até o montante de R$ 1.035.000,00
(um milhão e trinta e cinco mil reais) em favor do Instituto
Técnico Científico e Cultural da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia.
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Convoco os senhores membros da Comissão de
Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento para
emitirem parecer sobre a matéria que acaba de ser lida.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 20 horas e 58 minutos)

32ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA
Em 29 de maio de 2007
Presidência do Sr.
Neodi Carlos - Presidente
Secretário:
Jesualdo Pires 1° secretário
(Às 21 horas e 13 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), Chico Paraíba (PMDB), Daniela
Amorim (PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Dr.
Ribamar Araújo (PT), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS),
Luizinho Goebel (PV) e Maurinho Silva (PSDB).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo numero
legal sob a proteção de Deus, em nome do povo rondoniense
declaro aberta a 32ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão
Legislativa da 7ª Legislatura da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia.
Solicito ao senhor 1º secretário proceder a leitura da
ata da Sessão Extraordinária anterior.
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APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – EM
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº053/
07, EM REGIME DE URGÊNCIA DO PODER EXECUTIVO.
MENSAGEM Nº056, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar até o montante de R$1.035.000.000,00(um milhão
e trinta e cinco mil reais) em favor do Instituto Técnico Cientifico
e Cultural da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão, e votação o Projeto de Lei nº053/07, de autoria do
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar até o montante de R$1.035.000.000,00 (um milhão
e trinta e cinco mil reais) em favor do Instituto Técnico Cientifico
e Cultural da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.
Em discussão. Encerrada a discussão em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram. Está aprovado. Vai ao Expediente.
Encerrada a Ordem do Dia.
Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar a presente Sessão, convoco outra
Sessão Extraordinária para em seguida para apreciar em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº053.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 21 horas e 15 minutos)
33ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.
Em 29 de maio de 2007.
Presidência do Sr.
Neodi Carlos - Presidente
Secretário:
Jesualdo Pires-1°Secretário

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) - Senhor
Presidente, eu peço que seja dispensada a leitura da ata da
Sessão Extraordinária anterior.

(Às 21 horas e 16 minutos é aberta a sessão)

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está dispensada.
E solicito que seja publicada a ata da Sessão Extraordinária
anterior.
Vamos a Ordem do Dia.
Solicito ao senhor 1º Secretário proceder a leitura das
matérias a serem apreciadas.

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), Chico Paraíba (PMDB), Daniela
Amorim (PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT),
Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS), Luizinho Goebel (PV),

SECRETARIA LEGISLATIVA

MESA DIRETORA
Secretaria Legislativa - Adair Marsola
Divisão de Publicações e Anais - Domingos Sávio
Divisão de Taquigrafia - Elizete Oliveira Costa
O DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA FOI CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 05/83, ÓRGÃO
OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

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

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

Controle geral de processamento: Domingos Sávio.
Controle de fluxo de documentos: Célia Aguiar
Correção Gramatical, Ortográfica e Redacional:
Matias Mendes, Iris de Oliveira e Fátima Araújo.
Indexação e Processamento de textos: Sandra
Almeida, Mariléia Azevedo, Juliana Antonia, Pedro Rocha
e Fátima Albuquerque.
Revisão de textos: Maria do Socorro.
Revisão técnica final das sessões: Maria do Carmo e
Edmílcia Fátima Martins.
Controle Digital e Diagramação: Ana Cristina Favacho
e Robison Luz da Silva.
Distribuição e org. Anais: Terezinha Dias .
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Maurão de Carvalho (PP), Maurinho Silva (PSDB), e Valter Araújo
(PL).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal sob a proteção de Deus, em nome do povo rondoniense
declaro aberta a 33ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão
Legislativa da 7ª Legislatura.
Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder a leitura da ata
da Sessão Extraordinária anterior.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Senhor
Presidente, eu peço que seja dispensada a leitura da ata da
Sessão Extraordinária anterior.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Fica dispensada
a leitura e solicito que seja publicada a ata da Sessão
Extraordinária anterior. Vamos a Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder a leitura das
matérias a serem apreciadas.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª
discussão e votação o PROJETO DE LEI 053/07 em regime de
urgência do Poder Executivo/MENSAGEM 056, que autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar até o montante de
R$ 1.035.000,00 (um milhão e trinta e cinco mil reais) em
favor do Instituto Técnico, Científico e Cultural da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia.
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COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB),
Jesualdo Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues
(PRP), Euclides Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Tiziu Jidalias (PMDB), Amauri dos Santos (PMDB),
Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba (PMDB), Jair Mioto
(PPS), Luizinho Goebel (PV), Kaká Mendonça (PTB), Valter
Araújo (PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Ribamar
Araújo (PT), Maurão de Carvalho (PP) 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 32ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 7ª Legislatura.
Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura da ata da
Sessão anterior.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da ata da Sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão a
ata que acaba de ser lida. Não havendo impugnação, dou-a
por aprovada.
Solicito ao Sr. Secretário proceder a leitura do
expediente recebido.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em segunda
discussão e votação o Projeto De Lei nº 053/07 de autoria do
Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar até o montante de R$ 1.035.000,00 (um milhão e
trinta e cinco mil reais) em favor do Instituto Técnico, Científico
e Cultural da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram. Está aprovado. Vai ao Expediente.
Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão convoco Sessão
Ordinária para o dia 30 do corrente no horário regimental, ou
seja, às 9 horas da manhã.
Está encerrada a Sessão.

– TELEGRAMA Nº 38/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$405,00.
- TELEGRAMA Nº 39/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$5.352,48
- TELEGRAMA Nº 40/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$6.075,00.
- TELEGRAMA Nº 41/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$24.119,75.

(Encerra-se esta Sessão às 21 horas e 17 minutos)
32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.
Em 30 de maio de 2007.
Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente
Jesualdo Pires – 1º Secretário
Secretário:
Jesualdo Pires – 1º Secretário
(Às 9 horas e 19 minutos é aberta a sessão).

