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ANO XXV

Solicito ao Sr. 2° Secretário proceder à leitura da ata
da sessão anterior.
O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) –
Procedendo à leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão a
ata que acaba de ser lida. Não havendo impugnação, dou-a
por aprovada.
Solicito ao Sr. 1° Secretário proceder à leitura do
expediente recebido.
O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente
Jesualdo Pires-1°Secretário
Secretário
Jesualdo Pires – 1º Secretário
(Às 15 horas e 10 minutos é aberta a sessão).

01 – MENSAGEM Nº 57/07 – Poder Executivo, encaminhando
veto total ao Projeto de Lei que “Institui a disponibilidade de
opção bancária para percebimento de salário”.
02 - MENSAGEM N 58/07 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Altera, acrescenta, revoga,
dá nova redação e institui novos dispositivos na Lei
Complementar nº 369, de 22 de fevereiro de 2007, e dá outras
providências”.

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

03 – Ofício nº 252/07 – Tribunal de Justiça, encaminhando
Projeto de Lei que “Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito
do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e dá outras
providências”.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 34ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

05 – Ofício nº 174/07 – Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia, encaminhando resposta ao Ofício P/487/07, referente
ao Requerimento nº 074/07, de autoria do Deputado Alex
Testoni.

04 – Ofício nº 423/07 – ANATEL informando que as
solicitações de inclusão no Plano Básico de Distribuição de
Canais de Retransmissão de Televisão em VHF e UHF – PBRTV
foram consideradas viáveis por esta Gerência.
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06 - TELEGRAMA Nº 000012/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 14.600,22.
07 - TELEGRAMA Nº 000098/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 14.600,22.
08 - TELEGRAMA Nº 000062/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$ 20.000,00.
09 - TELEGRAMA Nº 000095/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$ 135.280,00.
10 - TELEGRAMA Nº 000045/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$ 45.900,00.
11 - TELEGRAMA Nº 000044/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$ 172.800,00.
Foram lidos os expediente recebidos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Passaremos às
Breves Comunicações.
Com a palavra, pelo tempo de até cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Alexandre Pires. Vamos ao segundo
orador.
Com a palavra, por cinco minutos, sem apartes, o ilustre
Deputado Ezequiel Neiva.
O SR. EZEQUIEL NEIVA – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa, público aqui presente. Eu procurei me
inscrever na tarde deste dia, nesta terça-feira, para que o
relatório da nossa 1ª EXPOCER, que aconteceu no último final
de semana, nos dias 31 de maio, 01, 02 e 03 de junho, lá no
município de Cerejeiras, onde naquela 1ª Feira tivemos um
público registrado nestes quatro dias de trinta e duas mil
pessoas que participaram da nossa grande festa lá em
Cerejeiras, superando todas as expectativas, não apenas de
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Cerejeiras, mas dos municípios vizinhos que ali estavam, as
agências de créditos que ali estavam para financiar o
agronegócio movimentaram R$ 6.000.000,00, um número
também considerável em se tratando da 1ª Feira. Muitos
empresários que não acreditavam no sucesso da feira se
surpreenderam por não estarem lá com seus produtos expostos
naquela primeira feira. Tivemos Sr. Presidente, falamos ali
naquele lugar do grande apoio da Assembléia Legislativa,
também o Governador que esteve conosco lá na tarde do
domingo, almoçando conosco lá no domingo e tivemos também
lá o nosso empresário da usina de álcool e açúcar que
estaremos implantando lá naquele município e ele se encantou
com os negócios que foram oferecidos e realizados naqueles
três dias de festa. Então Cerejeiras, não apenas Cerejeiras,
mas toda a região ali do Cone Sul do Estado, que já tínhamos
em Colorado e também Vilhena, agora temos também no
município de Cerejeiras a grande Feira Agropecuária. Já que
os grandes negócios do agronegócio propriamente dito são
realizados ali no município de Cerejeiras e no município de
Corumbiara, Chupinguaia, conseqüentemente porque são os
grandes produtores de bovinos e Cerejeiras que é o grande
produtor de grãos também do nosso Estado, na soja e no arroz.
Tivemos também no domingo uma corrida de Jerico
1ª Corrida de Jerico, lá de Cerejeiras, onde tivemos também a
participação do Governador, do Prefeito daquela cidade, a
minha participação e do presidente daquela EXPOCER. Foi muito
bom, muito divertido, o público se divertiu bastante e pôde
presenciar um evento novo também naquela cidade.
Voltando ao nosso empresário, Sr. Neri, da USIMATE,
que estará instalando lá em Cerejeiras, então o nosso grande
primeiro empreendimento do álcool, do etanol e açúcar. Já
tivemos a definição da Prefeitura, na última sexta-feira, do
terreno, já foi comprado lá então o terreno de quarenta e dois
alqueires onde a usina será instalada e eu estarei depois
oficializando os nossos colegas, Deputado Dantas e Deputado
Ribamar, Deputado Neri e todos os que se fazem presentes
para o dia 05 de agosto, que é o dia do aniversário do nosso
município, estaremos lá numa grande festa e aproveitando a
oportunidade para lançar também a pedra fundamental da
nossa usina de álcool propriamente dita no dia 05 de agosto,
todos se sintam convidados, mas estaremos depois oficializando
por escrito; iremos convidar ainda a imprensa e toda população
do Estado de Rondônia para estar no município de Cerejeiras
para início das obras então da nossa grande usina, um
investimento da ordem de R$ 120.000,000.00 naquele
município de Cerejeiras, que estará beneficiando toda a nossa
região ali do Cone Sul do Estado, enfim, vai beneficiar não
apenas o Cone Sul, mas todo o Estado de Rondônia, que vamos
ter o álcool ai nas bombas com o preço no mínimo 30% mais
barato do que está hoje, é o que vai facilitar para nós todos
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que possuímos aí os nossos veículos flex, biocombustível para
usar então o álcool produzido lá no município de Cerejeiras.
São estas minhas palavras, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Jesualdo Pires.
O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente Neodi Carlos,
Srs. Deputados. Gostaria aqui, em primeiro lugar, de
cumprimentar o senhor Norberto Gohl, diretor da Fundação
JICRED, Ji-Paraná, o senhor Hamilton, também de Ji-Paraná, o
nosso engenheiro Dr. Ubiratan, ex-presidente do CREA, pessoal
do bairro Bela Vista, lá de Ji-Paraná que está comparecendo
hoje aqui, o Gauchinho, em nome do Gauchinho quero
cumprimentá-los, é uma honra aqui estar com vocês.
Sr. Presidente, hoje eu vou ser muito breve, eu vou
apenas ler, vou ler aqui um discurso, na verdade foi um artigo
publicado na Folha de São Paulo, no domingo, deve ser o
maior empresário hoje do País, que é o senhor Antônio Ermírio
de Moraes, engenheiro Antônio Ermírio de Moraes, e o título
do artigo que todos os domingos ele publica na Folha de São
Paulo é: “ Reforma dos impostos já”.
Então eu vou ler a preocupação...
(Ás 15 horas e 35 minutos houve queda de energia
elétrica).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado
Jesualdo Pires com a palavra.
O SR. JESUALDO PIRES – Isso aqui é só a amostra,
Sr. Presidente, do que pode acontecer com este país em 2011,
ou 2010, se esse licenciamento das usinas, viu, Deputado
Euclides, não se concretizar imediatamente, é isso que pode
acontecer com o nosso país, um grande apagão.
Continuando aqui, eu gostaria apenas de ler o discurso
do engenheiro Antônio Ermírio de Moraes, que é o Presidente
do Grupo Votorantin, um dos maiores grupos privados do País
e num artigo que todo domingo na Folha de São Paulo ele
publica: “Reformas dos impostos já”, o assunto da semana foi
o dólar abaixo dos dois reais.
O “Banco Central não consegue evitar a derrocada da
moeda americana. As forças são mundiais e o Brasil está
despreparado. O que está acontecendo na economia mundial
é uma verdadeira revolução. Entrada de novos atores no
comércio internacional, como é o caso da China, da Índia e
dos países do leste europeu ocasionou uma transformação
profunda das relações de troca. O Brasil, como membro do
chamado BRIC, foi considerado um dos beneficiários da boa
conjuntura mundial, prevendo-se assim altas taxas de
crescimento econômico. Nos últimos 5 anos, porém, enquanto
Rússia, Índia e China cresceram de 6% ao ano, mais de 6% ao
ano, acima de 10% no caso chinês, nosso crescimento ficou
na casa dos 3%, mesmo com a nova metodologia de cálculo
do PIB”.
Isso eu já tinha alertado aqui, Senhores, inclusive o
Deputado Ribamar dizia quando a gente questionava a questão
do BRIC, esse empresário Antônio Ermírio volta a questionar
essa situação. No meio da revolução ocorrida, teríamos que
ter feito a nossa para nos posicionarmos com vantagens nos
novos padrões de competição. Infelizmente nada foi feito para
reduzir os impostos, acabar com o déficit público, em especial
da Previdência Social. Melhorar a infra-estrutura ou modernizar
as leis do trabalho. Numa palavra, enquanto o mundo se
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transformou, nós ficamos como estávamos. As conseqüências
do imobilismo começam a surgir com força, vários setores da
economia brasileira estão sofrendo com essa nova conjuntura
por não terem conseguido compensar ou superar os
constrangimentos decorrentes da falta de reforma estruturais,
como é o caso das indústrias de calçados, têxtil, confecções,
mobiliária e outras.
É verdade que outros se beneficiaram do forte aumento
de demanda e dos preços favoráveis do mercado internacional.
Mas de certa maneira os bons ventos para esses setores vieram
do fato do mundo comprar do Brasil e não do Brasil vender
para o mundo. Seria muito melhor se as reformas estruturais
tivessem sido feitas de modo a alavancar todos os setores
produtivos em termos de competitividade. Estamos no meio
de um grande esforço para tirar o atraso, este é o propósito
do PAC, potencial de crescimento, termos abundâncias, mas
a corrida terá que ser frenética para construir tudo que está