- TELEGRAMA Nº 67/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$14.440,00.
- TELEGRAMA Nº 68/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$740,00.
- TELEGRAMA Nº 69/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$2.570,00.
- TELEGRAMA Nº 70/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$209,93.
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- TELEGRAMA Nº 71/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$4.750,00.
- TELEGRAMA Nº 72/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$4.750,00.
- TELEGRAMA Nº 101/07 – Ministério da Saúde informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$2.760,00.
- TELEGRAMA Nº 102/07 – Ministério da Saúde informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$320,00.
- TELEGRAMA Nº 103/07 – Ministério da Saúde informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$3.000,00.
- TELEGRAMA Nº 104/07 – Ministério da Saúde informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$2.085,00.
- TELEGRAMA Nº 160/07 – Ministério da Saúde informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$1.860,00.
– Ofício nº 20/07 – Poder Judiciário do Estado de Rondônia
encaminhando programação de atendimento, para o ano de
2007, em Distritos desta circunscrição.
– Ofício nº 145/07 – Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
encaminhando Certidões Negativas de Débito junto ao Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia de servidores.
– Ofício nº 199/07 – Poder Judiciário do Estado de Rondônia
em resposta ao Ofício P/ 184/07, referente ao Requerimento
nº 26/07 de autoria do Deputado Jesualdo Pires.
– Ofício nº 502/07 – SEPLAN apresentando o Demonstrativo
e Avaliação das Metas Fiscais do Governo do Estado de
Rondônia, referente ao 1º Quadrimestre/2007.
Foi lido o expediente recebido Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Lido o
expediente. Passemos às Breves Comunicações.
Solicito ao Deputado Jesualdo Pires que assuma a
Presidência dos trabalhos que eu estou inscrito para falar.
(Às 9 horas e 30 minutos o Sr. Deputado Neodi Carlos
passa a presidência ao Sr. Jesualdo Pires).
O SR. NEODI CARLOS – Srs. Deputados, imprensa,
senhoras e senhores nas galerias desta Casa.
Ocupo a Tribuna desta Casa, hoje, para fazer um
esclarecimento e falar alguns assuntos de muita importância
para o Estado de Rondônia. Primeiro Deputado Tiziu, eu queria
fazer um esclarecimento, porque existe, infelizmente, a
imprensa séria e aquela imprensa que vive de achacamentos,
vive de mentiras, de distorções de notícias, colocando palavras
na boca das pessoas, e ontem dois sites publicaram, os mesmos
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que sempre fazem o mesmo papel de tentar denegrir a imagem
da Assembléia e, principalmente, denegrir a minha imagem
como Presidente deste Poder, e colocaram no site dizendo que
“sorrateiramente” eu tentei colocar ontem aqui um Projeto de
Emenda Constitucional do nosso Deputado Amauri, colocaram
como se eu tivesse colocado para que fosse aprovado, para
que voltasse o nepotismo no Estado de Rondônia. Eu não tenho
nada, absolutamente nada contra os Deputados que são
favoráveis, até porque aqui é uma Casa onde se discute idéias
e eu respeito a idéia de cada Parlamentar desta Casa. Mas
como Presidente da Assembléia eu preciso fazer que seja
cumprido o Regimento Interno desta Casa. E quero deixar bem
claro que desde o início sempre disse aos colegas que sou
terminantemente contrário a volta do nepotismo e jamais, não
é do meu costume, do meu caráter, da minha personalidade
agir com atos sorrateiros e muito menos longe da imprensa.
Até porque a imprensa está presente em todas as sessões
desta Casa. Então, não há porque esses comentários maliciosos.
Mas isso, com certeza, não atinge nem a mim nem a minha
moral, nem a moral dos Pares desta Casa.
Mas o assunto que eu quero falar é um assunto
preocupante do Estado de Rondônia, e nós rondonienses, e
porque não dizer o povo brasileiro, e aquilo que nós vimos
sempre discutindo nesta Casa que é a questão da construção
das usinas do Madeira. E ontem a noite, assistindo o “Jornal
Nacional”, eu vi a entrevista do Sr. Paulo Bernardo, Presidente
da Vale do Rio Doce, que já suspendeu os investimentos porque
não tem garantia do fornecimento de energia elétrica. Então
vejam os senhores, a gravidade que é no Brasil hoje a questão
energética. Quando colocamos que a questão das usinas do
Madeira não é apenas, deputado Tiziu, uma questão de
Rondônia nós não estamos falando bobagem, nós estamos
acompanhando o que está acontecendo. E ontem ficou muito
clara a preocupação de uma grande empresa que gera milhões
de empregos e que, com certeza, com os investimentos
previstos inclusive na fábrica de alumínio que geraria milhões
de empregos a nível de Brasil, que esses empregos não irão
acontecer porque nós não temos uma garantia, eles não têm
uma garantia que terão energia suficiente para tocar suas
empresas, são empresas que gastam muita energia. Então,
realmente é preocupante. Igual a Vale do Rio Doce quantas
outras empresas estão na mesma situação? Por questão
burocrática, inclusive deixou claro que a questão hoje dos
entraves, hoje, da construção das hidrelétricas no Brasil é a
questão ambiental. O que está se levando em consideração
hoje é apenas um cuidado excessivo com a questão ambiental,
porque não podemos nos descuidar das questões ambientais,
mas precisamos estarmos atentos, precisamos viver
harmonicamente: o ser humano com o ecossistema. Mas para
isso existe mecanismo, e que eu tenho certeza que o ser
humano é capaz de fazer esse trabalho, é capaz de fazer o
desenvolvimento, ter a produção, gerar os empregos, gerar
riqueza harmonicamente com o meio ambiente. E a questão
das usinas do Madeira, eu tenho a certeza, o impacto ambiental
é insignificante diante do grande benefício que as usinas do
Madeira trarão para o Brasil, para uma nação que hoje é uma
campeã de desempregados. E sentimos isso como empresário,
todo dia na porta de minha empresa dezenas, centenas de
pessoas desempregadas chegam pedindo emprego. E aqui na
Assembléia os Deputados são testemunhas disso, todos os dias
nós recebemos também dezenas, centenas de pessoas pedindo
emprego, atrás de emprego, precisam trabalhar para sustentar
seus filhos dignamente. E quando temos uma oportunidade de
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termos aqui no Estado de Rondônia uma oferta maior de
emprego, um desenvolvimento, porque uma coisa puxa a outra,
as pessoas falam i:– “ah, mas eu não vou trabalhar na usina,
o que isso interessa para mim? Não preciso desse emprego lá”
– mas de repente um amigo seu ou alguém de sua família ou
uma pessoa que esteja necessitando e a oportunidade está
vindo ai, porque além das usinas trazerem essa grande riqueza
para o Estado de Rondônia, ela está trazendo também uma
oportunidade de muitos pais de família terem a dignidade de
dar uma condição de vida melhor para suas famílias. Portanto,
nós precisamos continuar sim, essa discussão. Nós precisamos,
sim, continuar defendendo as usinas, para que sejam
instaladas, buscando alternativas, e eu vou repetir o que eu
disse há poucos dias; o que esses ambientalistas hoje alegam?
Alegam que pessoas... Os ribeirinhos vão ser prejudicados, o
que eles estão fazendo por esses ribeirinhos que estão vivendo
numa condição de absoluta miséria nas beiras desses rios,
vivendo lá a custa de mandioca ralada, torrada e peixe? O que
eles estão fazendo para melhorar a vida dessas pessoas? O
que eles têm feito quando alegaram a questão da procriação
dos peixes? O que eles estão fazendo, Deputado Ribamar, para
que realmente tenham uma condição melhor? Não estou vendo
absolutamente nada. Então, não é justo que o Estado de
Rondônia seja tratado dessa forma, e numa coisa tão
importante que não é apenas para o Estado de Rondônia, que
é para o Brasil, seja prejudicada por algumas pessoas que não
estão, com certeza, a serviço do Brasil, a serviço do povo
brasileiro. Estão a serviço de interesses de organismos
internacionais, interesses escusos a nossa vontade e a vontade
do povo brasileiro.
Muito obrigado.
(Às 9 horas e 37 minutos o Sr. Jesualdo Pires passou a
presidência ao Deputado Neodi Carlos).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de 5 minutos, sem aparte, o ilustre Deputado
Jesualdo Pires.
O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente Neodi Carlos,
Srs. Deputados. Eu, há cerca de duas semanas, reiterei um
pedido ao Tribunal de Justiça em que no primeiro pedido que
fiz contestava a cobrança das taxas, as taxas que são cobradas
hoje em todos os Fóruns, em todas as Comarcas e todos os
Cartórios de ofício deste Estado quando por ocasião da obtenção
da certidão cível ou certidão criminal de qualquer cidadão. A
Constituição é muito clara, eu não sou advogado, mas ela no
seu artigo 5º, no inciso XXXIV diz claramente, vou repetir
novamente: “São a todos assegurados, independentemente de
pagamento de taxas”, notem, “são a todos assegurado,
independentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de
certidões em repartições públicas para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal”. Então
quando a pessoa se dirige a um Fórum pedindo uma certidão
cível ou criminal é de interesse pessoal, e a Carta Magna, a
Constituição prevê que é vedado à cobrança de taxas. O Tribunal
de Justiça depois de aproximadamente 50 dias respondeu, e
aqui é uma resposta muito, a justiça tem muitas chicanas, tem
muitas interpretações, é muito subjetiva, e aqui diz claramente
o seguinte: “Em atenção ao ofício e aqui é a parte que interessa,
“e com efeito” notem senhores, o que o Desembargador
Moreira Chagas, Presidente em exercício do Tribunal de Justiça
justifica o injustificável, - e com efeito, assim dispõe a lei
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estadual – porque a Constituição Federal não veda a cobrança
de tal taxa – ao expressar o termo independentemente de
pagamento em seu Art. 5º, inciso XXXIV, “b”, o texto
constitucional apenas facultou à administração posicionar
segundo suas possibilidades orçamentário e financeira sobre
eventual gratuidade no fornecimento de certidões – e continua
– O que assegura a Carta Constitucional, a rigor, é o direito a
obtenção da certidão – quer dizer, eles estão dizendo que o
que a Constituição prevê é o direito apenas do cidadão, de
obter a certidão – mas não outorga ao interessado qualquer
imunidade ou gratuidade que lhe garanta o fornecimento de
certidão sem o pagamento das taxas legalmente instituídas
como renda do Estado, tal como se dá por força da mencionada
Lei Estadual 301/90. Quer dizer estão se baseando numa Lei
Estadual, uma Lei Estadual, que claramente, Deputado Chico,
com toda a sua experiência sabe que não pode sobrepor a lei
federal, a Carta Magna. E fechando a sua explicação, sabe-se
ademais que a expedição das certidões demanda a execução
de um serviço e o consumo de material a serem “fornecidos”
pelo poder público ensejando custos operacionais que devem
ser suportados pelo respectivo interessado, sob pena de
inviabilizar o fornecimento do órgão expedidor. Quer dizer, eles
estão dizendo que se não pagar, se não cobrar esses R$9,90
que são cobrados, hoje, indevidamente, Sr. Presidente, vai se
inviabilizar todo o sistema jurídico, todo o sistema, todo o Poder
Judiciário do Estado de Rondônia, sob pena de inviabilizar o
funcionamento do órgão expedidor. Então é evidente que isso
não está certo, eu não sou advogado, eu estou consultando os
meus assessores jurídicos e verei quais serão as medidas que
tomarei, tanto no âmbito da Assembléia, Deputado Tiziu, porque
creio e tenho convicção profunda que isso daqui é ilegal. Eles
estão se baseando numa lei de 21 de dezembro de 90, uma lei
estadual para cobrar uma taxa ilegal que a Constituição Estadual
claramente proíbe e diz que esse termo, independentemente,
do pagamento não quer dizer nada. Quer dizer: o quê quer
dizer Deputado Chico, independentemente de pagamento? Quer
dizer na minha concepção, independentemente de pagamento,
quer dizer: se você pode ou não pode pagar. Quer dizer, se
você paga ou não aquela taxa, você só tem direito a receber
essa certidão, que é de interesse particular do cidadão. É
evidente que isso daqui pra mim é uma justificativa falha, para
não dizer outras palavras mais pesadas. Mas eu estou
comunicando, Sr. Presidente, estarei estudando isso
profundamente, provavelmente entrando com um Projeto de
Lei, alguma coisa neste sentido para que seja vedada a
cobrança de taxas na obtenção de certidões civis ou criminais
no Estado de Rondônia, porque a Constituição é muito clara no
seu artigo 5º, inciso 34 quando veda terminantemente a
cobrança dessas taxas para interesse pessoais.
Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
por 5 minutos, sem apartes o ilustre Deputado Amauri dos
Santos.
Encerradas as Breves Comunicações, passemos ao
Grande Expediente.
Com a palavra por 20 minutos sem aparte, o ilustre
Deputado Amauri dos Santos.
GRANDE EXPEDIENTE
O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente,
senhores Deputados, hoje nós viemos aqui, tivemos a semana
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passada, eu, o Deputado Tiziu e o Deputado Chico Paraíba; eu
acho que o Deputado Tiziu já esclareceu, estivemos em Brasília
conversando com o Senador Valdir Raupp sobre a dívida do
BERON. Ontem estive com o Senador onde, ele disse da
possibilidade, muito grande, que existem os outros Estados
mas o problema dos outros Estados que representam Rondônia
é menor do que um alfinete. E o problema do BERON não é
fácil resolver. Mas é uma situação que se for atrás, a Bancada
Federal, como está interessada não vai ser difícil de resolver
esse problema que vem afetando o nosso Estado. E isso com
certeza, às vezes, alguém pode pensar, o nosso Senador do
nosso Partido, tanto a Deputada Federal Marinha Raupp, tem
corrido atrás, tem batalhado, porque sabe a necessidade, hoje,
que tem que resolver esse problema. Porque foi um problema
que criado pelo Governo Federal e não só aqui em Rondônia,
foram vários Estados do Brasil. E foi muito importante,
Deputado Kaká, Deputado Chico Paraíba, a audiência que
tivemos com o Senador Raupp, Senador Aluízio Mercadante,
onde falamos com o Romero Jucá e, vimos a importância, desse
trabalho que, às vezes, quando o parlamentar está viajando
muitos deles diz: “ - Ah, o Amauri, o Deputado vai lá...”. São
esses trabalhos quando eu iniciei na prefeitura eu me
preocupava, eu acho que isso não vai dar em nada e depois
vieram os frutos, no nosso município de Jaru, que está lá o
asfalto, vários órgãos, o Chico Paraíba teve esse sucesso e é
difícil no Governo Federal, é muito difícil você conseguir uma
coisa imediata, mas isso com certeza, nós vamos aos poucos,
vamos conseguir, porque é luta do nosso partido. Eu acho que
os outros companheiros, o Deputado Ribamar, o Deputado
Dantas, o Deputado Neri Firigolo com o prestigio que tem com
a Senadora Fátima Cleide e os Deputados do PT, eu acho que
vai ajudar muito nisso, ajudar o nosso Estado, que é quem
precisa disso.
E ontem, Sr. Presidente, eu não estava aqui, entrou
um projeto que apresentei, o que eu apresentei é democracia.
Nós estamos Deputado Estadual prendendo um funcionário de
carreira que fez um concurso a vinte anos porque ele é irmão
de um Deputado ou é parente de um Deputado, ele não pode
nem ser requisitado para aquele órgão, eu acho que isso ai...
Eu quando venho aqui assumo publicamente, porque eu já desci
do palanque a muito tempo, e desde o dia que desci do palanque,
vim aqui para trabalhar. Eu não vim aqui para querer aparecer,
ser melhor do que o Deputado Dantas, ser melhor do que o
Deputado Tucura porque foi mal votado. A representação é a
mesma aqui. Aqui, Deputado, o voto é o mesmo. Agora, não
adianta nós querermos aparecer, por que; “- ah! Imprensa
divulga bonito”. Como nesses dias eu vi: Amauri, saiu uma
matéria bonita, eu queria que o Deputado Alex tivesse aqui.
Ah! Está aqui. “Amauri defende marajá”. Eu não defendo marajá
não! Sou uma pessoa justa. Sou uma pessoa que vim para cá
com a maior... vim para cá legítimo. Sabe por que eu vim
legítimo? Porque eu venho com um trabalho social, há mais de
vinte anos ajudando a sociedade da minha região, do nosso
Estado de Rondônia. Isso mesmo! Fez eu, o Chico o Luiz Cláudio.
Eu não vim aqui porque eu tinha dinheiro, porque tinha isso.
Eu vim com a maior legitimidade, porque o povo me trouxe às
urnas, com a maior bagagem política. Uma bagagem política
que vim construindo com alicerce, aos poucos. Isso vários
políticos... Agora, eu não vim aqui para, ainda ficar no palanque
e dizer: - olha! Isso aqui é imoral, não tem nada de imoralidade,
quem fez o concurso público, que estudou, que foi ao banco de
faculdade ele tem que ter mais respeito, senão amanhã ou
depois nós vamos fazer uma lei nesta Casa, se o cara formar
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em advogado e for irmão do juiz, ele não vai poder advogar no
Estado de Rondônia, se ele for um advogado irmão de um
promotor, ele não vai poder advogar, pelo que eu estou vendo
aqui nesta Casa, nem tudo é moralidade. Eu acho que não é
por ai. Dizer que é moralidade, quantos servidores públicos?
Eu mesmo, irmão meu não tem nenhum que é funcionário de
carreira. Isso eu apresentei porque eu sei o sofrimento de
muita gente que, às vezes, está no cargo. Eu tenho a minha
esposa, Deputado Alex, que é funcionária federal, mas antes
de chegarmos em Rondônia, ela já era servidora pública
federal, desde 1980. Antes de chegar em Rondônia. Se amanhã
ou depois... Será, porque eu sou esposo dela vou atrapalhar
sua carreira? E eu mesmo aqui. Fizeram uma lei aqui nesta
Assembléia, porque quando eu falo que o sistema de ditadura
já acabou a muito tempo... Isso o povo foi a rua e já acabou,
isso não existe mais, a ditadura acabou, ninguém quer voltar
esse regime de ditadura, e é por isso que eu apresentei com
toda democracia e quem mantém nosso Estado de Rondônia,
é que vem elevando, não é só obra, não é só construir obras,
são os nossos servidores públicos, por que os nossos servidores