planejado e no fundo continuarmos a depender das benditas
reformas dos impostos, da Previdência e do Trabalho. As
medidas tópicas não são suficientes, as taxas de juros precisam
baixar, mas será que isso deterá a queda do dólar? Sejamos
realistas, temos que sair dessa armadilha, modernizando a
estrutura tributária, o sistema previdenciário e as leis
trabalhistas.
Então, neste artigo aqui, Sr. Presidente, o empresário
Antônio Ermírio de Moraes coloca toda a preocupação de forma
muito resumida de assunto que a gente já tratou aqui nesta
Assembléia, são as questões estruturais da infra-estrutura que
falta no nosso País, são as reformas estruturais que precisam
ser feitas em relação às questões das reformas da Previdência,
a reforma trabalhista, a reforma tributária, sob pena do nosso
País não mais pertencer, Deputado Ribamar, como V.Exª. bem
colocou alguns dias atrás, o nosso País não acompanhar o
BRIC, ou seja, aqueles 4 países do qual o Banco Mundial, o
Banco Gold Manchax nos posicionou como em 2050 seriam as
4 maiores potências econômicas do mundo. A China, a Rússia
e a Índia estão fazendo a sua parte. Falta o país ter essa
consciência de poder acompanhar essas nações emergentes
que crescem a um ritmo alucinante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença aqui na galeria desta Casa da Comissão da
Associação dos Servidores do INCRA; também queremos
registrar a presença do Sr. Salézio Luiz, o Gauchinho, Presidente
da Associação dos Moradores do Bairro Bela Vista, lá de JiParaná; também do Sr. Francisco Souza, Presidente do SINDET,
Sindicato dos Servidores do DETRAN.
Com a palavra, por um tempo de até cinco minutos,
sem apartes, o ilustre Deputado Líder do Governo, Euclides
Maciel.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
Deputados, meu grande líder, Deputado Ribamar, grande
esperança na vaga da equipe da Assembléia, quero
cumprimentar meu amigo o Sr. Norberto, nosso companheiro
de Ji-Paraná e todos os companheiros; a imprensa, nossos
colegas da imprensa e os servidores do INCRA em greve que
pedem justiça e acima de tudo com todo o direito, reivindicação
da reestruturação da carreira e com isso a reforma agrária já
e pode o INCRA contar com o nosso apoio aqui também, tenho
certeza como dos demais companheiros Deputados.
Mas eu gostaria de falar um pouquinho da CAERD, meu
amigo Miguel, agradecer a sua esposa pelo atendimento, nós
íamos com uma comissão hoje de Ji-Paraná, com o Gauchinho,
representando o bairro Bela Vista, junto com o meu amigo
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Deputado Jesualdo Pires, a maneira com que nos atendeu,
chegando de viagem à noite e cedo marcou, no horário ela
estava lá, até chegou antes que nós, e transmitir a ela então
os parabéns pela maneira com que está dando o atendimento
independente de qual região é. É uma bairro alto, é um bairro
da dificuldade para água, mais apenas o agradecimento à
CAERD por essa atitude.
Outro agradecimento também, nós falamos aqui sobre
as empresas de ônibus circulares aqui da cidade aqui da nossa
Capital, Porto Velho, e queremos parabenizar o Sindicato das
Empresas de Transportes, o SET de Porto Velho, que anunciou
para próxima segunda-feira a chegada de 24 novos coletivos
que serão incorporados à frota do transporte coletivo na Capital.
Segundo o sindicato, inclusive nos próximos dias chegam
também novos 6 ônibus adaptados para facilitar o acesso de
deficientes físicos que se deslocam em cadeiras de rodas. Com
isso, nós que cobramos a semana passada, temos também
por obrigação de elogiar quando é feito. Então, parabéns aí à
administração municipal do Prefeito Roberto Sobrinho que
entendeu essa necessidade e que a Capital já é carente desses
ônibus em condições melhores de tráfego aqui dentro da nossa
Capital.
Mas, Sr. Presidente, eu tenho uma polêmica para daqui
a pouco e que, pasmem os senhores, se o Projeto do Alex
sobre a pesca já deu polêmica, vocês vão ver o que nós vamos
pedir hoje, até vamos solicitar uma audiência pública, eu sei
que alguns ambientalistas vão ficar bravos comigo, mas eu
vou falar daqui a pouco, vou me inscrever para as Lideranças,
e esse projeto vai dar o que falar. Peço aos Srs. que é um dos
projetos que vai ser muito mais polêmico do que o da pesca e
nós vamos conclamar ao Deputado Federal Valverde, já que
ele está trazendo aqui para Rondônia o Ministro da Pesca, e,
parece que é nesses dias, dia 14, e que este assunto vai
interessar ao Ministro também e ao Deputado Eduardo Valverde.
É uma polêmica, Deputado Neri, que eu quero que V. Exª. depois
debata comigo, que eu preciso do seu apoio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerradas as
Breves Comunicações. Passaremos ao Grande Expediente.
Com a palavra, por um tempo de 20 minutos, com
apartes, o ilustre Deputado Kaká Mendonça.
GRANDE EXPEDIENTE
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Sr. Presidente, nobres
Deputados, a imprensa aqui fazendo cobertura a mais uma
sessão ordinária da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, as pessoas que assistem a sessão desta terça-feira.
Sr. Presidente, eu venho hoje trazer, aqui na Tribuna
da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, o momento,
Deputado Chico Paraíba,o momento que vive o nosso município
de Pimenta Bueno. O município de Pimenta Bueno, Deputado
Miguel, é um dos primeiros municípios do Estado de Rondônia,
Deputado Alex, junto com sua família, foi uma das famílias
pioneiras daquele município. Pimenta Bueno, na verdade,
Deputado Chico, ele era o município que Rolim de Moura, Cacoal,
Alta Floresta, enfim, toda aquela região dependia de Pimenta
Bueno e tudo era Pimenta Bueno. E, com o decorrer dos anos,
com a criação de outros municípios, com ascensão do Estado
de Rondônia, Cacoal surgiu como um grande município da nossa
região, produtor, Rolim de Moura não é diferente. Enfim, e
brigas políticas do passado foram fazendo, Deputado Ezequiel,
com que Pimenta Bueno ficasse adormecida, não diferente do
vosso município Cerejeiras, onde eu estive esta semana. E,
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depois de quase doze, quinze anos, um município em
decadência nos últimos dois anos, começamos a perceber,
Deputado Ezequiel, um crescimento muito grande, muito mais
que um crescimento, um crescimento grande de investimentos
privado e público. Só do ano passado para este ano, Deputado
Chico Paraíba, o município de Pimenta Bueno tem mais de
R$350.000.000,00 de investimentos da iniciativa privada e do
setor público. Pimenta Bueno, hoje, através da Eletro Primavera,
de propriedade do grupo Cassol e outros parceiros ali da região,
gera 18.000 megas de energia, atendendo, Deputado Miguel,
a demanda de Pimenta, de Espigão, de Primavera e mandamos
ainda seis megas para o município de Cacoal, Deputado Chico.
Estivemos lá sexta-feira com a Deputada Federal
Marinha Raupp e com o Senador Raupp, Deputado Chico
Paraíba, na Usina do Apertado que vai gerar 100 megas de
energia, a Usina do Apertado e a Usina de Primavera, do grupo
Cassol, juntas, Presidente, é a mesma coisa da Samuel, que a
Samuel gera 560, 570, quando baixa a água gera em torno de
110, 115. Tinham quase 800 homens trabalhando lá. É mais
de 20.000 litros de combustível dia, Deputado Chico Paraíba, é
um investimento de R$230.000.000,00 que será entregue a 1ª
etapa no ano que vem.
A Eletro Primavera, Presidente, foi R$90.000.000,00
de investimentos gerando emprego e rendas para o nosso
município, e hoje trazem divisas com a venda da energia. A
Cooperocarne, Deputado Chico Paraíba, a primeira cooperativa
que inaugura Presidente, daqui a 45 dias, de 15 a 20 de julho,
será inaugurada a Cooperocarne, é uma cooperativa para
exportação de carne que vai abastecer 120 cabeças boi hora,
Deputado Chico Paraíba, mais R$ 33.000.000 de rendimentos,
onde estivemos com o Governador Ivo Cassol cerca de 15 dias
atrás fazendo uma visita àquela cooperativa. Gerando, Deputado
Chico Paraíba, 600 empregos diretos de imediato, e não tenha
dúvida com quatro meses poderá ir a mil, e não diferente do
que acontece hoje do frigorífico, Deputado Luizinho, lá do
município de Vilhena. Deputado Chico Paraíba, assinamos a
ordem de serviço junto com o Senador Valdir Raupp de cinco
milhões e quatrocentos mil para concluir as marginais da BR
que foram liberados no ano passado três milhões e mais um
milhão e trezentos mil para a iluminação das marginais. O
nosso município fazia dez anos que não fazia um quilômetro
de asfalto, o Prefeito Augusto Plaça está concluindo cinco
quilômetros, terminou esta semana, e deu ordem de serviço
de mais dois. Então, Deputado Ezequiel, é o momento especial
que vive o nosso município. E eu não tenha dúvida, com quase
nove anos que estou aqui neste Parlamento, é primeira vez
que eu venho aqui, eu que sempre defendi os interesses do
município que eu represento, mas agora, realmente, como o
município estava adormecido, e que acordou, graças ao apoio
da iniciativa privada e do setor público, a parceria do Senador
Valdir Raupp, como eu estava falando que foi intensiva ...
O SR. CHICO PARAÍBA – Permite-me um aparte,
Deputado?
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Pois não.
O Sr. Chico Paraíba - Deputado Kaká, eu quero dizer
para V. Exª. que eu estou precisando conhecer esse santo para
levar para Presidente Médici, porque na realidade, lá o meu
município, está numa situação muito difícil, muito caótica. Então
é importante a gente entender, o Augusto Placa, que foi um
colega nosso, foi Deputado aqui junto com a gente, então a
experiência conta muito. Nós queríamos dizer para V. Exa.,
feliz que V. Exa. lá na sua região está passando esses momentos
muitos bons, isso depende muito da fase que está se passando
e do administrador que está sendo. Lá em Presidente Médici a
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gente está passando dias de agonias, na realidade o município
está em pura decadência, e não se consegue nem aplicar os
recursos que já ficaram na conta há quase três anos atrás.
Então, eu queria dizer para V. Exa. que de fato eu fico
até orgulhoso quando eu vejo um político, um Parlamentar
entusiasmado com o desenvolvimento da sua região e V. Exª.
pode ficar tranqüilo que é verdade isso que está acontecendo
em Pimenta, não é? Eu fico satisfeito por V. Exª., eu acho que
a gente tem que olhar para dentro da gente e ficar satisfeito
quando o colega da gente está satisfeito. E quem sabe em
outras oportunidades, as vezes que eu estive lá em Pimenta
sempre foi para reforçar a sua atuação naquela região e V.
Exª. disse que tentou falar comigo, mas o meu telefone não
funcionou naquele momento, eu acho que em outras
oportunidades eu vou estar lá junto com V. Exª. comemorando
essa alegria e essa satisfaçãoÿÿ:, porque é o desenvolvimento
da sua região.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Obrigado, Deputado, V.
Exª. será e sempre foi bem-vindo ao nosso município e sempre
para fortalecer. Mas não poderia deixar de dizer desse momento
importante que vive, Deputado Ribamar, e que tem uma parcela
de contribuição com a bancada do partido de V. Exª., porque lá
tem recursos do Deputado Eduardo Valverde, só casas
populares, Presidente, estão sendo construídas 100 e o Prefeito
já deu ordem de serviço de mais 100, com mais 43 de uma
parceria com a madeira apreendida do IBAMA, serão feitas
243 casas no nosso município para atender a população de
pequena renda, a cada 05 dias do mandato do Prefeito Augusto
ele vai estar entregando uma casa popular para a população.
Fora a feira coberta que terminou a 2ª etapa e está reiniciando
a 3ª, o anfiteatro, o BNH nosso que era todo, na verdade,
abandonado e que foi bloqueteado o BNH II todinho, e agora
está sendo licitado o bloqueteamento do BNH I, que é o mais
antigo do nosso município.
Então, Presidente, eu venho aqui dizer com felicidades
que o nosso município vive um momento diferenciado, o
momento especial, graças à força política e à união política, o
Governador esteve lá há 15 dias e se comprometeu em buscar
e dar uma parceria do Estado, podendo ajudar o Prefeito a
recapear alguns quilômetros de asfalto através do DEVOP que
existe ali. Enfim, a gente fica feliz, Deputado Miguel, porque o
município vive um momento diferenciado de outros que já
estiveram em ascensão e hoje estão em decadência, como
disse o Deputado Chico Paraíba, e a gente como representante
a gente fica feliz de ver a população animada, são 750
empregos de um lado, 500 empregos do outro, eu vi isso lá
em Cerejeiras, Deputado Ezequiel, eu conheço aquela região,
aquele município estava adormecido, e está lá o Prefeito Kleber,
que assumiu aí, um rapaz jovem, determinado, V. Exª. o povo
mandou para cá para representar aquele município, mas o
município também está em ascensão, eu vi lá, é usina de alcool
em ascensão, V. Exª. tem levantado essa bandeira e está
criando uma expectativa muito grande para aquele povo, é
asfalto para os quatro cantos da cidade. Enfim, é o asfalto de
Cerejeiras a Corumbiara que o Governador foi lá com V. Exª. e
anunciou, então isso faz com que a gente fique feliz de ver
importantes municípios do Estado de Rondônia realmente tendo
um momento ímpar que é um momento de desenvolvimento
como teve o município de Machadinho quando V. Exª. foi
Prefeito, Presidente, como teve o município de Jaru quando o
Deputado Amauri foi Prefeito, o de Médici que hoje está judiado,
Deputado Chico Paraíba, eu lembro do Médici há quatro anos
atrás, 06 anos atrás, quando eu passei por Médici e V. Exª.
junto com o Prefeito José Ribeiro e toda a bancada do PMDB
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fizeram mais de 15 quilômetros de asfalto em um mandato,
asfalto para tudo quanto é lado aqui. Então a gente fica feliz
em ver que o que aconteceu em outros municípios hoje está
acontecendo no nosso.
O SR. AMAURI DOS SANTOS – Permita-me um aparte,
Deputado?
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Vou ceder aparte a V. Exa.,
Deputado Amauri.
O Sr. Amauri dos Santos – A gente fica feliz de ver
V. Exª. aqui, que está feliz do seu município. Eu queria estar
aqui o mesmo, feliz que o mesmo acontecesse comigo, mas
isso não acontece em Jaru. A gente tem muita dificuldade lá, a
população reclamando, ontem nós andamos na rua e se via a
reclamação da população, onde eu estive ali um período curto
de menos de 05 anos, onde fiz quase 50 quilômetros de asfalto,
e hoje não foi feito um metro de asfalto. E nós vemos a luta do
Augusto Plaça, as vezes que eu estive em Brasília ele sempre
lá lutando, o apoio de V. Exª. E a gente fica feliz de ver Pimenta
e o apoio que o Senador Valdir Raupp tem dado, a Deputada
Marinha, a Bancada do Partido dos Trabalhadores e vê o
município desenvolvendo. E quem ganha com isso é a população
do Estado, que vem a ganhar, que vê crescendo, que vê uma
cidade igual Pimenta que passou aí 08, 12 anos, 20 anos
adormecida e agora a população vê o asfalto passando, vê
aquelas marginais fazendo, vê aí mais de 200 casas, é uma
felicidade para o nosso Estado. Uma pena que a minha cidade
já passou esses momentos bons quando eu estava na
administração, hoje passa os momentos difíceis, mas vamos
pedir a Deus, daqui a um ano e pouco é a eleição e se Deus
der vida e saúde e a lei permitir eu vou ser candidato a Prefeito
ali para desenvolver aquela cidade. O que eu fiz em 05 anos
eu quero fazer aí, eu quero fazer nesse mandato aí, se Deus
me ajudar, se eu for Prefeito, recuperar esse tempo perdido
que Jaru ficou. E está de parabéns V. Exª. pelo trabalho, que V.
Exª. tem ajudado aquele município e a Deputada Marinha Raupp
e ao Senador Valdir Raupp.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Obrigado, Deputado.
Presidente, o nosso município vive em tanta ascensão que eu
falei aqui de usina de energia, eu falei aqui de frigorífico, e
estava esquecendo de um outro projeto que é muito importante
porque é o primeiro do Estado da dimensão que está sendo. É
a primeira usina de biodiesel do Estado de Rondônia em
parceria com a Secretaria, com a SEAPS, que está dando todo
o aparato, todo o amparo. O Grupo CAIRU, um Grupo que tem
dado uma parcela de contribuição muito grande para o
município de Pimenta Bueno, Presidente, porque o Grupo CAIRU
é uma empresa que gera hoje 700 empregos diretos, é uma
empresa que distribui peças de moto, peças de bicicleta, e
monta, têm uma linha de montagem, Deputado Doutor
Alexandre, de 10 mil bicicletas mês atendendo 18 Estados da
Federação. O Grupo CAIRU, que hoje é um Grupo de peso
para o nosso município, está implantando a primeira usina de
biodiesel do nosso Estado, R$ 15 milhões de investimento. E V.
Exª. sabe quem vai ser beneficiado com isso? Semana passada,
sábado, eu tive a oportunidade de participar junto com um dos
proprietários do Grupo CAIRU, o Eufrago Dillon Ribeiro, e junto
com a equipe técnica da usina de biodiesel que está visitando
as associações de produtores rurais. Porque a usina de biodiesel
do Grupo CAIRU irá atender e fazer uma parceria com a
agricultura familiar, Deputado Ezequiel, o município de Pimenta
Bueno e região, para atender a demanda da usina que está
sendo instalada de biodiesel no nosso município, precisam de
20 mil hectares, de 20 mil hectares de produção, ou da
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mamona, ou do pinhão macho, ou do babaçu, enfim, do vegetal
que vai fazer com que tenha o óleo vegetal para que essa
usina possa realmente entrar no mercado aí e buscar uma
competitividade grande com outras usinas do país.
Então, eu não poderia deixar com muita felicidade de
registrar nessa terça-feira, Presidente, o momento que vive o
nosso município, que tem contribuído e muito para o
desenvolvimento do Estado de Rondônia, um momento de muita
parceria do Prefeito, dos Vereadores, do Governo, da bancada
federal, igual falei aqui, Deputado Neri, tem dado a sua parcela
de contribuição lá através da Deputada Marinha e do Deputado
Valverde, do Senador Raupp, que tem ajudado muito, do
Governador, que não tem se omitido e tem buscado atender a
todos os nossos pedidos e buscado ai, tem colocado o Estado
à disposição dessas indústrias. Lá na Cooperocarne pediram
uma parceria do Governo para a construção de um asfalto lá
dentro. O Governo está colocando uma infra-estrutura do
DEVOP para poder ajudar, porque ele está vendo a importância
que é o incentivo tributário, não diferente da usina de biodiesel.
Enfim então a gente fica muito feliz com esse momento
importante que vive o nosso município. E para o senhor ter
uma idéia, no município de Rolim de Moura, Deputado Miguel,
está sendo construído um dos grandes frigoríficos do País, que
é o Minerva, hoje lá existe o Maggi e o Independência. E o
Minerva caminhou para Rolim de Moura, hoje estão com
dificuldade porque eles não têm em Rolim de Moura energia
de qualidade para poder atender a demanda. E hoje Pimenta
Bueno, graças a Deus está sobrando energia e a partir do ano
que vem a usina do Apertado é de cento e vinte mega de
energia, dando energia para todo o Estado de Rondônia.
Muito obrigado, Presidente, muito obrigado aos
Deputados que já apartearam e sempre que alguém tiver uma
oportunidade os Deputados que passam por aquela região ali
de visitar lá a usina do Apertado, de visitar a Cooperocarne, o
nosso município está sempre à disposição ali, e é um município
que sempre atende de braços abertos os nossos companheiros,
menos para ir lá para pedir voto vocês podem ir fazer visita,
vocês deixem quietos.
Muito obrigado, Presidente, e boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de vinte minutos, com aparte, o ilustre Deputado
Líder do Governo, Euclides Maciel.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
Deputados. Nós prometemos para agora de inclusive solicitar
uma audiência pública sobre esse assunto de suma importância
para o nosso Estado, e tomara que chegue ao conhecimento
do Deputado Valverde, meu particular amigo e que tem sido
um companheiro nosso lá em Brasília, quando lá estamos e
que roda conosco por todos os cantos, e eu vou pedir o apoio
dele nesse sentido.
Mas antes disso, ouvindo o Deputado Kaká, Rondônia
passa por um problema difícil neste momento Kaká, quando o
Governo estadual deu incentivo fiscal de até 85% e o STJ
derrubou o incentivo fiscal, que a partir de agora as empresas
de Rondônia que tinham o incentivo fiscal, ontem como o
Deputado Jesualdo sabe bem, o Coleto, em Ji-Paraná, que está
fazendo duas usinas de leite em pó e que fez a maioria das
compras das máquinas com o dinheiro desse incentivo fiscal
que é a sobra em que as empresas conseguem fazer alguma
coisa. E nós vemos então a necessidade de que nós, Deputados,
possamos somar com o Governador para derrubar essa medida
em que não possa dar o incentivo fiscal a empresas. Quantas
empresas que precisam desse incentivo? E nós infelizmente
temos que admitir, mas vamos brigar e o próprio Governador