públicos? Que seja ele Procurador do Estado, o guarda, o agente
administrativo, os jornalistas, todos eles servidores públicos,
são eles que vem, porque o Estado não só vive de obras, o
Estado não só vive... o Estado vive, o cidadão quando adoece
que vai procurar um hospital lá está o servidor público, está o
médico, está a enfermeira, está o guarda, está tudo para
atender. Quando vai à escola tem tudo isso. E, hoje não são
todos os parlamentares, uma parte aqui, prega que o servidor
público está ganhando muito, que o servidor público é isso, e
não é isso. O servidor público é base do Estado brasileiro e do
Estado de Rondônia, isso não é só, isso é no mundo todo.
Existe 1% ou 2% que vem estragar uma categoria e ai dá uma
generalizada. O serviço público é diferente do servidor da
empresa particular. É lógico que o patrão quer sugar do
empregado todo o suor dele, se ele poder pagar 700 ou 800
reais, melhor para ele, que ele é o patrão. O serviço público
não esta aqui para sugar o cidadão brasileiro, o suor do médico,
o serviço público tem que ser justo, porque é ele quem coloca
o Promotor de Justiça lá para defender o direito do cidadão, é
ele que coloca o Juiz lá para ver o que esta errado e o que esta
certo. O serviço público não veio, o deputado que veio aqui
para essa Casa com essa imagem do serviço público pode
esquecer. Na empresa é uma coisa e, no serviço público é
outra. Por isso que nós Deputados, temos que ser mais justos
com as coisas. Quando se trata do serviço público em geral a
gente tem que olhar com carinho, porque a máquina
administrativa é tocada pelo servidor público. E hoje não são
todos os parlamentares, repetindo, tem uma imagem do
servidor público aqui. Isso é de todos os Poderes. Poder
Executivo, Poder Legislativo. O Poder Legislativo esse nem
imagina. Agora eu fui Prefeito, cheguei lá graças a Deus, pedir
a Deus aqueles funcionários que eram rejeitados pelas outras
administrações, aqueles que eram aliados do ex-prefeito, foram
as pessoas que mais ajudaram. Não o Amauri, ajudou o povo
de Jaru a fazer projetos, a fazer eu lembro muito bem o meu
Diretor do DRH estava lá encostado já havia 12 anos, porque
todos os Prefeitos que vinham dizia: “ ah! Esse não quero! E
diga-se de passagem, foi o meu melhor diretor do DRH essa
pessoa que conduziu com toda a dignidade estava encostada
há 12 anos, vários servidores, cheguei na garagem Municipal
tinha servidor encostado, me lembro muito bem que o Ziquinho
que fazia 12 ou 13 anos que não trabalha e esta aqui o exvice-prefeito, o Dilsão esta aqui, do Município de Jaru, sabia
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disso? E para felicidade do povo de Jaru, foi o melhor funcionário
na minha administração porque pegou uma caçamba zero e
conduziu aquilo nos meus dois mandatos com a maior dignidade,
que veio trazer benefícios para a população. E essa imagem é
que eu tenho do servidor público do nosso Estado de Rondônia.
Porque eu já tive exemplo na cidade de Jaru, eu não posso
chegar aqui na Assembléia e dizer: “- Aqui ninguém trabalha!
Não é assim. Às vezes, se um ex-presidente da Assembléia
disser; Eu não quero esse, porque não comunga comigo, eu
não quero esse”. Porque tem que defender o servidor público,
todos nós, Deputados, por que tem que defender? É para nós
não aplicarmos lei que venha prejudicar o nosso servidor público
no futuro. Nós estamos num Estado pequeno, o nosso Estado
de Rondônia não é um Estado igual ao Estado de São Paulo,
igual ao Estado de Minas, igual ao Estado do Rio de janeiro,
onde muitos servidores público, principalmente a cidade de
Porto Velho, têm raízes, eles são parentes e estão sendo
servidores públicos de carreira sem poder pegar uma portaria
de 300 reais, por quê? Por causa de uma lei, que veio de um
sistema da ditadura que foi a outra legislatura ou imposta; E
não foram todos os Deputados que votaram essa lei. É por isso
que eu apresentei, e com a maior tranqüilidade eu venho aqui
defender, eu devo retirá-la para reformar alguma coisa e venho
aqui para defender. Eu queria que... Não estava aqui ontem
Deputado Alex, se o Senhor quiser um aparte, com todo prazer
eu dou para nós podermos discutir. Porque eu tenho condições
de discutir toda a legalidade, eu tenho condições porque eu sei
o sofrimento do servidor público. O senhor já não sabe, porque
o é empresário, não tem uma visão política, eu venho, há muitos
anos da administração pública. É por isso que eu chamo para
discutir essas coisas, às vezes falam - o Amauri defende muito
o servidor público, não é que eu defendo, maS eu defendo
quem é justo e quem trabalha, quem não trabalha pode mandar
embora, pode sair com toda tranqüilidade que eu mandei na
Prefeitura de Jaru. Agora eu não posso é ficar no palanque
dizendo que o servidor público é isso e aquilo, não. O servidor
público, é ele quem conduz o nosso Estado de Rondônia em
tudo que é direito. Isso no Ministério Público, Tribunal de Contas,
Governo do Estado, são eles que vêm levando o nosso Estado,
não é só de obras que o nosso Estado vive, vive dos serviços
essenciais do serviço público, ele vive da agricultura, isso na
estrada. E é por isso que eu vou pedir a Deus nesses 4 anos do
meu mandato. Vou ser defensor de todos os servidores público,
não da parte que não trabalha. Quem não trabalha não pode
ter defesa nenhuma. Agora o que trabalha eu vou defender.
Eu estou vendo servidores aqui nesta Casa, não é o
Senhor Presidente, é o vice-Presidente desta Casa, que não
tem nenhum direito de ir atrás de servidor, atrás de folha de
ponto, isso eu não concordo, isso eu já falei com o Presidente,
eu vejo que não é o Presidente, é o vice-Presidente, sem
legitimidade nenhuma. Eu poderia, eu não sou da Mesa, poderia
também, porque eu vejo que não precisa disso de estar
acompanhando os nossos servidores que estão aí. Agora aquele
que não trabalha tem que abrir processo e tem demitir mesmo.
Agora o que trabalha e aqueles que ficaram encostados 10
anos ou até mais e, vinha aqui procurar a Assembléia para
poder trabalhar e chegava aqui e diziam não precisa vir, esse
daí não pode ser penalizado. Porque ele agora está
comparecendo ao trabalho, se o problema era anterior, não é
o problema do servidor que esta aí. E é por isso essas defesas,
venho falar publicamente, porque é difícil, é difícil hoje vir um
Deputado aqui defender o servidor, porque generalizam a
maioria dos funcionários públicos não trabalham. Eu venho
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defender porque eu tenho argumento, eu tenho condições
porque eu convivi com isso na Prefeitura de meu município e a
maioria daqueles servidores que não trabalhavam foram os
melhores funcionários e ajudou, não o Amauri, ajudou o povo
de Jaru.
E é por isso que eu venho defender o servidor desta
Casa, porque têm servidores competentes nesta Casa, que
estão encostados, estão sendo taxados por uma coisa. É por
isso a minha defesa, eu não posso receber 11.849 votos e
ficar calado e ver um servidor público, até já ajudou civil que
foi para uma faculdade...
I :O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado V.
Exª. tem um minuto para concluir.
O SR. AMAURI DOS SANTOS – Para concluir... E já
foi há uma faculdade e sofreu no banco de uma faculdade e
chegar aqui e ficar calado, porque o Deputado A é empresário,
porque o Deputado B é isso e não poder falar isso. Ninguém
vai calar a minha boca, isso é a minha natureza, não vai calar
a minha boca porque eu vim aqui para defender toda a
categoria. O meu discurso seria para dizer: olha, o servidor
ganha muito, nós temos que defender o pobre. E não é assim,
esse é um discurso demagogo. Se o problema é de alguns
empresários tirar o suor dos servidores públicos ou de alguns
servidores deles, eu não sou culpado, mas, eu vou defender.
Agora, eu não posso admitir que o Estado de Rondônia, os
Poderes tirem o suor do servidor público do nosso Estado. Isso
eu não vou admitir.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos)- Com a palavra
por 20 minutos com aparte o ilustre deputado Luiz Cláudio.
O SR. LUIZ CLÁUDIO – Senhor Presidente,demais
membros da Mesa, Srs. Deputados. Quero aqui, também,
saudar as pessoas que estão na galeria, Prefeita Eloísa de
Primavera, ex-Prefeito de Jorge Teixeira, Nenê da serraria,
também está presente, vários amigos.
Mas, Sr. Presidente, eu quero reforçar as palavras dos
Parlamentares em defesa das Usinas do Rio Madeira, em defesa
da questão do BERON, em defesa da Transposição dos
servidores. Rondônia, hoje, vive momento, na área política de
estabilidade, de governabilidade, e o povo de Rondônia
reconheceu nas últimas eleições o trabalho do Governador Ivo
Cassol, reelegendo-o no primeiro turno. O Governador Ivo
Cassol escreve na história política de nosso Estado: o primeiro
Governador reeleito, paga em dias o salário de todos os
servidores, faz convênios com todas as prefeituras, tem muitos
programas em ação.
Agora, imagine caros Deputados essa questão do
BERON que para mim é uma injustiça. Todos os meses se a
arrecadação dos Estados aumenta, aumenta, também, o
recolhimento dessa dívida do BERON, e aí, o Estado de Rondônia
é quem perde. Tem mês que é quinze milhões, tem mês que é
dez milhões, tem mês que é oito milhões, então, é um dinheiro
que está fazendo muita falta. Muita falta para fazer os
investimentos que o Estado precisa. Tem a questão da
transposição dos servidores que é uma questão de justiça. Se
outros Estados, Deputado Dantas, como o Amapá, Roraima
tiveram direito, por que Rondônia não tem direito? São mais
de trinta milhões em economia financeira em que o Estado
teria condições de fazer investimentos em estradas, em escolas,
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a quantidade de escolas que precisam de salas de aulas, que
precisam ser feitas no Estado. Onde estamos passando nós
somos cobrados: Olha, está aumentando o número de alunos,
precisa aumenta as salas de aulas, precisa construir mais
escolas. E, aí, uma demora muito grande de poder atender
essas questões importantes para o Estado. Mas, eu quero me
congratular com os nobres Deputados, que quando vão a
Brasília, vão em defesa do Estado. Eu percebo isso no Deputado
Dantas, quando participa de audiências públicas na educação,
percebo isso no Deputado Ribamar Araújo, quando vai
representar na Comissão da Agricultura, percebo isso no
Deputado Tiziu, que foi lá em defesa da questão do BERON,
Deputado Chico Paraíba, o próprio Deputado Amauri que esteve
ontem em Brasília. Enfim, esta Casa está dando uma
demonstração de força de unidade em defesa das questões
mais importantes do Estado.
O SR. CHICO PARAÍBA – Permite aparte Deputado?
O SR. LUIZ CLAÚDIO – Pois não, Deputado Chico
Paraíba.
O Sr. Chico Paraíba – Deputado Luis Cláudio, dizer
que na realidade nós estivemos lá em Brasília conversando
com o Senador Romero Jucá, que vai ser o relator do projeto
do BERON, e estivemos conversando também com o Senador
Aloísio Mercadante que foi claro a falar para todos nós, o
Deputado Amauri estava junto a senadora Fátima Cleide, que
realmente esta questão dos Bancos, do Brasil foi um desmanche
pré-programado, e que, na realidade, Rondônia está sendo
penalizado por isso. Eu queria dizer para V. Exª. Que graças a
Deus as duas viagens que eu tratei com o BERON, se fala tanto
em diárias, mais nós fomos por nossa conta, o deputado Tiziu
foi quem pagou o hotel. E eu, duas vezes que fui a Brasília não
usei diária, sequer da Assembléia, e as coisas são verdades,
nós temos que ter paciência, dar um tempo. Mas, a reunião foi
importante e foi bastante proveitosa, e se houver de fato uma
união sem muitas paixões políticas, eu acho que o Estado
ganhará com isso. Então, tivemos reuniões importantes, com
pessoas de liderança, que tem condições de analisar,
principalmente esta questão do BERON. Obrigado.
O SR. LUIZ CLÁUDIO – Agradeço o aparte do deputado
Chico Paraíba e peço a esta Casa que acrescente no meu
discurso o aparte do nobre Deputado. Portanto, eu quero
enaltecer o trabalho dos nobres parlamentes, são pessoas que
estão envolvidas aqui todos os momentos, nós não temos mais
projetos aqui engavetados, que ficam aqui uma semana, duas
semanas, um mês, pelo contrário, os nobres parlamentares
tem se dedicado nas Comissões, eu como Presidente da
Comissão de Orçamento e Finanças, não temos deixando nem
um projeto aqui, ficar aqui caducando, pelo contrário, todos
nós estamos tendo a responsabilidade como parlamentar, como
legisladores de está realmente aprovando os projetos que são
de interesse do Estado. O Estado hoje, como eu disse, tem
governabilidade, passa por bons momentos, e além disso,
ressaltando Sr. Presidente, essa força dos parlamentares que
quando vão à Brasília, vão em defesa de temas importantes,
como as usinas do Madeira, como a questão do BERON e da
transposição. Porque no primeiro mandato o Governador Ivo
Cassol, ele ia sozinho, tinha pouca gente ajudando, mas hoje
não, hoje a maior parte dos políticos, eu creio que todos
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parlamentares aqui desta Casa e tem também dado força aos
Deputados Federais, aos Senadores. Porque na verdade,
Rondônia tem poucos parlamentares com relação aos outros
Estados, a gente percebe isso. A Câmara Federal tem mais de
512 Deputados Federais, nós temos 8. Então um Projeto que
tem uma importância grande para o Estado de Rondônia, se
não houve essa unidade política, fica mais difícil as coisas.
Então eu quero parabenizar o Presidente Neodi, todos os
parlamentares desta Casa que tem se dedicado, tem percebido
a necessidade dessas usinas do Rio Madeira, a necessidade
não é só para Rondônia não, é para o país. E aqui eu quero
parabenizar a EMATER, Deputado Chico Paraíba, que é um
extensionista de coração, de conhecimento. A EMATER em uma
semana recolheu mais de 30 mil assinaturas em favor das
usinas do Rio Madeira, assim foram os empresários, assim
estão sendo os gabinetes nossos, dos Deputados colhendo
assinatura de pessoas em favor das usinas. Como também eu
acho que nós deveríamos colher assinaturas com relação á
questão do BERON, com relação a questão da transposição
dos servidores para que nós possamos envolver 1.600 mil
habitantes de Rondônia em favor de grandes projetos que são
interessantes para o futuro do nosso Estado. O Governador
tem dito que ele repassar os recursos para todos os poderes,
paga em dia todas as suas obrigações, está sobrando apenas
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para investimento. É
muito pouco para um Estado novo, o Estado em que a juventude
está na sua flor da idade, em que a criançada precisa realmente
de tanto apoio. Então é importante esse envolvimento nosso
esse envolvimento da classe política em favor das questões
mais importantes do Estado de Rondônia.
Senhor Presidente, eu gostaria também de fazer uma
defesa do setor moveleiro do Estado, setor madeiro moveleiro.
Eu estive ontem na SEDAM, a SEDAM está fazendo um grande
trabalho, agora recebeu uma atribuição muito grande, que é a
questão da licença ambiental, que é a questão do setor madeiro
moveleiro que era uma atribuição do IBAMA, passou para a
SEDAM, mas tem questões que a SEDAM tem que enxergar
melhor. O setor moveleiro, o Sr. Presidente falou a questão de
empregos e realmente é uma necessidade para o povo de
Rondônia, a gente percebe e o que mais aparece no nosso
gabinete são currículos em busca de empregos de todas as
necessidades, e o setor moveleiro é o setor que emprega
milhares e milhares de pessoas e tem passado por momentos
difíceis. Estou solicitando ao Secretário da SEDAM que reduza
essas taxas, que agora são tantas taxas para um moveleiro,
um pequeno empresário, um micro empresário venha
regularizar a sua situação que não é fácil. Além da
burocratização, tem um novo sistema para liberar as guias de
transporte, para liberar a questão do funcionamento dos
moveleiros, dos madeireiros e, está sendo uma dificuldade
muito grande e eu estou solicitando ao secretário Augustinho
Pastore, que possa reduzir essas taxas e que ele venha ver
nos sistemas, que foi copiado do Mato Grosso, do Pará, às
vezes o empresário, o micro-empresário está em Parecis ou
está em São Francisco, até liberar de novo o sistema para ele
trabalhar, ele fica parado, a sua empresa lá com tantos
funcionários parados porque não pode trabalhar. Então, eu
estou solicitando, estou interferindo junto a SEDAM que olhe
com carinho essa questão nesse setor, um setor que já
empregou tanta gente, um setor que vem ajudando o Estado
de Rondônia, e eu quero ajudar esse setor.
O Sr. Tiziu Jidalias – Permita-me um aparte?
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O SR. LUIZ CLÁUDIO – E passo a palavra ao Nobre
Deputado Tiziu, que defende tanto a agroindústria, a
industrialização do Estado. É um prazer Deputado Tiziu, passar
um aparte à Vossa Excelência.
O Sr. Tiziu Jidalias – Primeiro, lhe parabenizar Nobre
Deputado Luiz Cláudio, todas as vezes que tem usado a Tribuna
desta Casa somos testemunha do seu empenho pelas melhores
causas do nosso Estado, primeiro dizer da grata satisfação de
todos os temas que V. Exª esta abordando, falando sobre causas
importantes hoje do nosso Estado que diria que se tornaram
prioridade como é o caso do BERON, o caso da transposição, o
caso das Usinas, que agora essa semana inclusive teve um
movimento também em Porto Velho, o qual até nós
participamos, eu, o Deputado Valter Araújo, o Governador com
seus representantes, participamos de uma grande carreata,
uma manifestação na verdade pró-usinas, mostrando a
importância da construção dessas Usinas em nosso Estado.
Mas eu quero em particular abordar com mais
propriedade essa questão que V. Exª. está falando das taxas,
dando esta autorização de trabalho, sobretudo, para os
pequenos comerciários, para os pequenos industriários na
realidade, dos pólos moveleiros do nosso Estado de Rondônia.
À poucos dias atrás nobre Deputado, só a título de
esclarecimento, fiz uma indicação para o Governo, já estive
adiantando também uma conversa com o próprio Governador
Ivo Cassol, gostei a princípio porque ele foi muito sensível,