18 de junho de 2007

Nº 73

dizia aos companheiros de Cacoal que ontem ligavam
apavorados como o Geraldo Coleto, que veio no aeroporto
ontem para conversar com o Governador e dizer que pára as
fábricas se não puder retornar esse incentivo fiscal. É algo
difícil, mas nós temos que batalhar de uma maneira, eu sei
que é na esfera federal, mas como nós temos representantes
à altura lá em Brasília, eu tenho certeza que a mesma
preocupação nossa é a deles lá, e se depender disso os nossos
Deputados vão tentar derrubar aquela liminar para conseguir
voltar esse incentivo fiscal às empresas de Rondônia.
O SR. JESUALDO PIRES – Um aparte, Deputado?
O SR. EUCLIDES MACIEL - Pois não, Deputado.
O SR. Jesualdo Pires – Deputado Euclides, parabéns
aí pelo seu discurso, a sua preocupação, eu até para efeito de
colaborar com o seu discurso gostaria aqui de dizer a V.Exª.
que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi
transitada em julgado em 09 de maio, para se ter uma idéia,
cancelando de forma irrevogável a totalidade dos incentivos
tributários concedidos para a implantação e ampliação para e
modernização de 177 indústrias, Deputado Euclides, nos mais
diversos setores. Atração de, note V.Exª., um bilhão, duzentos
e cinqüenta oito milhões cento, e trinta e quatro mil reais em
investimentos fixos e a geração de dezoito mil empregos. Então
V.Exª. tem razão, o nosso Estado passa hoje por um momento
muito crítico em relação a esta inconstitucionalidade que o
Supremo definiu, está prejudicando evidentemente os Estados
pobres da Federação, o único Estado hoje, os únicos Estados,
Deputado Ribamar, que são favoráveis a isso são,
evidentemente, os Estados ricos, os Estados pobres sofrem, e
se isso acontecer seria o caos total para o Estado de Rondônia.
Parabéns, Deputado Euclides, realmente a sua
preocupação é muito importante, todos os Deputados têm que
ficar atentos, porque caso isso se concretize serão milhares
de empregos que serão ceifados no nosso Estado de Rondônia,
e esses investimentos da ordem de um bilhão duzentos e
cinqüenta e oito milhões seriam totalmente inviabilizados.
Parabéns, Deputado.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Obrigado, Deputado
Jesualdo, pelo aparte, e eu peguei esse tema ouvindo o
Deputado Kaká, que falava contente quando vê o progresso de
seu município ou de municípios, alguns não conseguem ter
essa alegria como o próprio Amauri dizia, mas outros que têm
essa satisfação podem ver, mas quando se vê que barra aonde
iria mais o progresso, preocupa, Deputado.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Um aparte, Deputado?
O SR EUCLIDES MACIEL - Pois não.
O Sr. Kaká Mendonça – Deputado Euclides eu quero
parabenizar V.Exª., eu que vinha anteriormente falando do pleno
desenvolvimento que está o nosso município, a nossa região
que faz parte do Estado Rondônia. Então, na verdade, uma
decisão dessa vem de encontro com tudo aquilo que a gente
não queria, vem de encontro com um momento ímpar que o
Estado vive e que nos deixa preocupados. Eu estava
conversando agora há pouco com o Deputado Luiz Cláudio que
é um grande defensor aí da geração de emprego e tem
conhecimento, que foi Secretário de Agricultura, eu recebi
ligação já, Deputado Jesualdo, da Lind’água que é uma das
grandes indústrias do nosso município.
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O SR. EUCLIDES MACIEL – Que tem o incentivo.
O Sr. Kaká Mendonça – Que tem esse incentivo do
setor de confecções, que hoje busca divisas trazendo renda
para o nosso Estado, enfim, então é um momento que a gente
tem que ter muita habilidade porque está tratando de uma
medida inconstitucional, mas a gente tem que ver que lá em
Ji-Paraná, como V.Exª. falou, e não é diferente do frigorífico de
Pimenta Bueno, que está acreditando realmente que vai ter
um incentivo, que construíram, que investiram, que têm uma
base de cálculo para o seu produto ter competitividade no
mercado, que pode inviabilizar e colocar aí milhares de pais de
família no olho da rua.
Então eu quero parabenizar V.Exª. que levanta aí um
assunto importante e a gente passa por um momento delicado,
que a gente tem que buscar da melhor maneira possível, lógico,
sempre procurando a legalidade, realmente discutindo com
quem tem competência para poder achar uma solução para
que o nosso Estado não perca esse momento de
desenvolvimento que a gente está vivendo.
Parabéns por V.Exª. abordar o assunto de grande
importância para o povo de Rondônia.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Muito obrigado, Deputado
Kaká, importante mesmo.
O SR. LUIZ CLÁUDIO – Permite-me um aparte,
Deputado?
O SR. EUCLIDES MACIEL - Vamos ouvir o Deputado
Luiz Cláudio também com essa participação ele que tem e
conhece bastante desse assunto, quanto é o prejuízo do Estado.
O Sr. Luiz Cláudio – Nobre Deputado Euclides Maciel,
a sua defesa, ela é muito oportuna e nos preocupa muito
porque, graças a Deus, o Estado de Rondônia hoje apresenta
um nível de crescimento econômico entre os maiores do País.
Em termos de arrecadação, quando o Governo Cassol assumiu
no primeiro mandato, ele quase que dobrou a arrecadação,
mesmo com essa política de incentivo fiscal, e aqui estava
chegando ao Plenário o Ciro, que é da área, da Secretaria da
Fazenda, havia algumas pessoas, Deputado Euclides, dizendo
que...
(Às 16 horas e 14 minutos falta de energia,
retornando ás 16 horas e 20 minutos, o Sr. Neodi passa
a presidência ao Sr. Jesualdo Pires).
O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Nobre
Deputado Euclides Maciel.
O SR. EUCLIDES MACIEL – E tem gente que não quer
as usinas, meu amigo Deputado Luiz Cláudio.
O Sr. Luiz Cláudio – Bom, Deputado Euclides, eu queria
concluir as minhas palavras. Eu sei, inclusive, também quero
me solidarizar com às indústrias, como apresentou aqui o nobre
Deputado Jesualdo, o valor de investimentos que foi feito no
Estado, a geração de empregos, Deputado Euclides, e
realmente o pessoal está num desespero muito grande, mas
eu hoje estive conversando com o Secretário da Fazenda,
conversando com o Secretário da SEAPES, ainda bem que nós
aprovamos aquela Lei 155, que é uma lei aqui que vai poder
oportunizar essas indústrias a requerer esse incentivo. E
realmente a questão, Deputado Euclides Maciel, é que os
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Estados ricos não querem que os Estados pobres cresçam e
na verdade depois que essa Lei...
(Às 16 horas e 21 minutos, falta de energia,
retornando às 16 horas e 22 minutos).
O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Continuando
o nobre Deputado Euclides Maciel.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Se a CERON deixar. Eu
vou até mudar de assunto para ver se vai dar certo. Nós
prometemos agora, mas marca o nosso tempo, que eu tenho
um desconto aí, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados e esse público que nos
prestigia. Venho à Tribuna desta Casa para trazer um assunto
que muito nos preocupa. Antes desse assunto, gostaria de
cumprimentar o meu amigo, Deputado Amauri, que domingo
mandou 16 ônibus para Ji-Paraná para assistir a vitória da
ULBRA frente a sua cidade de Jaru, mesmo ganhando o jogo
por 2x1, mas nós torcedores jiparanaenses, sabíamos que no
final nos ganharíamos o jogo. Mas eu quero parabenizar,
Deputado Amauri, pela maneira como se comportou a equipe
de Jaru, uma torcida exemplar, uma torcida que soube
incentivar na hora que estava ganhando e soube perder na
hora que perdeu o jogo. Então parabéns. Não teve uma troca
de agressão em nenhum dos lados, eu acho que só aí já
mostrou a parte esportiva da cidade de Jaru. Parabéns a V.Exª.
que colaborou com essa torcida.
O Sr. Maurinho Silva – V.Exª. me permite um aparte?
O SR. EUCLIDES MACIEL – Pois não, Deputado.
O Sr. Maurinho Silva – Nobre Deputado Euclides, eu
quero parabenizar mais uma vez Ji-Paraná em especial por ter
vindo desenvolvendo esse esporte de maneira, dando uma lição
de como organizar sem dúvida a parte esportiva que tanto
produz para o nosso jovem e Ji-Paraná tem mostrado que nós
temos, Porto Velho tem que aprender muito, principalmente
no quesito esportivo.
Está de parabéns a torcida de Ji-Paraná, V.Exªs lá de
Ji-Paraná, Deputado Jesualdo, Deputado Euclides, e dizer que
a gente fica até com um pouquinho de ciúme, eu queria que
Porto Velho se destacasse, mas o ano que vem está vindo aí e
sem dúvida eu acho que Porto Velho vai estar na primeira divisão,
a ULBRA presente também. Parabéns ao pessoal da ULBRA,
vocês, a parte esportiva lá, a gente tem muito que aprender
aqui na Capital e dizer que a gente espera uma Federação
também mais atuante no sentido de fazer uma coisa diferente.
Lá no Acre, a Federação do Acre construiu com dinheiro de
recurso próprio um estádio para 40 mil pessoas. E aqui a gente
está esperando esse momento, que a Federação daqui se
engaje no sentido de trazer coisas melhores para o esporte,
principalmente para a nossa Capital que tanto precisa e tem
muito espaço para ocupar esse espaço. Parabéns, ULBRA.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Muito obrigado. Agora esse
assunto aqui é que vai dar maior polêmica no Estado. Estamos
vivendo a época das exposições em Rondônia quando podemos
comprovar a potencialidade de nosso Estado, todas as regiões
do País realizam suas feiras, exposições para mostrar suas
riquezas e ao mesmo tempo proporcionar lazer e diversão ao
seu povo. Concordo e aplaudo realizações dessa natureza, gosto
de ver o gado, os cavalos muito bem conduzidos por seus ...

Pág.1384

ANAIS

DIÁRIO OFICIAL DA ALE-RO

(Às 16 horas e 24 minutos, falta energia,
retornando às 16 horas e 29 minutos).
O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Sr. Deputado
Euclides, tente terminar.
O SR. EUCLIDES MACIEL – Eu nem comecei. Os
cavalos muito bem conduzidos por seus cavaleiros e bem
cuidados. Eu só não gosto e até me irrito quando vejo maustratos aos animais e isso não aceito e me permito criticar
veementemente no meu Estado de Santa Catarina, na Semana
Santa verifica-se a maior demonstração de estupidez do ser
humano contra os animais com a realização da farra do boi,
quando centenas de autênticas bestas humanas perseguem
um animal pelas ruas da cidade, cometendo toda sorte de
maldades, dizendo que isso é uma tradição, maldita tradição.
Em outras regiões acontece a vaquejada, quando também se
comete muitas maldades contra os animais que chegam às
vezes até a morrer em conseqüência da violência a que são
submetidos. Em muitos lugares acontecem brigas de galos,
atiçados à última instância, dilacerando-se totalmente numa
crueldade sem limites.
Não posso crer, Srs. Deputados, que uma pessoa normal
possa sentir prazer vendo um animal sendo maltratado até a
morte. Eu soube, não posso garantir, que aqui na EXPOVEL um
cavalo teve que ser sacrificado após ser atropelado
irresponsavelmente. Creio que não existe ninguém que goste
mais de animais do que eu; pode existir alguém que goste
tanto quanto eu, mas duvido que goste mais.
Deus foi tão bom, justo e generoso quando criou o
mundo. Tudo tem sua razão de ser. Deus criou os animais para
que nós, seres humanos, pudéssemos utilizá-los com dignidade,
consumindo o seu leite, sua força no trabalho e até a sua carne
para nos alimentar. Mas até para abatê-los é preciso de
dignidade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero enfatizar que
reconheço a preocupação e o trabalho dos ecologistas que
batalham em defesa da natureza e dos animais. Mas quero
relatar o que está acontecendo no Baixo Madeira. Agora, eu
quero que prestem atenção, aqui no Lago Cuniã, onde a
população ribeirinha está à mercê do ataque dos jacarés, que
praticamente tomaram conta do lugar em virtude da
superpopulação desses animais, que já estão atacando até as
pessoas. Vejam os senhores, os ribeirinhos estão perdendo a
batalha para os jacarés que estão acabando com os peixes,
razão da sobrevivência de centenas de pessoas. Um jacaré
adulto come em média dez quilos de peixe por dia. Vejam
bem, um jacaré, em média, 300 quilos de peixe por mês. Isso
quer dizer que um jacaré sozinho come em um ano
aproximadamente 4 mil quilos de peixes. Se multiplicarmos
isso por 100 jacarés, comem 400 mil quilos de peixe por ano.
Srs. Deputados, um jacaré adulto não traz nenhum
benefício, muito pelo contrário, ele está tirando o sustento de
centenas de famílias que sobrevivem da pesca. O que eu
gostaria de propor aqui aos meus colegas Deputados, que nós
fizéssemos uma Audiência Pública antes de pensar em criar
uma lei, vamos ouvir os ribeirinhos, vamos ouvir o povo, que
permitisse abater jacarés acima de um metro e oitenta de
cumprimento. Vejamos a superpopulação de jacarés da nossa
região e vamos verificar que podemos gerar uma enorme fonte
de renda para as famílias e receita para o nosso Estado. Vejam
um exemplo, a província de Beni, na Bolívia, uma região que
conta com a população de 400 mil habitantes, lá a caça do
jacaré é liberada de um metro e oitenta acima e eles exportam
em torno de 20 toneladas mês de carne de jacaré para vários
países da Europa a preço de oito dólares o quilo. Sem contar o
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alto preço do couro, produto muito valorizado para confecções
de bolsas, botas, cintos, que podem propiciar o surgimento de
curtumes o que também vai gerar muitos empregos. Enfim, as
vantagens são tantas que nos surpreende que ainda não se
tenha estudado uma maneira de viabilizar o projeto dessa
natureza. Chamo atenção do IBAMA que tem só se preocupado
em proibir tudo que diga a respeito a Rondônia, que elabore
alguma coisa nesse sentido, pois é preciso controlar a
população de jacarés que hoje já estão provocando problemas
até entre os próprios animais, onde jacarés adultos estão
comendo os jacarés menores, em virtude da grande
necessidade de alimentos para milhares de animais existentes.
Um jacaré de um metro e oitenta de cumprimento fornece em
terno de 50 quilos de carne limpa. A oito dólares, é só somar
quanto que daria.
Não estou aqui, Sr. Presidente e nobres colegas,
pregando a matança indiscriminada de animais. Absolutamente
não. O que estou dizendo é que podemos criar uma lei bem
elaborada e que normatize a caça fiscalizada e realizada por
pessoas devidamente autorizadas. Não sou autoridade no
assunto, mas sei que precisamos fazer alguma coisa, pois
muitas famílias ribeirinhas estão correndo risco de vida com
ataques de jacarés, que estão até invadindo as casas, como já
aconteceu e passou no Globo Repórter, na comunidade do
Lago Cuniã, onde uma criança foi devorada por um jacaré.
Como disse aquela senhora no Globo Repórter, de
80 anos, moradora ali naquele local, que um jacaré vale mais
do que um ser humano. Essa mesma senhora de 80 anos, que
ali nasceu, ela fez um desafio a alguém do IBAMA para passar
uma noite no local para comprovar o risco que estão correndo.
É claro que o pessoal do IBAMA não vai porque não é bobo.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, proponho que
estudemos o assunto com carinho e a seriedade que o caso
requer, pois compete a nós oferecer soluções para os
problemas que afetam a nossa gente. Preservar a natureza é
preciso, cuidar dos animais é necessário, mas é preciso bom
senso e equilíbrio, não podemos ser irracionais. É preciso manter
o equilíbrio ecológico. Do jeito que está os jacarés estão
dizimando os peixes e até os próprios jacarés. Acho que está
faltando bom senso e equilíbrio aos técnicos do IBAMA, órgão
responsável pelo meio ambiente, e já deveriam ter atentado
para isso antes que a situação se agrave ainda mais.
Sr. Presidente, quero fazer um pedido, que nós
podemos marcar nesse local, possamos marcar nesse local
uma Audiência Pública, uma comissão de 4 Deputados ou 5,
que possam ir até esse local e ver de perto, in loco, a situação
desses ribeirinhos, que foi oferecido já o helicóptero para que
sobrevoem a área e possam ouvir esses moradores numa
Audiência Pública. Então nós fazemos um apelo aí, tanto na
Província de Beni, como também aqui no nosso Lago do Cuniã.
Fazemos esse apelo aqui ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Jesualdo Pires) – Obrigado,
Deputado Euclides Maciel. Continuando o Grande Expediente,
com a palavra, pelo prazo de 20 minutos, com apartes, o ilustre
Deputado Amauri dos Santos.
O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, viemos aqui hoje, o Deputado Euclides falou,
evidentemente quem teve o time melhor que ganhou, mas o
time da minha cidade, graças a Deus, com a ajuda dos
empresários lá da minha cidade, o Tião da Triangolin,; o Zé do
Construtor, vários empresários que ajudaram, e o time da nossa
cidade pôde representar o nosso Estado bem representado e
vai participar da Série “C” do Campeonato Brasileiro, já é
importante, evidentemente que a ULBRA com mais estrutura
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financeira, como vinha se estruturando, foi melhor. Mas Jaru
nós vamos fazer de tudo, vamos ajudar. O discurso do Deputado
Euclides foi importante aqui, Deputado Maurinho, por quê? Nós
já temos que começar a nos preocuparmos, o nosso Estado é
um Estado que cresceu e se preocupa com o futebol. Aquele
momento estava o Deputado Jesualdo, estava o Deputado
Euclides, várias autoridades ali e viram o Estádio de futebol
cheio, precisava de um incentivo dos nossos governantes, do
Governo do Estado. É uma ajuda porque a cidade não agüenta,
eles não têm uma estrutura financeira para manter um time.
Não é uma ajuda financeira que o Estado banca o time, que o
município banca o time, é que o Estado venha ajudar, todos
nós Parlamentares coloquemos uma emenda, porque tudo faz
parte do melhor para o nosso Estado. E é por isso que eu
venho aqui, a importância que deu a comunidade da nossa
cidade aonde tinha lá mais de 1.500 pessoas no Estádio de JiParaná prestigiando, vários empresários, todos os segmentos
da sociedade estavam lá e é muito importante. E é por isso,
nesse orçamento agora do Estado, que todos nós
Parlamentares vamos ter uma preocupação de ajudar o nosso
futebol do nosso Estado, que venha aí essa ajuda para o futebol,
que venham aí os finais de semana, nós que somos do Estado
que não tem praia, a diversão que tem, aquele que é evangélico
vai para a igreja, aqueles que vão para a igreja e aqueles que
não são evangélicos, são católicos, que vão para o Estádio de
futebol à tarde, isso é no Brasil todo. E aqui o nosso Estado,
com o crescimento do nosso Estado que está é uma
preocupação de todos nós procurarmos ajudar o futebol do
nosso Estado. Porque são aquelas pessoas que vão ali, eu vi
ali no Estádio todo mundo ali; crianças, jovens, pessoas já da
terceira idade e a gente fica feliz com aquilo lá. A imprensa,
todo meio de comunicação, e é importante, eu que tive ali
quando assumi a prefeitura da minha cidade, o pessoal do
esporte pedia ali para mim a iluminação do Estádio, ginásio de
esporte, eu me preocupei, consegui com o Senador Valdir
Raupp, com a Deputada Marinha Raupp, o Senador Amir Lando,
na época, consegui a iluminação do Estádio de futebol em Jaru,
onde ficou uma obra bonita, ficou bonito o nosso Estádio de
futebol com aquela iluminação, a pista de atletismo, e aí veio
ajudar muito a nossa cidade. Fizemos ali 5 ginásios de esportes,
isso que vem a felicidade da nossa população, que não é só de
trabalho, que nós todos vivemos, nós vivemos também do lazer.
É por isso que hoje viemos aqui, a nossa preocupação com o
esporte do nosso Estado, uma preocupação grande e
parabenizar a equipe da ULBRA que foi melhor e também da
minha cidade de Jaru, que ficou em segundo lugar, teve os 44
minutos, que fizeram dois gols a equipe da ULBRA, mas foi
importante a nossa cidade de Jaru, os empresários, toda a
sociedade se preocupou.
Em nome do Zé do Construtor e do Sebastião da
Triangolina que acreditaram, que ajudaram formar ao Estádio
de futebol, falo em nome de toda a comunidade de Jaru, em
nome de todas as comunidades do esporte de Jaru, que é
importante. E eu como Deputado que tive ali mais de dez mil
votos da minha cidade, eu fico feliz com a minha cidade de
Jaru, é a maior felicidade que debitei ali. E hoje, também eu
venho aqui, Sr. Presidente, porque às vezes a gente vem aqui
criticar Secretário, eu já critiquei algumas vezes, venha
parabenizar o Jacques do DEVOP, que está fazendo um serviço
bonito que liga ali a Tarilândia, até a hora que eu ver o
Governador, Jacques, que está ficando bom, mas seria melhor
se fosse asfalto. Nós vamos pedir asfalto ali, que liga a BR a
Tarilândia; Tarilândia ali que tem mais de 20 mil habitantes, o
Deputado Professor Dantas conhece lá e a gente está vendo
um serviço bonito ali, a gente fica feliz de ver aquela obra. Não
é só aquilo que está errado falar, mas aquilo que está fazendo