para se ter uma idéia hoje uma regularização de uma pequena
indústria uma marcenaria, na realidade, custa em torno de
R$3.200,00, até R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), para
a regularização, além V. Exª já falou desta grande burocracia,
ou seja, na hora que foi feito esta Lei não se diferenciou o
grande industriário do pequeno industriário. Na realidade,
jamais um marceneiro vai conseguir concorrer com um grande
industriário. Então está de parabéns pelo seu discurso, digo
que sou solidário a ele, que estou ombreado com V. Exª quero
me colocar a sua disposição e mais uma vez dar parabéns por
esse belo discurso que faz em defesa do povo de Rondônia,
sobretudo daqueles que estão trabalhando, produzindo, dando
emprego para a nossa população. Muito obrigado.
O SR. LUIZ CLÁUDIO – Muito obrigado Deputado Tiziu,
peço a Casa que inclua o seu discurso.
Também estou solicitando Deputado Tiziu, que os
pequenos marceneiros que são organizados em associações,
em cooperativas, que a SEDAM acolha um profissional da área
para poder ser o responsável por aquele setor, por quê? Se
cada marcenaria tiver que contratar um Engenheiro Florestal,
para assinar pela sua pequena empresa ela não vai sobreviver
e vai fechar as portas. Estou solicitando, Deputado Neodi, que
é do ramo madeireiro, para que a SEDAM realmente reveja a
situação, nós temos lá em Ariquemes, pólo moveleiro,
Associação, Cooperativa, de maneira que cada associação a
SEDAM possa realmente ter um profissional da área como
responsável daquele setor. De maneira que eu sei que aqui a
Casa está unida, a Casa está realmente unida em torno das
causas mais importantes do Estado de Rondônia.
Mas eu quero, Sr. Presidente, encerrar o meu discurso
para falar de dois eventos muito importantes que ocorreram
neste final de semana na área rural. Programas realizado
pela EMATER/RO com relação a questão da saúde da mulher
rural. Um tema muito importante. Como é bonito você trabalhar
a questão da saúde preventiva e eu participei no Município de
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São Felipe do Oeste, domingo, um dia de domingo tinha mais
de 700 mulheres no Município de São Felipe, um município em
relação a outros municípios, com uma população pequena. Mas
a EMATER conseguiu mobilizar 700 mulheres, e aquelas
mulheres ficaram o dia inteiro recebendo palestras do Dr.
Alexandre Brito. Palestras muito importantes, com médicos de
todas as áreas importantes para a saúde da mulher. E nós
percebemos o entusiasmo a questão da mulher, de receber
orientações em todas as áreas, na área da aids que está sendo
um problema sério no Estado, em todas as áreas de prevenções
da saúde da mulher. Realmente a EMATER fez
um
excelente trabalho, deu um show de trazer a mulher rural e
levar profissionais altamente competentes para poder orientar
as mulheres.
Assim houve em Vilhena no sábado, a EMATER
conseguiu mobilizar mil mulheres, e ali ficaram o dia inteiro
ouvindo palestras importantes sobre a saúde da mulher. Porque
o homem rural levanta cedo, passa o dia inteiro trabalhando.
Assim mesmo é a sua companheira, a mulher, que também
ajuda não só nos serviços de casa mas ajuda também na roça
e, as vezes, a mulher demora para cuidar a questão da saúde.
Então a EMATER está preocupada com isso Deputado Alexandre
Brito, está começando a trabalhar a questão da saúde da mulher
rural, primeiro chamando e levando a ela palestras de excelente
qualidade, de alto nível havendo uma interação muito forte
entre a EMATER e a mulher rural.
O Sr. Dr. Alexandre – Permita-me um aparte
Deputado?
O SR. LUIZ CLÁUDIO – Com a palavra o nobre
Deputado Alexandre Brito.
O Sr. Alexandre Brito – Nobre Parlamentar, eu não
poderia deixar de fazer um aparte, até porque soube que
haveria esse evento no fim de semana. Gostaria de estar
presente também, pena que eu não pude estar por outros
compromissos, mas nota-se que estamos andando então numa
direção correta que é a prevenção. Falar em saúde e não falar
em prevenção é andar para trás. Parabéns por estar a frente
desse Projeto que eu tenho certeza que V. Exª. foi um dos que
junto com a EMATER foi em busca dessa nova idéia, parceria é
o ideal, juntou saúde, juntou a EMATER, e levamos informação
para as pessoas carentes que não têm. A desinformação é
muito grande isso é o dia-a-dia da saúde.
Mas aproveitando uma carona do que V. Exª. começou
no assunto inicial da questão dos grandes projetos de Rondônia
hoje, e V. Exª comentou muito bem que esta Casa está imbuída
no sentido de mudanças, de retomar, resgatar a questão BERON,
resgatar a questão da PEC da Transposição e das Hidrelétricas.
Mas não podemos esquecer que as mazelas políticas,
administrar os grandes egos é difícil nobre Deputado, sabemos
todos que esses grandes projetos que parecem ser interesses
nossos, de Rondônia, vão sem sombra de dúvida dar mais um
respaldo para o Governador continuar trabalhando, continuar
administrando sabiamente o que ele fez com pouco recurso
até agora.
Eu tenho medo, eu temo que alguns parlamentares de
outros setores, que não desta Casa, não tenham a seriedade
em tocar à frente, esses projetos por ciumeira, por ego. Então
é passar a mão na cabeça, eu acho que não é papel nosso, a
Casa está brigando, mas eu acho que tem parlamentar sentado
em cima do cofre para dificultar o trabalho do Executivo, para
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que recurso não venha mais para ele porque sabe que vai
utilizar de forma competente. Obrigado.
O SR. LUIZ CLÁUDIO – Muito obrigado Deputado
Alexandre Brito.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero comunicar
ao Deputado Luiz Cláudio que V. Exª tem apenas um minuto
para concluir.
O SR. LUIZ CLÁUDIO – Quero concluir o meu discurso
e peço que esta Casa inclua a sábia intervenção do Deputado
Alexandre Brito.
Eu acho Deputado Alexandre Brito, que essa questão
de ciumeira isso é um atraso de alguns políticos, o político que
pensar de não aprovar, de não ajudar a realizar um determinado
projeto, a população tem que ter conhecimento sim porque
isso é um atraso para o Estado de Rondônia. E o Governador
Ivo Cassol não discrimina nenhum Prefeito, eu ando com o
Governador acompanhando a sua comitiva e percebo que ele
não discrimina ninguém, pelo contrário, ele elogia aqueles
políticos que estão ajudando a trazer alguns recursos para o
Estado. Então de maneira, eu acho que esta Casa tem
contribuído, tem despertado, tem despertado aqueles políticos
que acham: “não vamos ajudar o Cassol porque o homem é
trabalhador”, “se vier mais recurso para Rondônia o Governador
Cassol vai ficar muito mais forte politicamente”. Isso é uma
visão retrógrada, atrasada e esse tipo de político, realmente
não pode permanecer. Nós temos que ter a sensibilidade de
homens públicos, de pessoas grandes no nosso País, de pensar
em que é o povo que sofre e não o político “a” ou “b”.
Mas, por isso, Sr. Presidente eu encerro o meu discurso
motivado, quero dizer ao companheiro Tiziu que V. Exª tem
sido um grande parlamentar, onde eu estou passando eu estou
escutando isso, estou ouvindo isso de V. Exª de todos os nobres
Deputados e nós temos que continuar motivados, porque a
nossa vida, eu sou funcionário público desde 1981, V. Exª é
empresário, todos nós temos uma história, uma história bonita,
uma história de pensar no melhor para o nosso Estado e vamos
continuar assim, pensando no melhor, defendendo as causas
que é de interesse do povo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrado o
Grande Expediente passemos às Comunicações de Liderança.
Com a palavra pelo prazo de 20 minutos sem apartes, o Exmº.
Deputado Tiziu Jidalias.
COUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS
O SR. TIZIU JIDALIAS – Presidente Neodi, nobres
Deputados, amigos presentes na galeria desta Casa, Imprensa
presente, mais uma vez venho a esta Tribuna falar de assuntos
que julgo ser importante nós estarmos aqui debatendo todas
as vezes que tivermos a oportunidade tudo isso em prol do
nosso povo e do nosso Estado de Rondônia. Também
cumprimentar inicialmente alguns amigos que se fazem
presente hoje na galeria desta Casa, todos eles que vieram dr
Cacaulândia, o Luiz Antônio, o Davi, a dona Izenilda, também o
Clério em nome de todos os parlamentares desta Casa, quero
cumprimentar vocês, cumprimentar também o meu amigo Nenê
da serraria de Jorge Teixeira. Cumprimentar enfim a todos os
servidores desta Casa.
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Dizer, senhor Presidente, que mais uma vez venho á
essa Tribuna para abordar um assunto que entendo que está
um pouco esquecido, para não dizer adormecido. Eu quero
novamente, senhor Presidente, tornar a esta Casa o assunto
que julgo ser da maior importância, pelo menos deste momento
político para o Estado de Rondônia, que é o grande movimento
que foi criado dentro desse Estado, inédito, diga-se de
passagem, que é o movimento pró-Rondônia.
Infelizmente senhor Presidente, todos os movimentos
para que ganhe forças, para que vá as ruas, para que haja
manifestações, para que tenha peso é necessário que se tenha
uma liderança sempre puxando à fila. Para que os outros
possam, os seus liderados possam lhe acompanhar. E este
movimento pró-Rondônia, precisa dentro do Estado de Rondônia
urgentemente, ganhar uma liderança que possa, de fato
anunciar nos quatro cantos do Estado a importância deste evento
que aqui aconteceu e, na realidade, a importância deste grande
movimento. Nós temos hoje senhor Presidente, por iniciativas
desta Presidência, a qual quero parabenizar, e também desta
Casa foi criado uma comissão chamada pró-Rondônia. Mas
senhor Presidente, lamentavelmente esta comissão não tem
funcionado. Aliás, a exemplo das demais comissões desta Casa
que infelizmente ainda não têm funcionado também. E eu digo
com tristeza porque sou Presidente de uma comissão, e que
ainda não tive a mínima condição de realmente desenvolver o
trabalho nesta comissão.
Mas falando da comissão do pró-Rondônia, que é uma
comissão de grande importância para aqueles que ainda não
tomaram conhecimento, quero aqui informá-los, esta comissão
foi criada com o objetivo de estar levando até a Capital do
Brasil, até Brasília, aos nossos parlamentares federais, os
assuntos de maior importância do nosso Estado para que
possam ser discutido na esfera federal, numa instância maior
assuntos que de repente somos impossibilitados de resolver
aqui dentro. Nobre Deputado Ribamar, nobre Deputado Chico
Paraíba, assuntos que nós não temos condições de resolver
dentro do Estado de Rondônia.
E eu tenho dito senhor Presidente, que continuo
acreditando no Estado de Rondônia, o Estado de Rondônia é
muito promissor, tem muito a oferecer para o seu povo. Eu
sempre gosto de dizer que o Estado de Rondônia, tem na sua
terra aquilo que o mundo de repente não tem para nos oferecer.
Nós temos uma terra fértil, nós temos capacidade para
produzirmos tudo àquilo que nós quisermos, basta que
tenhamos a coragem de enfrentar os obstáculos, e continuar
persistindo nos nossos sonhos e nossos objetivos. Esta agenda,
senhor Presidente, nobres Deputados, imprensa, amigos aqui
presente, foi denominada como “agenda positiva” para o Estado
de Rondônia. E, de fato nobre Deputado Luiz Cláudio, esta é
uma agenda, positiva naquele momento, no momento que foi
criado a comissão pró-Rondônia nós já falávamos, nobre
Deputado, da velha, antiga herança maldita do Banco BERON,
dessa dívida do Banco BERON, que eu incansavelmente vou
continuar repetindo que é uma dívida que não é nossa, e nós,
povo de Rondônia, não merecemos. Esta comissão próRondônia foi criada com este objetivo de estar indo a Brasília
discutir esses assuntos, mas esta comissão não esteve “in loco”,
em peso, nem uma vez, em Brasília para discutir este assunto.
Foi criada também com objetivo de estar, na realidade,
falando sobre outros grandes assuntos, como por exemplo;
resgatar a dignidade do nosso povo que vive hoje em nossos
distritos, do Estado de Rondônia, e que muitas das vezes são
esquecidos, sem a mínima condição de sobrevivência. Como
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aqui eu já fiz algumas denúncias, e é o caso e repito, aqui
daquela população grandiosa de mais de três mil famílias que
moram no Distrito de Jacinópolis, que não tem, e eu até
denominei que ao invés de ser nominada como distrito de
Jacinópolis, poderíamos trocar o seu nome para distrito que
não tem; porque lá não tem saúde, lá não tem educação, lá
não tem segurança, lá não tem estradas, lá não tem energia.
E na realidade a cidade que poderia estar dando para aquele
povo uma sustentabilidade, a sua cidade sede que é a cidade
de Nova Mamoré fica a setecentos quilômetros, porque eles
têm que dar a volta para passar por dentro de Buritis para dar
assistência e levar as necessidades básicas para aquela
população.
M:Esta “agenda positiva” esta comissão do próRondônia foi criada com este grande objetivo: de estar discutindo
estes assuntos maiores, como aqui nós, por exemplo, fizemos
sim numa audiência pública. Mas essa audiência pública corre
o risco, e aqui eu faço um alerta de cair no vazio, porque não
esta havendo um acompanhamento de perto. E eu gostaria,
senhor Presidente, de estar aqui fazendo uma intercessão, não
entenda como crítica, senhores Deputados, imprensa, amigos
que aqui estão eu estou fazendo muito mais um apelo, querendo
trazer em foco novamente a grande importância que tem esta
comissão do pró-Rondônia, e que ela na realidade, ganhe seu
devido valor, prestígio e que possa automaticamente fazer o
seu trabalho junto às nossas instâncias federais e dar, realmente,
a sustentabilidade que o nosso Estado de Rondônia precisa,
discutindo causas tão importantes como é a emancipação dos
nossos Distritos.
Também, senhor Presidente, o programa de
saneamento básico que hoje, infelizmente, o Estado de
Rondônia, ainda não está se discutindo uma causa tão
importante que é para o nosso Estado que é discutir o
saneamento básico desse Estado. Nós ainda faltamos, na
realidade, em diversos Municípios a água tratada ainda é um
privilégio para poucos. E naquela época que aqui falei sobre
esta situação, fiz uma denúncia também nesta Tribuna, dizendo
que o povo de Buritis estava à beira de uma epidemia porque
a água daquele município, já foi constatada que é uma água
100% contaminada. Eu acredito que estou falando, nobre
Deputado Luiz Cláudio, eu acredito nobre Deputado Neodi,
Presidente desta Casa, que eu deva sim, estar ocupando esse
espaço e falando de um assunto muito importante, um assunto
sério. Não é possível que nós vamos assistir ou esperar as
pessoas continuarem morrendo por falta de assistência para
que possamos tomar providências por causas tão nobres e tão
importantes.
Nobres Deputados, imprensa, esta Comissão, foi
criada para continuar discutindo essas causas importantíssimas
dentro do Estado de Rondônia. Quando naquele momento eu
falei aqui sobre o grande programa do Governo Federal,
programa que foi criado ainda no Governo FHC, do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, o “Programa Luz do Campo”, que
hoje é nominado como “Luz Para Todos” e que naquele
momento fiz uma crítica que infelizmente ainda é “luz para
alguns”. Porque a necessidade dessa luz chegar à casa do
agricultor ainda é muito grande e nós que somos Deputados e
que andamos por aí, nós sabemos as dificuldades quando
chegamos à zona rural, as cobranças que nos são feitas sobre
a necessidade deste programa se avançar urgentemente para
atender os nossos produtores rurais. Imaginem Vv.Exª um
produtor que mora há 20 anos em uma propriedade, de repente
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viu o programa luz para todos chegar na propriedade vizinha,
meu amigo Deputado Chico Paraíba, e ele ainda tem que ficar
aguardando talvez por mais 20 anos este programa, na
realidade, contemplar este agricultor.
Então, esta Comissão pró-Rondônia, foi criada com esta
finalidade de ir lá para Brasília discutir esses assuntos porque
nós, senhor Presidente, podemos, os 20 Deputados que lá
estavam, quando fomos falar sobre a transposição em Brasília,
nós podemos constatar a grande diferença que faz quando
esta Casa vai até Brasília interceder por esses assuntos tão
importantes. Porque na realidade, as prioridades são muitas,
os nossos Deputados Federais, os nossos Senadores que lá
estão, têm muitas ocupações e eu sou testemunha, eles têm
trabalhado diuturnamente pelo Estado de Rondônia. Mas
precisamos, senhor Presidente e nobres Deputados, priorizar
junto a eles as causas mais importantes do Estado de Rondônia
e ninguém mais importante do que nós para sabermos, nós
estamos todos os dias conversando com os nossos cidadãos
nos mais longínquos lugares em que nós estamos andando
dentro do Estado de Rondônia.
Senhor Presidente, eu vim aqui hoje fazer um apelo e
repito, se Vv.Exªs quiserem entender como uma crítica, que
entendam como uma crítica construtiva. Estou, mais fazendo
um apelo, que esta Comissão, realmente tenha o seu devido
valor, que ela venha funcionar na sua plenitude, na sua força
máxima intercedendo pelas causas mais importantes do Estado
de Rondônia. Tenho certeza, senhor Presidente, que todos
aqueles Deputados que foram nominados para esta Comissão,
são Deputados que têm plenas condições de estarem
desenvolvendo os seus trabalhos e defendendo o Estado de
Rondônia nessas instâncias que já me referi.
Gostaria ainda, nobre Deputado Luiz Cláudio, antes de
lhe passar o aparte com muito prazer, dizer que esta Comissão
assumiu como responsabilidade na discussão desta “agenda
positiva” do Estado de Rondônia naquela ocasião tão importante
em que nós reunimos todas as Bancadas do Estado de
Rondônia, toda classe política, todos os Poderes do Estado de
Rondônia, ficou determinado ali que nesta “agenda positiva”
através dessa Comissão seria colocado em pauta como
prioridade máxima.
Também, nobre Deputado, a grande discussão que hoje
nos persegue, é a discussão da construção das nossas tão
faladas hidrelétricas, que infelizmente ainda está cheia de
indecisões que um dia pode sair uma autorização, que um
outro dia é um discurso desanimador; um outro dia um mais