18 de junho de 2007

Pág.1385

a gente falar bem. A estrada que liga Jorge Teixeira a Colina
Verde, que tem uma pedreira, as pedras ali são muito difíceis,
ali está a PC do DEVOP, arrancando aquelas pedras para
melhorar para os agricultores. E a gente vem aqui agradecer
ao DEVOP por estar fazendo aquele serviço, aquela obra bonita.
Porque na hora que for para criticar, eu vou estar aqui
criticando, aqui pedindo pela minha cidade, pela minha região
e pelo meu Estado de Rondônia. E é por isso que eu venho
aqui agradecer de coração, em nome daquela população, que
manda agradecer porque a gente tem andado na cidade de
Jaru e vê aquilo que é bom. O povo diz assim: “É uma pena,
Deputado Amauri, que o senhor lá como Deputado estadual,
todos vocês estão trabalhando e estamos vendo o serviço aqui
que está saindo da parte do Estado. Da parte do município,
zero.” A gente fica triste, enquanto o Estado está fazendo, o
município não está fazendo nada. Isso aí é o que entristece. Eu
queria estar aqui, vindo aqui falar de obras que nem o Deputado
Kaká falou do município de Pimenta Bueno, mas a gente fica
triste e quando eu passo nas ruas de Jaru, o povo grita assim:
“Deputado Amauri, quando o senhor vai voltar para a Prefeitura
de Jaru?”. Vê-se a felicidade, porque eu ali tenho que agradecer
primeiro a Deus e ao povo de Jaru e à nossa bancada federal,
a todos os Parlamentares, ao meu irmão, que na época estava
aqui, que me ajudou, que eu fiz aquilo pela nossa cidade de
Jaru, que fiz aquele trabalho. Eu que não sou doutor, sou uma
pessoa humilde, mas tenho vontade de trabalhar e ali, graças
a Deus, o Deputado Professor Dantas andava muito ali na 634,
na 32, e hoje eu fico triste porque ali só pode andar de carro
traçado, na 34, 32, a gente fica triste. Eu ficaria feliz se andasse
que nem antigamente, que se andava em qualquer carro baixo,
quando eu estava na administração, mas hoje a gente fica
triste de ver o nosso município ali, as estradas municipais em
dificuldade. Mas mesmo assim a gente vem aqui pedir, hoje já
fiz indicação para estadualizar a 634, a 17, a 605, a 614, e vou
cobrar. E a 603 que liga Theobroma a Palmares. Isso aí vou
cobrar do Governo porque é para ajudar o município, porque
não é o Estado eu sei que arrecada mais, mas tem que ajudar
os municípios. Eu conseguia fazer muita economia, com muita
batalha, de tanto estar em Brasília pedindo aos Senadores,
pedindo aos Deputados, tive muita ajuda do Deputado Anselmo,
o Deputado que ajudou, o Deputado Valverde ajudou muito,
não o Prefeito Amauri, ajudou o povo de Jaru, e aquilo ali, o
Senador Valdir Raupp e a Deputada Marinha Raupp, o Deputado
Confúcio, o Deputado Natan, o Senador Amir Lando, que 70%
das obras de Jaru foi o Senador Amir Lando naquela época
que ajudou aquela comunidade, não ajudou o Prefeito Amauri.
É por isso que a gente vem aqui esclarecer para toda
população, para toda sociedade do Estado de Rondônia,
especialmente o meu município e ver isso aí. Eu não gostaria,
eu gostaria de ver o meu município, porque a gente tinha projeto
para a nossa cidade, não de ver do jeito que está.
(Às 16 horas e 39 minutos o Sr. Jesualdo Pires
passa a presidência para o Sr. Neodi Carlos).
O SR. AMAURI DOS SANTOS - Mas, com certeza,
vamos estar ali lutando pela nossa cidade de Jaru, diante de
tantas cobranças estaremos ali, o nosso Partido, que eu sou
do PMDB, vamos lançar candidatos, temos vários candidatos
no nosso partido. E ali vamos escolher um candidato, um projeto
para a nossa cidade de Jaru, para ser a cidade-modelo do
Estado de Rondônia, para estar disputando com Cacoal, com
Vilhena, com Pimenta, Ariquemes, que está tendo uma boa
administração, porque é isso que a população quer. O que o
povo quer? O povo quer iluminação pública, asfalto,
saneamento básico, educação, saúde, estradas, uma agricultura
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melhor, é isso que o povo quer. E nós estamos aqui para cobrar,
para lutar e defender. E nós eu, com fé em Deus, vamos estar
lutando pela nossa região. Eu acho que o mesmo como eu
estou aqui explanando minhas idéias, lutando pela minha região,
o mesmo vocês têm na mente de vocês para a região de vocês,
para a cidade de vocês, que a gente vê ai. Mas estaremos ali
lutando dia a dia porque queremos ver o melhor da nossa
cidade e do nosso Estado de Rondônia. E é por isso a nossa
luta, e eu vou estar lutando melhor dia a dia.
Temos ai uma emenda do Deputado Natan Donadon
de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para a CAERD,
para a expansão de água. Vou lutar para levar para a nossa
cidade uma fatia, já pedi ao Deputado Natan, porque a gente
vê o Deputado Chico Paraíba não está aqui, mas ele teve a
sorte na época de deixar, com o apoio da Deputada Marinha
Raupp, toda a cidade de Médici com água tratada em todas as
residências, isso ai é uma felicidade para todos nós.
E aqui, para encerrar, Sr. Presidente, e a gente fica
feliz com isso, da minha cidade, que o time da minha cidade
que hoje foi o vice-campeão e hoje vai participar da Série C.
Eu fico muito feliz porque eu defendo muito a minha cidade,
porque tudo que eu tenho eu devo à minha cidade de Jaru,
especialmente à minha região, e é dali que eu tenho lutado e
eu vou lutar aqui enquanto eu tiver o mandato de Deputado
Estadual, esses quatro anos, se caso o meu partido não me
escolher para candidato a Prefeito da minha cidade, que é a
vontade do povo e eu também tenho vontade, se não me
escolher, eu vou estar aqui esses quatro anos lutando pela
minha cidade.
Meu muito obrigado a todos vocês.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrado o
Grande Expediente, passaremos às Comunicações de
Lideranças.
Com a palavra, pelo tempo de até 20 minutos, sem
aparte, o ilustre Deputado Líder do Partido, Alexandre Brito.
COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS
O SR. DR. ALEXANDRE – Sr. Presidente, demais
colegas desta Casa, amigos da imprensa, amigos da platéia,
em especial hoje quero saudar os servidores do INCRA que
estão em greve. E essa greve, Senhores, será compartilhada
não só pelo Deputado Alexandre, mas tenho certeza que terá
nesta Casa, nesta Assembléia que tem defendido as causas do
Estado de Rondônia com seriedade, terá aqui nesta Casa uma
porta, e mais do que isso, que esta Casa represente os
servidores do INCRA em Brasília para defender essas causas.
Srs. Deputados, nós sabemos que praticamente todas
as Superintendências do INCRA do Brasil estão paradas, e a
de Rondônia não é diferente disso. Eu estive lá em contato
com servidores que estavam em greve, reunidos esta semana
para ouvir as reivindicações e fiquei abismado com a falta de
respeito que esses servidores estão tendo, junto ao Governo
Federal. As reivindicações e a contratação de quatro mil pessoas
para suprir as deficiências do órgão. Em 2006 sabemos que
foram contratados um mil e trezentos funcionários e que não
foram suficientes para preencher os cargos. E mais do que
isso, existe uma previsão que até o final de 2008 mais de mil e
seiscentos serão aposentados. E eu pergunto: como é que vai
ficar a situação desses servidores?
Hoje, o que os servidores querem é que esta Casa vai
apoiar e que daqui vai sair um documento e que a gente vá
buscar a bancada federal, vá buscar o Senado para garantir
isso em Brasília, o que os servidores querem é muito simples;
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é que seja reaberta a negociação, o que os servidores querem
é que as injustiças cometidas até agora saiam do papel e vamos
para a prática.
Hoje, quando os grevistas dizem que são contra esse
Projeto de Lei 001/2007, que regulamenta o limite com gastos,
é simples, é porque com este projeto de lei não vai ser suficiente
que se pague nem os concursados a mais, amigos colegas
desta Casa.
Nós sabemos que Rondônia tem tradição agrícola, é
um Estado agrícola e essas questões urgentes de reforma
agrária, posse de terra, expedição de títulos, são documentos
de obrigação do INCRA. O INCRA tem importância vital para
este Estado e não está tendo essa mesma importância junto
ao Governo Federal. Mas aqui, meus amigos, deixo bem claro
que nós vamos juntos abraçar essa causa. Quando eu estive
na reunião com vocês foi porque eu soube dessa greve e
espontaneamente fui procurar para colocar à disposição não
só o meu gabinete, mas esta Casa toda, porque eu tenho
certeza que o Presidente Neodi, bem como todos os colegas,
vai abraçar esta causa. Eu tenho certeza que aqui, a Assembléia
que tem tanto e tanto primado por questões pessoais, por
questões do Estado de Rondônia, mais uma vez vai abraçar
esta causa.
O SR. MIGUEL SENA – Sr. Presidente, uma Questão
de Ordem?
O SR. DR. ALEXANDRE BRITO – Eu vou conceder a
palavra ao nobre Deputado Miguel, por respeito à nobre causa
e outra por respeito ao nobre colega.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está concedida
a Questão de Ordem ao Deputado Miguel Sena.
O SR. MIGUEL SENA – Em primeiro lugar, eu gostaria
de parabenizar novamente o nobre Deputado, o nobre colega
Alexandre Brito por mais um pronunciamento e dessa vez um
pronunciamento da mais inteira importância, que diz respeito
à vida profissional e financeira dos servidores que prestam
serviço ao INCRA. E agora, eu há pouco tempo conversando
com meu amigo particular, engenheiro Ubiratan, e onde ele
estava me colocando sobre as condições precárias em que se
encontram os servidores públicos federais, não só do INCRA,
não, Ubiratan, mas eu posso garantir, Deputado Alexandre,
que são todos os órgãos, e aí a gente fica se perguntando e
fica analisando assim: alguns anos atrás, a posição política do
atual Presidente Lula, e eu me lembro que há oito dias atrás
eu vim aqui nesta Tribuna e falei sobre as posições do
Presidente Lula, as posições que o PT está tomando hoje em
nível nacional, e lembrei também aqui nesta Casa, Deputado
Alexandre Brito, dos escândalos que acometeram o Governo
Federal, o governo Lula.
Nós passamos ali pelo escândalo do mensalão,
escândalo do valerioduto, escândalo envolvendo o Lulinha, filho
do Lula, escândalo envolvendo a Lurian, a filha do Presidente
Lula, e mais recentemente o escândalo envolvendo o irmão do
Presidente Lula. Mas é uma situação que é uma realidade hoje.
Agora, uma outra realidade, e nós temos que deixar bem claro
aqui, Deputado Alexandre, quando o nobre colega diz da
importância desta Casa também encampar essa luta juntamente
com os servidores do INCRA. Porque não é possível nós ficarmos
assistindo de braços cruzados a situação pelo que os servidores
públicos federais vêm passando hoje em nível nacional. Lógico
que não são só os servidores públicos federais. Nós temos
algumas situações que temos que deixar bem clara, apesar de
sermos governistas. Alguns movimentos que vêm se

Nº 73

ANAIS

DIÁRIO OFICIAL DA ALE-RO

desencadeando no Estado de Rondônia, e aqui eu quero deixar
a minha posição clara também aos colegas, ao público aqui
presente que eu sou a favor do movimento grevista. Sempre
fui. Não é por hoje ser governo, ser do lado do Governo do
Estado de Rondônia que eu estaria descartando qualquer uma
possibilidade de um movimento grevista, que é um movimento
de direito. Ao contrário do Presidente Lula, quando ele vem a
público dizer que ele é praticamente contra a greve. Que vai
descontar o dia dos trabalhadores parados. Engraçado, quando
ele era sindicalista nós nunca ouvimos o Presidente da
República, o então sindicalista Lula falar em desconto dos dias
parados. E hoje o que a gente vê com o Governo Federal, com
o governo Lula, são escândalos em cima de escândalos.
Trabalhadores sem condições de trabalho, que nem os
servidores públicos federais, que nem o pessoal do IBAMA,
que nem o pessoal INSS, o pessoal do DNIT, o salário do pessoal
da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da SUFRAMA,
da CONAB, do Ministério da Agricultura. O que nós
presenciamos hoje é simplesmente hoje um Governo Federal
com total descompromisso com os servidores públicos federais.
Então, fica aqui, Deputado Alexandre, os meus
parabéns a V.Exª., dizer que pode contar, se não com esta
Casa, mas pode contar com o meu total apoio no sentido de
estar juntamente com vocês, relembrando a minha época de
sindicalista, onde eu sempre estive defendendo aí os
trabalhadores. E dizer a vocês, lembrar hoje também ao nobre
Deputado, por ser eu membro do Partido Verde, que hoje é o
Dia Internacional do Meio Ambiente e coincidentemente, no
Dia Internacional do Meio Ambiente, a gente vê os institutos
ligados ao Governo Federal totalmente paralisados por falta
de condições de cuidar exatamente do problema do Meio
Ambiente.
Então, fica aqui a minha lembrança ao Dia Internacional
do Meio Ambiente e os parabéns a todos os servidores que
estão tendo coragem de encarar essa luta assim como eu já
encarei muito tempo. Não esquecer também que não são só
os servidores públicos federais que nem eu disse, são servidores
do Estado também que estão reivindicando algumas coisas que
eu acho que são justas, da mesma forma os servidores do
Judiciário também, do Tribunal de Justiça também que se
encontram paralisados por falta de condições de serviço e por
falta de salário. Então ficam aqui os meus parabéns ao Deputado
Alexandre Brito e vamos continuar junto nessa luta em defesa
dos trabalhadores.
O SR. DR. ALEXANDRE BRITO – Gostaria de
agradecer a Questão de Ordem do Deputado Miguel Sena.
Realmente, os aplausos são mais do que merecidos. E tem
que ter muita coragem realmente para encarar o Governo
Federal e fazer greve. Porque realmente V.Exª. colocou muito
bem, Deputado. O PT era um, agora é outro. O Lula era um,
agora é outro. Eu costumo dizer que a melhor coisa do mundo
que aconteceu foi o PT pegar o poder. Porque agora cai aquela
máscara que o PT é bom, o PT é o melhor. Acabou, acabou.
Mostrou que é capaz de fazer estripulia muito pior do que
qualquer outro. Então essa baboseira já ficou para trás. Apesar
de ter pessoas sérias e amigos sérios no PT, eu não vou
generalizar, mas realmente aquela máscara caiu. O fato é o
seguinte: eu gostaria muito, Sr. Presidente, peço a V.Exª., que
deste ato surgisse, saísse um documento que se for possível
V.Exª. forme uma comissão para ir a Brasília junto com os
servidores entregar em mãos e fazer essa briga lá. Esta nova
Assembléia. Esta Assembléia que tem feito bastante, brigado
pela PEC da transposição, brigado pela usina, brigado pelo
BERON, que são causas federais, mas a Assembléia está
mostrando a sua cara e participando ativamente.
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Gostaria, Sr. Presidente, que fosse mais uma causa a
abraçar e que a gente pudesse então formar uma comissão
que vá a Brasília brigar junto aos nossos servidores para que a
solução aconteça o mais breve possível.
Obrigado pela presença. Parabéns pela força.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Eu quero
registrar a presença aqui do senhor João Vence de Lara, exVereador de Campo Novo de Rondônia. Também do senhor
Israel Santos Borges, presidente do Sindicato dos servidores
do Poder Judiciário – SINJUR. Também do senhor Arlindo
Biazatti, Vice-Prefeito de Pimenta Bueno.
Encerradas as Comunicações de Liderança, passaremos
à Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) Procedendo à leitura das proposições recebidas.
ORDEM DO DIA
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUALDO PIRES –
Revogam as alíneas “a” e “b”, Inciso I da Tabela I, da Lei nº
301, de 21.12.1990.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA – Declara
de utilidade pública a Sociedade Civil Brasileira Vida Nova –
Linha 15 PA Joana D´Arc II e III
- PROJETO DE RESULUÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES
– Altera Dispositivos do Regimento Interno.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA – Requer
ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental, as
informações abaixo discriminadas com relação ao projeto de
criação de peixes e tanques-rede na Colônia Z-4, no município
de Costa Marques.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL- Indica ao
Governador do Estado interceder junto à EMATER para que
seja estruturado um posto avançado com mais equipamentos
e funcionários para melhor atender os produtores do Distrito
de São Domingos do Guaporé, pertencente ao município de
Costa Marques.
- INDICAÇÃO DO DPEUTADO LUIZINHO GOEBEL, ao
Governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao IDARON
– Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de
Rondoônia, para que seja feita a reforma do prédio do IDARON,
bem como a aquisição de equipamentos, para melhor atender
os produtores do Município de Alvorada do Oeste/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO ao Poder
Executivo da necessidade de apresentar um projeto de lei
implementando um mecanismo que atenda os Juízes de Paz.
- INDICAÇÃO
DO DEPUTADO JESUALDO PIRES ao
Poder Executivo da necessidade de implantação de turmas da
5ª a 8ª Séries no período noturno da Escola Estadual Oswaldo
Piana, em Ji-Paraná.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES ao Poder
Executivo da necessidade de asfaltar a Linha 5, no município
de Ministro Andreazza até a divisa com o Estado de Mato
Grosso.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. ALEXANDRE ao Sr.
Governador do Estado sobre a necessidade de implementar a
divulgação do Programa Estadual de Combate ao Fumo.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES ao Poder
Executivo da necessidade de asfaltar a Linha 200 ligando a
cidade de Vale do Paraíso até o distrito de Santa Rosa.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO ao
senhor Governador do Estado da necessidade de construir uma
quadra poliesportiva para o distrito de Santana do Guaporé.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO ao
senhor Governador do Estado sobre a necessidade da presença
da Polícia Militar no bairro Castanheiras.
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financeiros para a recuperação das vias urbanas asfaltadas no
município de Presidente Médici.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS ao
Poder Executivo Estadual, através do DER, que seja recuperada
a Linha 603, rodovia estadual, no trecho que compreende
Theobroma até Palmares.
O SR DR. ALEXANDRE BRITO – Uma Questão de
Ordem, Sr. Presidente? É que tive uma informação agora dos
servidores que no dia 12 vai ter um encontro dos servidores lá
em Brasília, servidores de todo o Brasil vão estar lá. E se a
Comissão que V.Exª. pudesse criar para representar a Casa lá
em Brasília pudesse ir lá dia 12 seria interessante para apoiar
essa luta desses servidores que estão em greve. Obrigado.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
da implantação de um posto policial de destacamento efetivo
para o distrito de Jacinópolis localizado no município de Nova
Mamoré.