otimista; outro dia um pessimista. Mas que nós precisamos
continuar persistindo porque eu tenho certeza que com a força
dos cidadãos do Estado de Rondônia sobre esse Parlamento,
nós vamos sim conseguir a tão sonhada, as tão sonhadas obras
de grande desenvolvimento do Estado de Rondônia.
O Sr. Luiz Cláudio – Um aparte, senhor Deputado?
O SR. TIZIU JIDALIAS - Eu quero conceder um
aparte, com muita alegria para o nobre Deputado Luiz Cláudio.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero
informar aos Deputados que nesse Expediente não é permitido
aparte, nós estamos nas Comunicações de Lideranças.
O SR. TIZIU JIDALIAS – Questão de Ordem.
O SR. LUIZ CLAUDIO – Se o Presidente está dizendo...
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Mas eu vou abrir
uma exceção, uma Questão de Ordem.
O SR. LUIZ CLAUDIO – Quero ressaltar o tema do
Programa de energia para o campo. Deputado Tiziu parabéns
pela defesa e quando foi criado o “Programa Luz no Campo”
foi uma inspiração de um velho político do nordeste chamado,
falecido hoje, Miguel Arraes, que foi Governador 8 anos em
Pernambuco e ele criou um programa, dizia: “Energia para
todos os sitiantes”, e conseguiu fazer em 8 anos em
Pernambuco, pé de serra, lá no brejo, onde tivesse um morador
na área rural, ele levou um ponto de luz e aí por isso foi criado
esse programa. Agora houve um atraso muito grande,
infelizmente para Rondônia veio uma empresa de fora e essa
empresa não conseguiu executar nem 10% do que estava
previsto.
Tomara que este ano, que houve uma nova licitação e
as empresas, pelo que eu ouvi falar, são todas de Rondônia,
eu acredito, Deputado Tiziu, que essas empresas não vão
passar vergonha, porque essa empresa que veio chamada LUSA,
que parece-me que é de Santa Catarina, colocou o preço lá
embaixo e não teve condição depois de executar as obras,
mas com certeza esse ano em que o Governo do Estado está
com dinheiro em caixa da contrapartida para que o produtor
não desembolse nenhum centavo, nós possamos avançar muito
na questão “luz para todos”, que a meta era em 2008, 100%
de energia no campo. Mas infelizmente a executora é a CERON
e a empresa falhou, com certeza, esse ano nós vamos poder
ter um sucesso maior. Parabéns pela defesa que V.Exª vem
fazendo com relação a energia no campo. Parabéns.
O SR. TIZIU JIDALIAS – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero informar
ao Deputado Tiziu que V.Exª. dispõe de 1 minuto para encerrar.
O SR. TIZIU JIDALIAS – Cumprimentar o nosso
radialista de Buritis, meu amigo Oliveira, um abraço.
Cumprimentar o ex-vereador Saulo também de Ariquemes e
que nos representa também naquela cidade, sua esposa Eliene,
vereador Saulo que sempre é o vereador bem mais votado da
história de Ariquemes.
Para concluir, senhor Presidente, por último dizer um
assunto, senhor Presidente, que V.Exª tem assumido como um
tema principal, aqui para o seu mandato, tenho visto muitas
defesas de V.Exª com relação a esse tema que também ficou a
cargo e responsabilidade dessa Comissão pró-Rondônia que
é a regulamentação do setor fundiário do Estado de Rondônia.
Quero, senhor Presidente, dizer e parabenizar nesse item aqui
o nosso Governador quando se coloca à disposição para que
seja urgentemente criada uma Secretaria de regulamentação
fundiária das nossas terras do Estado de Rondônia, transferindo
as responsabilidades que hoje é do INCRA para o Estado de
Rondônia. Fazer na realidade esta obra de benfeitoria para o
povo do Estado de Rondônia, que hoje infelizmente, tem
agricultores que vivem em cima das suas terras por mais de
20 anos que ainda não teve o privilégio de pegar um documento
definitivo das suas terras. Então, senhor Presidente, eu só vim
aqui hoje, penso que usar este espaço para abordar esse tema
que julgo de grandiosa importância, quero lhe agradecer por
toda paciência e deixar registrado através de todas as gravações
desta Casa o meu pedido de apoio a esta Comissão do próRondônia, para que ela possa desenvolver os seus trabalhos e
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dar uma grande sustentabilidade para este Poder e também
para o Executivo do Estado de Rondônia na execução de obras
tão importantes como aqui já foram citadas. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença do senhor Geraldo Salvador Pereira, vereador de
Alto Alegre dos Parecis, também do senhor Abadias Brás
Odorico, vereador de Alto Alegre dos Parecis, da senhora Eloísa
Helena, Prefeita de Primavera de Rondônia, do senhor João
Becker, Prefeito de Cujubim. Quero registrar também a presença
do senhor Nenê da Serraria, ex-prefeito de Jorge Teixeira, do
Dilsão, ex-vice-prefeito, ex-prefeito de Jaru.
Com a palavra por 20 minutos, sem apartes, o ilustre
Deputado Wilber Coimbra.
O SR. WILBER COIMBRA – Senhor Presidente Neodi
Carlos, Presidente desta Casa nome do qual cumprimento esta
augusta Mesa, eminentes Parlamentares, imprensa, público e
a sociedade rondoniense que encontra na galeria desta Casa.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar o meu
amigo Ricardo que é visto na galeria desta Casa.
Senhor Presidente, eu ocupo a Tribuna nesta data,
nesta manhã, realmente rejuvenescido, com o coração jubiloso
porque tive a oportunidade de presenciar nesta Casa na data
de ontem a concretização de sonho que os Policiais Militares,
Bombeiros Militares, principalmente os praças a compreender
soldados, cabos, sargentos, sub-tenentes acabaram tendo um
sonho concretizado que é acabar com o ingresso de Oficiais
R2, Oficiais egressos das Forças Armadas aqui nas nossas
Corporações Militares. Isso foi uma demonstração desta Casa
de estar em consonância com a vontade da população, com a
vontade da sociedade rondoniense que acabou de uma vez
por toda. Rondônia que era o único e último Estado que permitia,
Deputado Ribamar, de forma inconstitucional o ingresso para
privilegiados, de um privilegiado grupo de oficiais R2 que para
cá vinham tirar a vez, tirar a oportunidade de nosso povo, de
nossa gente.
Quero parabenizar, Presidente, em nome da Polícia
Militar, em nome do Bombeiro Militar todos os eminentes
Parlamentares, essa Presidência, que passei mais ou menos
até duas horas da manhã de hoje lendo no site que nós temos
na internet, na rede mundial de computadores, 182 mensagens,
182 e-mail, mensagens eletrônicas parabenizando todos os
Parlamentares desta Casa que votaram, favoravelmente, à
Emenda Constitucional, o Projeto de Emenda Constitucional de
nossa autoria acabando de uma vez por toda com ingresso de
oficiais R2. Eles pediram que eu parabenizasse todos os
Parlamentares, pediram que retransmitisse aos Srs.
Parlamentares a felicidade que se encontram, porque nós
efetivamente devolvemos a dignidade, devolvemos a
possibilidade dos nossos praças pelo menos, pelo menos
sonharem a ser oficial na Polícia e no Bombeiro Militar do Estado
de Rondônia.
Isso certamente Sr. Presidente, vai dar mais qualidade
ao serviço prestado pela Polícia Militar e pelo Bombeiro Militar
à nossa comunidade rondoniense, porque certamente dará
identidade ao nosso corpo de oficiais, dará unidade. Porque o
que acontecia antes é que alguns oficiais R2 quando vinham
do Rio Grande do Sul, quando vinham de Pernambuco, do Rio
de Janeiro, do Maranhão e dos demais rincões desse imenso
solo brasileiro, chegavam aqui olhando por cima, não
começavam do primeiro degrau para saber, realmente, quais
eram as demandas, quais eram as necessidades, não
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desenvolviam no mais das vezes o sentimento de sã
camaradagem, o sentimento de fraternidade com os demais
que aqui se encontravam. E é por isso que eu parabenizo o
eminente Deputado Amauri dos Santos que foi relator da
matéria, atendendo o nosso pedido relator a matéria, impugnou
pela constitucionalidade do Projeto de Emenda Constitucional.
Quero cumprimentar esse, eminente, Deputado Amauri dos
Santos que sempre, embora como ele diz que aqui quem é
representante da PM é o Wilber, é o Ezequiel, mas todas as
vezes que precisei do Deputado Amauri do Santos para apoiar
os Projetos que contemplam a Polícia Militar, o Deputado
sempre, como todos os demais Deputados, sempre estiveram
conosco. O Deputado Amauri sabe como Prefeito que foi por
dois mandatos consecutivos de Jaru, sabe como é conviver
com a Polícia sem recursos, eu tenho certeza que inúmeras
vezes teve que ceder combustível dos cofres, dinheiro dos cofres
da Prefeitura para poder a Polícia Militar, na época tinha aquela
falta crônica de combustível, fazer o seu policiamento para
proteger a sociedade.
Deputado, a Polícia Militar se congratula com V.Exª. E
dizer que se escreveu aqui, na data de ontem um novo capítulo
na história da Polícia Militar, do Bombeiro Militar e porque não
dizer, o novo capítulo na história de Rondônia, devolvendo a
dignidade, valorizando as pratas da casa, valorizando o nosso
povo e a nossa gente. Eu tenho certeza que com essa iniciativa,
nós teremos policiais militares mais motivados, bombeiros
militares mais motivados para o desempenho do seu árduo e
nobre mister que é defender e zelar pela sociedade, mesmo
com sacrifício da própria vida.
É por isso que eu entendo Sr. Presidente, que com
representatividade desta Casa, uma categoria realmente, pode
fazer vale a sua vontade, pode fazer valer aquilo que acredita
que há de melhor para si. É por isso que nós estamos, felizes
por representar essa categoria tão sofrida. Mas tenho certeza
que nós estamos aqui diuturnamente lutando pelos reais
interesses do nosso povo e de nossa gente.
Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Encerrada as
Comunicações de Lideranças, passemos a Ordem do Dia.
Solicito ao senhor 1º Secretário que proceda à leitura
das proposições recebidas.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das proposições recebidas.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS - Ao Poder
Executivo Estadual da instalação de rede de energia elétrica
do município de Campo Novo.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Ao Sr.
Governador do Estado, a necessidade de atender as prioridades
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio São Luiz,
desse município de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Ao Sr.
Governador do Estado, a necessidade de atender as prioridades
da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora das
Graças, no município de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Ao Sr.
Governador do Estado, a necessidade de atender as prioridades
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor
Daniel Neri da Silva, no município de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Ao Sr.
Governador do Estado, a necessidade de atender as
necessidades da Escola Estadual de Ensino Fundamental Médio
Professora Flora Calheiros Cotrin, no município de Porto Velho.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS Requerendo a retirada de tramitação de proposição de sua
autoria.
Lida as matérias Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) - Solicito ao senhor
1º Secretário proceder a leitura das matérias a serem
apreciadas.
APRECIAÇÃO DE MATERIAS
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – O
Parlamentar que o presente subscreve requer a Mesa na forma
regimental seja retirada de tramitação a Proposta de Emenda
Constitucional 004/07 de sua autoria que dá nova redação ao
§ 4º e acrescenta o § 5º do artigo 11 da Constituição Estadual.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Em discussão o
requerimento do ilustre Deputado Amauri dos Santos.
Em discussão. Encerrada a discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram. Os contrários se manifestem.
Aprovado. Vai ao Expediente.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS - Indica
ao Sr. Governador do Estado, providências junto ao DER para
que seja colocado asfalto quente na Avenida Jorge Teixeira,
município de Ouro Preto do Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS - Ao Sr.
Governador do Estado no sentido de providências de construir
muro no cemitério Comunitário de Mirante da Serra.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS - Ao Sr.
Governador do Estado, providências de adquirir um trator com
grade niveladora e carretinha para ASPORESP.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 1ª
discussão e votação o Projeto de Emenda Constitucional 006/
07, do Deputado Amauri dos Santos que “Altera e revoga
dispositivos da Constituição Estadual que trata da eleição da
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado”.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Em 1ª discussão
e votação o Projeto de Emenda Constitucional 006/07, de autoria
do Deputado Amauri dos Santos que “Altera e revoga dispositivos
da Constituição Estadual que trata da eleição da Mesa Diretora
da Assembléia Legislativa do Estado”.
Em discussão. Para discutir o Deputado Amauri dos
Santos.
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O SR. AMAURI DOS SANTOS – Senhor Presidente,
senhores Deputados esse projeto aqui, marca o dia da eleição
da Mesa Diretora igual ao Congresso Nacional, igual a várias
Assembléias Legislativas para nós termos uma eleição da
Assembléia bem transparente, que tenha uma data, que venha
os convidados que até mesmos os membros da Mesa querem
ser eleitos, para o dia em que eles forem eleitos 1º Secretário
e Presidente que esteja os convidados, uma festa bonita, é por
isso que eu apresento esse Projeto para marcar a data porque
não foi a nossa legislatura. A ex-legislatura, as outras
legislaturas deixou em aberto, você pode fazer a qualquer
momento. E aqui eu marco a data, tem várias emendas de
alguns companheiros várias emendas que colocaram com
democracia, com transparência e é um projeto que vem
beneficiar todos nós Deputados, toda comunidade que vai ter
uma data pré-fixada aqui para fazer a nova Mesa Diretora.
Porque hoje pela atual data ela pode ser a qualquer momento,
ela pode ser daqui a três dias, na Sessão Ordinária e por este
projeto aqui a data fica para 1º de fevereiro a cada dois anos,
todo dia 1º de fevereiro de dois anos ela fica marcada igualzinha
ao Congresso Nacional. Eu simplesmente, estou copiando a
Constituição Federal, e eu acho que se a Constituição maior,
513 Deputados, 81 Senadores eles lá discutem que seja
marcado no dia 1º de fevereiro de 2 em 2 anos, porque aqui
apenas 24 Deputados Estaduais deixam a data em aberto? E é
por isso que eu como Deputado Estadual peguei várias
assinaturas de vários colegas e apresentamos essa emenda e
aqui eu venho pedir. Como hoje senhor Presidente, é uma
emenda, uma PEC, não tem “quorum” eu acho que vai deixar
para outra sessão. A PEC tem que ter 16 votos. Ela é uma PEC,
não tem a maioria absoluta.
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tem que ser analisado na sua totalidade. É isso aí Senhor
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Para discutir,
Deputado Alex Testoni.
O SR. ALEX TESTONI – Sr. Presidente, nobres pares,
eu concordo plenamente com o Deputado Chico Paraíba, eu
acho que nós temos que fazer no momento oportuno uma
reforma no nosso Regimento Interno, fazer isso em consenso
com os colegas Deputados, a maioria, com todos nós, e fazer
as mudanças necessária para que a Assembléia de Rondônia
fique adequada às Leis Federais, e até nas Leis Estaduais de
outras Assembléias de outros Estados. Então aqui é um caso
isolado, apenas que não vai resolver as grandes mudanças
futuras que nós teremos que fazer no nosso Regimento. E pedir
ao Deputado Amauri que retire o projeto, para a gente estudar
com os colegas Deputados e fazer uma ampla mudança, se
necessário for á consenso, que é um fato isolado que não irá
resolver o problema de mudança aqui do Regimento Interno
da Casa. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão.
Solicito ao 1º Secretário que proceda a verificação de
quorum.
O SR. AMAURI DOS SANTOS – Questão de Ordem
Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Pois não
Deputado.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Nós iremos
solicitar ao senhor 1º Secretário a verificação de “quorum”.
Para discutir o Deputado Chico Paraíba.
O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente, na fase
de discussão eu queria dizer para o Deputado Amauri, assim
como ele fez com o projeto que se colocou nos quatro cantos
que estava apoiando o nepotismo e não é verdade. Eu disse
desde o início que eu sou a favor que os funcionários de
carreiras que passaram em concursos por competência sejam
preservados e não vou ter medo de dizer isso. E a mesma
coisa que pediria ao Deputado Amauri, mesmo não tendo
quorum, que pudesse nesse momento, para não vir na sessão
subseqüente, pedir a retirada desse projeto, até porque tem
muitas questões que tem que ser discutidas em função da
questão regimental. O nosso Regimento ele entra em atrito
com diversas leis, entra em atrito com a própria Constituição
do Estado. E eu acho que no momento certo o Presidente
poderia montar aí uma equipe para analisar todo o Regimento
e corrigir todas as contradições que está havendo,
principalmente em termos de Regimento e em termos de
legislação. Então hoje qualquer uma das pessoas que possam
analisar o Regimento desta Casa e qualquer uma pessoa que
possa analisar a legislação vai ver muitas contradições. Então
se a gente for resolvendo casos totalmente isolados sem fazer
uma análise total do Regimento com a legislação da Casa. Isso
vai se resolvendo na questão a varejo e não vai resolver o
problema de uma vez por todas. Nesta Casa precisa-se
urgentemente adequar o Regimento da Casa a legislação
vigente. Tem muita coisa que você lê no Regimento pensando
que está tendo um entendimento, e tem outras Leis que vão
de encontro o Regimento dessa Casa, e todo mundo sabe disso.
Então eu pediria Deputado Amauri, que V. Exª pudesse
também retirar essa Projeto de pauta para ser analisado com
maior propriedade, porque se não eu vou ter que me retirar
do Plenário mais uma vez, e não tenho vergonha de dizer isso
não. isso faz parte do processo legislativo, eu vou ter que retirar
para diminuir o quorum, porque eu entendo que o Regimento

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Para discutir eu acho
que ouve um entendimento errado, esse Projeto não tem um
caso isolado, aqui foi colocado várias emendas onde se conserta
várias coisas Deputado Alex, foi o Deputado Wilber que botou
emenda aqui, foi feito na maior democracia, que o Deputado
Ezequiel colocou várias emendas que o Regimento não prevê.
Mas, até eu devo estar fazendo um requerimento para pedir
uma comissão de cinco Parlamentares, eu devo amanhã estar
apresentando requerimento para nós reformularmos a
Constituição do Estado, após que reformular a Constituição do
Estado que nós vamos da parte Regimental fazer o Regimento
desta Casa, que tem muitas Leis. Mas aqui é muita importante,
aqui é um projeto que são duas ou três Leis, mas, que é muito
importante que é aonde a democracia vai permanecer, já a
Câmara Federal, já repetindo aqui, já faz isso, porque nós só
estamos copiando aqui, e eu acho que é um Projeto importante
para nossa Casa. E como vai dar muito trabalho é um prazo de
cinco meses, ou 150 dias, eu vou apresentar esse requerimento
para ter essa comissão para fazer uma proposta a nova
Constituição do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Para discutir o
Deputado Alexandre Brito.
O SR. DR. ALEXANDRE – Senhor Presidente, demais
colegas. Eu sempre que venho aqui eu tento prezar pelo bom
senso, pela prudência e tenho certeza que nós vamos ao longo
desse mandato sim, fazer mudanças, alterações, e
regulamentações na nossa Constituição, bem como no
Regimento Interno. Portanto se nós temos essa consciência e
isso é quase um consenso, não acho prudente colocar em
votação uma questão desta que de repente vai sanear ou não
um problema, ou vai criar outro. Não é o momento para isso,
se criou esse entendimento que nós vamos regulamentar
algumas coisas, regularizar algumas coisas que se pare isso
aí, vamos fazer um levantamento, cria-se a comissão, e aí
com muita cautela a gente analisa as mudanças e que faça na
hora certa.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão. Solicito ao Senhor 1º Secretário que proceda a
verificação de quorum. Deputado Maurinho já encerrou a
discussão, vai ser feita à verificação de quorum.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) Procedendo à Verificação de quorum.
Verificação de quorum
- Deputado Wilber Coimbra
- Deputado Jesualdo Pires
- Deputado Neodi Carlos
- Deputado Valdivino Rodrigues
- Deputado Euclides Maciel
- Deputado Alex Testoni
- Deputado Luiz Cláudio
- Deputado Tiziu Jidalias
- Deputado Amauri dos Santos
- Deputado Marcos Donadon
- Deputado Chico Paraíba
- Deputado Ezequiel Neiva
- Deputado Jair Miotto
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Miguel Sena
- Deputado Daniela Amorim
- Deputado Kaká Mendonça
- Deputado Valter Araújo
- Deputado Professor Dantas
- Deputado Néri Firigolo
- Deputado Dr. Ribamar Araújo
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Maurinho Silva
- Deputado Dr. Alexandre

- Ausente
- Presente
- Presente
- Ausente
- Presente
- Presente
- Presente
- Presente
- Ausente
- Presente
- Ausente
- Ausente
- Ausente
- Presente
- Ausente
- Ausente
- Ausente
- Ausente
- Presente
- Presente
- Presente
- Ausente
- Ausente
- Presente

12 presenças e 12 ausências.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Como a matéria
exige quorum qualificado não há número suficiente para que
a matéria seja apreciada, fica adiada a votação.
Eu quero registrar a presença do senhor Carlos Alberto
e o senhor Nair Marques de Azevedo da Associação dos
Pescadores de Costa Marques do senhor Valmir de Jesus,
Vereador do Município de Costa Marques, do meu grande amigo
o Hélio Machado de Assis, tive já o prazer de ser prefeito junto
com V.Eª. sei da sua dedicação por isso me orgulho de tê-lo
aqui nas galerias dessa Casa, prefeito lá do Município de Costa
Marques.
Solicito ao Senhor 1º Secretário que proceda a leitura
das próximas matérias a serem apreciadas.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Não há
matéria a ser apreciada, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
Ordem do Dia, passemos às Comunicações Parlamentares.
Com a palavra por um tempo de 5 minutos sem apartes,
o ilustre Deputado Alex Testoni.
COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
O SR. ALEX TESTONI – Senhor. Presidente, nobres
colegas, imprensa, e o povo em geral. Eu gostaria de defender
um projeto que está indo hoje, Sr. Presidente, para a Comissão
de Constituição e Justiça criando o comitê do FITHA, que são
os recursos que os prefeitos dos 52 municípios recebem, que
é direito deles do ICMS, para que conserte estradas, pontes e
compra de peças e combustíveis, criando, Sr. Presidente, nobres
colegas Deputados, o Comitê do FITHA, um comitê gestor, cada
município terá, Deputado Tiziu, o seu comitê que será criado
com representante da prefeitura, da Câmara de Vereadores,
do Deputado Estadual, da Associação Comercial, da Associação
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Rural, são sete membros, para que esse comitê coloque esse
recurso que vai chegar ao município no lugar correto, na estrada
que mais precisa, na maior urgência da ponte, do bueiro, e
também fiscalize. Porque a importância colegas Deputado, do
comitê do FITHA? Porque Deputado Professor Dantas, no nosso
município de Ouro Preto do Oeste, na gestão passada, o que
quê descobriu? Que no começo do ano o prefeito patrolou as
estradas com a patrola e o combustível e as peças da prefeitura
e quando chegou o recurso do FITHA no meio do ano ele estava
fazendo um plano de trabalho em cima daquilo que ele já tinha
feito. Na verdade o prefeito anterior de Ouro Preto do Oeste,
ia desviar o recurso do FITHA, todo o recurso do FITHA, porque
ele determinou onde seria empregado e não havia um órgão
fiscalizador, e quando se descobriu essa manobra do prefeito
fizemos uma denúncia e o recurso não chegou ao município de
Ouro Preto do Oeste para que não fosse desviado. Então é
muito importante esse comitê do FITHA, que esse comitê, vai
além de fiscalizar, vai determinar as prioridades do município
e evidentemente o Deputado também terá o seu representante
porque ele sabe das necessidades que tem a zona rural, o
município dele, ele é conhecedor, ele além de fiscalizar vai
colaborar na distribuição desse recurso em sua comunidade,
então vai auxiliar esse comitê, os prefeitos dos municípios.
Esse projeto virá, talvez, amanhã ou no começo da semana
aqui em Plenário para votação, já estou esclarecendo, Sr.
Presidente, aos nobres colegas qual é a função prioritária desse
tão importante comitê dos recursos do FITHA, que com a
aprovação desse projeto irá beneficiar quem precisa e também
esse recurso de grande importância será fiscalizado pela
primeira vez, não só pelos Deputados, como os representantes
da comunidade, das associações, da Associação Comercial,
da prefeitura, da Câmara, terá uma grande importância para
que esse recurso que está vindo do caixa do Governo do Estado
para os municípios seja aplicado devidamente porque é um
recurso de grande importância, que todos os municípios
recebem, inclusive o município lá de Ouro Preto do Oeste já é
o terceiro ano que não recebe devido a documentação atrasada
que o município tem e vai agora que estar em dia com o prefeito
que assumiu o mandato recentemente colocou em dia e irá
receber as duas parcelas atrasadas.
Há pressa na aprovação desse projeto para que nós,
Deputados, fiscalizemos o recurso e ajudemos a comunidade
apontando as prioridades, onde o recurso terá que ser aplicado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até 5 minutos sem aparte, o ilustre Deputado
Ribamar Araújo.
O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Exmº. Sr. Presidente
Neodi Carlos, demais membros da Mesa, Nobres Pares,
imprensa, funcionários da Casa, minhas senhoras e meus
senhores.
Deputado Alex Testoni, eu gostaria de tomar
conhecimento do teor desse projeto de V. Exª. e eu fui
Secretário Municipal de Agricultura, e no município de Porto
Velho, cabe a Secretaria Municipal de Agricultura a recuperação
e a manutenção das estradas vicinais. Esse FITHA já prejudica
alguns municípios, principalmente o município de Porto Velho
que deixa de receber uma quantia, recebe uma quantia bem
inferior ao que deveria receber. Nessa questão que V. Exª. se
referiu aqui na Tribuna que deve ser fiscalizada, eu não entendi
bem, quero até melhor entender e quero uma cópia do projeto
para eu tomar conhecimento melhor, eu não sei se V.Exª. coloca
sobre a fiscalização do Estado ou a prioridade, se é o Estado
quem tem que determinar a prioridade das estradas? É o comitê
criado no município. Porque o município, evidentemente eu
acho que nós temos que discutir isso com os prefeitos, o prefeito
do município é que tem que saber a prioridade do município,
claro que quanto mais fiscalização, quanto mais idéias, se é
que o projeto de V.Exª. vem nessa direção, eu concordo.

Pág.1360

ANAIS

DIÁRIO OFICIAL DA ALE-RO

Agora é importante que os prefeitos continuem sabendo quais
são as prioridades de seu município com relação a recuperação de suas
estradas vicinais. Então eu passo a concordar. Mas eu acho que é um
projeto que temos que ouvir também os prefeitos, se possível de todos os
municípios de nosso Estado para ouvir a opinião deles e tomar conhecimento
melhor do projeto.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada as
Comunicações Parlamentares.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e,
antes de encerrar a presente sessão convoco outra sessão ordinária para
o dia 31 do corrente, no horário regimental, ou seja, às 9 horas.
Está encerrada a sessão.
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O código para AP-10, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assessora Parlamentar, que a servidora ANA MARIA CARDOSO, exerce
no Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a partir de 1° de junho de 2007.
Porto Velho, 31 de maio de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº01795/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
LOTAR

(Encerra-se esta sessão às 11 horas e 17 minutos)

ATOS DIVERSOS

ANTONIO ESTOLANO DE ANDRADE, cadastro nº 1-8, ocupante do
Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 01 de junho de 2007.
Porto Velho, 04 de junho de 2007.

ATO/ADM/GP/Nº1805/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº 1780/2007

ALTERAR
O código para AT-15, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assessor Técnico, que o servidor ALESSANDRO ROCHA, exerce no
Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de junho de 2007.
Porto Velho, 04 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
CEDER:
Para a Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a
servidora AURORA MARIA DE OLIVEIRA PIRES, cadastro nº.967-2,
cargo de Auxiliar Administrativo, com ônus para o órgão de origem, mediante
ressarcimento dos pagamentos pela cessionária, no período de 1º de junho
a 31 de dezembro de 2007, nos termos do Art. 53 da Lei Complementar nº
68/92 e Processo nº 1811/07.

ATO/ADM/GP/Nº1794/2007
Porto Velho, 31 de maio de 2007.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDONIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

RETIFICAR
ATO ADM/GP/Nº 1809/2007
O ATO/ADM/GP/Nº1605/2007, que lota a servidora ANA FÁTIMA
FERNANDES DOS SANTOS, publicado no Diário Oficial da ALE-RO nº 64,
folha nº 1237, de 1º de junho de 2007, promovendo a seguinte alteração:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições constante no caput do Artigo
10 Lei Complementar nº 326, de 10 de novembro de 2005.

ONDE SE LÊ:
R E S O L V E:
ATO/ADM/GP/Nº 1605/2007
.........................................................................................
LEIA-SE:
ATO/ADM/GP/Nº 1705/2007
.......................................................................................
Porto Velho-RO, 1º de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

Nomear a Comissão de Licitação para, em específico, conduzir os
trabalhos do Certame Concorrência 001/2007-ALE, referente à contratação
de Agência Publicidade, em consonância com o ajustado nos autos da ação
própria, composta pelos seguintes membros:
Presidente:
Membros:
Secretária:

Celso Ceccatto
Deisi Rejane de Vargas
Lourdes Terezinha Lena

Porto Velho, 04 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1778/2007
ATO/ADM/GP/Nº 1806/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
ALTERAR

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:
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EXONERAR
DANIELA FEITOZA MONTEIRO, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessora Técnica, código AT-30, a partir de 04 de junho de
2007.

ATO/ADM/GP/Nº1792/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDONIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
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Porto Velho-RO, 31 de maio de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01796/2007

Porto Velho, 04 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

14 de junho de 2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
LOTAR
ESLY DA COSTA SEMPER, cadastro nº 932-5, ocupante do Cargo
de Auxiliar Administrativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, no
Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 01 de junho de 2007.

RETIFICAR
Porto Velho, 04 de junho de 2007.
O ATO/ADM/GP/Nº1607/2007, que lota o servidor DAVID SANTOS
CASSEB, publicado no Diário Oficial da ALE-RO nº 64, folha nº 1237, de 1º
de junho de 2007, promovendo a seguinte alteração:

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ONDE SE LÊ:
ATO/ADM/GP/Nº 1776/2007
ATO/ADM/GP/Nº 1607/2007
.......................................................................................

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:

LEIA-SE:
EXONERAR
ATO/ADM/GP/Nº 1707/2007
..........................................................................................

HEMANUELE FABYANA DOS ANJOS FERRO MARQUES, do
Cargo de Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Professor Dantas, a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho-RO, 1º de junho de 2007.
Porto Velho, 31 de maio de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº1781/07
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDONIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
RETIFICAR
O ATO/ADM/GP/Nº2614/2006, que nomeou o servidor EMILIANO
FRANCISCO CHIESA, publicado no Diário Oficial da ALE-RO nº 37, folha
601, de 22 de setembro de 2006, promovendo a seguinte alteração:
ONDE SE LÊ:
Os servidores abaixo relacionados, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar do Deputado Jose Carlos de Oliveira
deste Poder.
NOME
CODIGO
G.R.G
.......................................................................................
EMILIANO FRANCISCO CHIESA
AP- 27
+
.......................................................................................

ATO/ADM/GP/Nº1687/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR SEM EFEITO
Os termos do ATO/ADM/GP/Nº. 1505/2007 de 04/05/07, publicado
no Diário Oficial da ALE, nº53, pág.1061 de 11/05/07, que designou HERIKA
LIMA FONTENELE, como Membro da Comissão Especial de Recebimento
de Materiais, Serviços e Bens, nomeada através do Ato ADM/GP/Nº1104/
07, 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/Nº01413/2007
LEIA-SE:
Os servidores abaixo relacionados, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar do Deputado Jose Carlos de Oliveira
deste Poder

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições constante no caput do Artigo
10 Lei Complementar nº. 326, de 10 de novembro de 2005, resolve:
DESIGNAR

NOME
CODIGO
G.R.G
.......................................................................................
EMILIO FRANCISCO CHIESA
AP- 27
+
........................................................................................

IARLEI DE JESUS RIBEIRO, como Membro, em substituição, na
Comissão Especial de Tomada de Contas, nomeada através do Ato ADM/
GP/Nº 0404/2007, a partir de 1º de abril de 2007.
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Porto Velho, 18 de abril de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente
ATO/ADM/GP/Nº01797/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
LOTAR
IVETE FERREIRA MARTINS DOS SANTOS, cadastro nº
7-6, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a
partir de 01 de junho de 2007.

14 de junho de 2007
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ATO/ADM/GP/Nº1807/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, da
Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:
ALTERAR
O Cargo para Diretor do Departamento de Serviços Gerais,
código DGS-3, do servidor JONES TURCATTO, a partir de 1º de
Junho de 2007.
Porto Velho, 04 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº 1764/2007

Porto Velho, 04 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº01798/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
LOTAR

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:
EXONERAR
JULIANA PAULA DA SILVA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Marcos
Donadon, a partir de 1º de junho de 2007.
Porto Velho, 29 de maio de 2007.

JANE ESTER SILVEIRA LEMOS, cadastro nº 850-0,
ocupante do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 01
de junho de 2007.
Porto Velho, 04 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº1601/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
ALTERAR

ATO/ADM/GP/Nº1791/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDONIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:
RETIFICAR
O ATO/ADM/GP/Nº1609/2007, que lota a servidora JOANA
FÁTIMA SÓRIA TIBURCIO, publicado no Diário Oficial da ALERO nº 64, folha nº 1237, de 1º de junho de 2007, promovendo
a seguinte alteração:
ONDE SE LÊ:
ATO/ADM/GP/Nº 1609/2007
........................................................................................
LEIA-SE:
ATO/ADM/GP/Nº 1709/2007
........................................................................................
Porto Velho-RO, 1º de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

O código para AT-24, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessora Técnica, que a servidora MARIA JOSÉ DA SILVA
RAVANI, exerce na Secretaria Geral, 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/Nº1808/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
ALTERAR
O código para AST-15, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, que a servidora MARIA
MADALENA GOMES SANTANA, exerce no Departamento de
Serviços Gerais, a partir de 1º de junho de 2007.
Porto Velho, 04 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1793/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDONIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
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CEDER:
Para o Ministério do Trabalho e Emprego o servidor RUY
PARRA MOTTA, cadastro nº.594-3, cargo de Procurador, sem
ônus para esta Casa de Leis, no período de 1º de junho de 2007
a 31 de maio de 2008.

RETIFICAR
Porto Velho, 30 de maio de 2007.
O ATO/ADM/GP/Nº1606/2007, que lota a servidora
MARSY STÉLIA FERREIRA NEVES, publicado no Diário Oficial
da ALE-RO nº 64, folha nº 1237, de 1º de junho de 2007,
promovendo a seguinte alteração:
ONDE SE LÊ:

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1606/2007
........................................................................................
LEIA-SE:
ATO/ADM/GP/Nº 1706/2007
........................................................................................
Porto Velho-RO, 1º de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1777/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
ALTERAR
O código para AP-23, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, que o servidor SEBASTIÃO DE ARAUJO
BARRETO, exerce no Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a partir
de 1° de junho de 2007.
Porto Velho, 31 de maio de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01799/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
LOTAR
OSILDA LOPES DE SOUZA SANTOS, cadastro nº 685-0,
ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir
de 01 de junho de 2007.
Porto Velho, 04 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO ADM/GP/N° 01838/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
LOTAR
MARIA DA LUZ SANTOS SILVA, cadastro n° 307-0,
ocupante do Cargo de Agente de Serviços, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Luizinho
Goebel, a apartir de 04 de junho de 2007.
Porto Velho, 06 de junho de 2007.

ATO/ADM/GP/Nº01800/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO ADM/GP/N° 01835/2007

LOTAR
REINALDO PASCOAL DO COUTO, cadastro nº 849-2,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a
partir de 01 de junho de 2007.
Porto Velho, 04 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº1774/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
LOTAR
TELMA SANTOS DA CRUZ, cadastro n° 138-0, ocupante
do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo, no Gabinente da 1ª Secretaria, a partir de 04
de junho de 2007.
Porto Velho, 04 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de OliveiraPresidente
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ATO Nº P/020/2007
ERRATA
DO ATO DA MESA DIRETORA N° 013/2007 - MD, publicado
no Diário Oficial da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia no dia 06 de junho de 2007, n° 67, página 1280.

Institui Comissão de Parlamentares para reunião no
Município de Buritis.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais; e

ONDE SE LÊ:
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e com
fulcro no inciso XII, artigo 11 do Regimento Interno, considerando
o contido no Processo Administrativo n° 00499/1998, resolve:
LEIA-SE:
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e com
fulcro no inciso XII, artigo 11 do Regimento Interno, considerando
o contido no Processo Administrativo n° 0583/2007, resolve:
Porto Velho, 12 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

Considerando o Requerimento nº 094/07, aprovado na
sessão ordinária do dia 2 de maio de 2007,
R E S O L V E:
Art. 1º. Instituir uma Comissão de Parlamentares,
composta pelos Deputados Tiziu Jidalias, Jair Mioto, Neodi Carlos
e Deputada Daniela Amorim, com a finalidade de realizar uma
reunião em Buritis, no dia 15 de junho de 2007, para tratar de
assuntos de interesse da população daquele Município.
Art. 2º. Este ato entra em vigor na data da sua assinatura.
Gabinete da Presidência, 12 de junho de 2007.
Deputado Neodi Carlos
Presidente

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

ATO Nº P/019/2007

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/ALE/2007
PROCESSO Nº 0013/ALE/2007

Constitui e nomeia a Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar possíveis irregularidades
na atuação do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação – SINTERO, na ação de isonomia.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe
confere a alínea “a”, inciso III, do artigo 14 c/c o artigo 33,
todos do Regimento Interno resolve;
Art. 1º. Constituir, nos termos do § 3º do artigo 36 da
Constituição Estadual, Comissão Parlamentar de Inquérito para
apurar possíveis irregularidades na atuação do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação – SINTERO, referente à ação de
isonomia, composta de 5 (cinco) membros, com prazo de
duração de 60 (sessenta) dias.
Art. 2º. Nomear seus membros, a saber: Deputados
Miguel Sena - PV, Doutor Alexandre – PTC, Amauri dos Santos
– PMDB, Luiz Cláudio – PTN e Daniela Amorim - PTB.
Art. 3º. Este ato entra em vigor na data da sua
assinatura.
Gabinete da Presidência, 06 de junho de 2007.
Deputado Neodi Carlos
Presidente

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
através de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica
a todos os interessados em participar da Concorrência Pública nº
003/ALE/2007, que tem por objeto a contratação de empresas
especializadas na prestação de serviços de telefonia móvel
pessoal local, serviços de telefonia fixa comutada de longa
distância nacional para móveis e serviço de telefonia fixa
comutada, na modalidade local, em Porto Velho-RO,
serviços de longa distância Nacional (intra-regional e interregional) e Internacional, nos termos do Projeto Básico e
Executivo, presentes nos autos do Processo Administrativo
nº 0013/ALE/2007, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, para atender as necessidades da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia, que a data da sessão de recebimento e
abertura dos envelopes de documentação e propostas marcada
para o dia 18 de junho de 2007, às 10 horas, SERÁ ADIADA,
por conveniência da Administração, sendo devidamente justificado
no processo administrativo, para o dia 02 de julho de 2007, às
10 horas, na sede da Assembléia Legislativa, sito à Rua Major
Amarantes, 390 – Bairro Arigolândia, Porto Velho/RO, onde poderá
ser lido e obtido o texto integral do ato convocatório e seus
anexos, mediante o preenchimento de recibo e o recolhimento
de taxa para aquisição de editais, através de DARE, no valor de R$
10,00 (Dez reais).
Porto Velho, 11 de Junho de 2007.
Eliana Lopes de Morais
PRESIDENTE da CPL/ALE