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

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
da necessidade de aumentar o contingente policial do município
de Cujubim.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
da aquisição de um veículo para a vigilância sanitária no
município de Cujubim.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
sobre a necessidade de reforma e ampliação da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônio Francisco
Lisboa, no município de Cujubim.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
da necessidade da construção de uma ponte na Rua Samuel
Lopes que liga o Setor IV, no município de Montenegro, área
central daquela localidade.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
da necessidade da abertura de uma turma de ensino médio
regular na zona rural do município de Ariquemes.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de obras de recuperação
da rodovia estadual 135, no trecho compreendido entre a
rodovia federal 429 à sede do município de Castanheiras.

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) – VETO
TOTAL DO PODER EXECUTIVO AO PROJETO DE LEI n° 014/07
de autoria do Deputado Wilber Coimbra, “que dá nova redação
ao parágrafo 1° do artigo 47 do Decreto Lei n° 9A, de 09 de
março de 1982, com a redação dada pela Lei n° 305, de 07 de
janeiro de 1991”.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão
única e votação o Veto Total ao Projeto de Lei n° 014/07 de
autoria do Deputado Wilber Coimbra, “que dá nova redação ao
parágrafo 1° do artigo 47 do Decreto-Lei n° 9A, de 09 de março
de 1982, com a redação dada pela Lei n° 305, de 07 de janeiro
de 1991”.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Os Srs. Deputados favoráveis ao Veto votarão SIM, os
contrários votarão NÃO.
Solicito ao Sr. 1° Secretário que proceda à chamada
nominal dos Deputados.
O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.
Chamada nominal:

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de efetuar convênio com a
APAE do município de Presidente Médici.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de efetuar convênio com a
APAE do município de São Francisco do Guaporé.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de obras de recuperação
da camada asfáltica da RO-479, rodovia estadual que liga a
rodovia federal BR-364 ao distrito de Estrela de Rondônia,
município de Presidente Médici.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de liberação de recursos

- Deputado Wilber Coimbra
- Deputado Jesualdo Pires
- 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
- Deputada Daniela Amorim
- Deputado Kaká Mendonça

- ausente
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- ausente
- sim
- sim
- sim
- ausente
- ausente
- ausente
- sim
- ausente
- ausente
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- Deputado Valter Araújo
- Deputado Prof. Dantas
- Deputado Neri Firigolo
- Deputado Ribamar Araújo
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Maurinho Silva
- Deputado Dr. Alexandre
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- sim
- sim
- ausente
- não
- ausente
- sim
- sim

Segunda chamada:
- Deputado Wilber Coimbra
- Deputado Luiz Cláudio
- Deputado Tiziu Jidalias
- Deputado Ezequiel Neiva
- Deputado Jair Miotto
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputada Daniela Amorim
- Deputado Kaká Mendonça
- Deputado Neri Firigolo
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Neodi Carlos

- ausente
- ausente
- ausente
- ausente
- sim
- ausente
- sim
- sim
- ausente
- ausente
- abstenção

Com 15 votos favoráveis, 01 abstenção regimental, 07
ausências e 1 voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 15 votos
favoráveis ao veto, fica mantido. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Sr. Secretário.
O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Encerradas as matérias, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) - Encerrada a
Ordem do Dia, passaremos às Comunicações Parlamentares.
Com a palavra, por um tempo de cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Professor Dantas.
O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, demais
colegas Deputados, a imprensa presente, o pessoal da
taquigrafia, o público aqui presente.
Gostaria, primeiramente, também de saudar os
funcionários do INCRA aqui presentes na sua reivindicação.
Parabéns pela reivindicação, a gente tem que reivindicar mesmo
e até gostaria de dizer que nós também da nossa categoria
estamos reivindicando também o nosso aumento salarial, o
SINTERO também está mobilizado, está também nesta luta
pela reivindicação, é um direito.
Então a gente parabeniza vocês aqui pela luta. Gostaria,
Sr. Presidente, antes de falar rapidamente sobre alguma coisa
importante, uma indicação que tenho, levando em consideração
que hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente, Dia Mundial
da Ecologia, como lembrou já o nosso companheiro Deputado
Miguel Sena. Eu antes disso gostaria de esclarecer aqui a este
Portal Ouro Preto, lá o jornalista Alexandre Araújo, que o que
está no seu site não é verdade, de jeito nenhum, e eu espero
que este site venha corrigir. Eu na realidade sou taxativamente
contra o nepotismo, como a nossa bancada do partido é
contrária e nós vamos votar contra o nepotismo, não falei e
nem dei opinião pra ninguém até hoje e com quem eu comentei
alguma coisa, eu falei que sou contra o nepotismo, com quem
eu comentei, e não sei como é que as pessoas adivinham até
o que não está na mente da gente, já coloca no site aí.
Então, eu gostaria que o seu Alexandre Araújo
corrigisse aí esse erro, que ele colocou ai no seu site que o
Professor Dantas é favorável ao nepotismo. Isso não é verdade.
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Eu sou contrário ao nepotismo e vou votar realmente contra o
nepotismo, eu acho que é o mais correto, mais correto. Então
gostaria que houvesse aí esse esclarecimento, e até quintafeira quando eu retornar a Ouro Preto, eu espero que já tenha
saído do site, que senão a gente vai ter que agilizar judicialmente
contra uma coisa que não é verdade, é uma mentira sobre a
pessoa da gente. Está aí mais uma vez a minha crítica a certos
jornalistas que têm um trabalho que não é muito correto, tem
uns bons jornalistas e a gente aplaude os bons jornalistas,
tem muitos deles, mas tem aqueles que são irresponsáveis,
que custaria vir me entrevistar, vir entrevistar o Deputado e
colocar aqui, mas não, nunca conversou comigo sobre esse
assunto. E aí não sei de quem ele ouviu ou entendeu ou deduziu.
Não se deve fazer nada por dedução, está ali no título, voto do
nepotismo, Deputado Dantas parece que é favorável. Olha,
parece.
Então, fica aqui o meu repúdio a este jornalista com
esta matéria que não é verídica.
Sr. Presidente, companheiros, eu gostaria de falar
alguma coisinha levando-se em consideração o Dia Mundial do
Meio Ambiente, ou então o Dia Mundial da Ecologia. Se nós
levarmos em consideração, gente, o lixo hoje, o problema do
lixo, o problema dos esgotos a céu aberto, problema da poluição
dos agrotóxicos, a pesca, a caça e a pesca predatórias,
diminuição da água potável, há poucos dias nós apresentamos,
Sr. Presidente, um índice que nos preocupa muito, menos de
3% da água mundial é água doce, sendo que desta água doce,
menos que 0,3% somente é água potável, água para a gente
beber. Então isso preocupa muito a diminuição da água, as
catástrofes naturais como as secas, as enchentes, os furacões,
terremotos, o degelo polar, o aquecimento global, tudo isso,
Sr. Presidente, são coisas que nos preocupam. E dada essa
minha preocupação, Sr. Presidente, eu faço uma indicação à
Secretaria Estadual de Educação que inclua, que torne
obrigatória na grade curricular das escolas estaduais a matéria,
uma disciplina chamada educação ambiental ou equivalente a
ser colocada na grade curricular, pelo menos, Sr. Presidente,
uma aula por semana, uma hora/aula por semana em uma
das séries do ensino fundamental. E também pelo menos uma
hora/aula semanal em uma das séries do ensino médio, isso
não é difícil acontecer, é uma coisa muito comum nós trocarmos
uma disciplina por outra, ou então nós diminuirmos uma
determinada disciplina, incluirmos uma outra por nós acharmos
interessante. Então eu acho que neste Dia Internacional do
Meio Ambiente ficaria assim um prêmio muito grande à
natureza se a Secretaria, a SEDUC atendesse a gente nessa
nossa indicação que deve entrar amanhã nesta Casa, esta
indicação de ser colocada como obrigatória no ensino
fundamental uma disciplina como meio ambiente, a educação
ambiental ou preservação ambiental, é equivalente, seria um
brinde que a gente daria à ecologia e ao meio ambiente, sem
dúvida alguma.
Então ficam aqui as minhas palavras, agradeço e
espero que o jornalista lá, Alexandre Araújo, inclusive meu
amigo, repare o erro que ele fez e amanhã ele coloque lá, no
seu site, Professor Dantas é contra o nepotismo, que esta é a
verdade. Vou defender isso e vou votar aqui quando cair nesta
Mesa, quando cair nesta Casa essa matéria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero Comunicar
aos Parlamentares que na Ordem do Dia de amanhã nós temos
um Projeto do Deputado Wilber Coimbra que altera o dispositivo
da Lei nº 150, de 06 de março de 1987, com redação dada
pela Lei nº 676, de 27 de novembro de 96, e também um
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Projeto de Lei nº 619/07 da Mesa Diretora que dispõe sobre o
subsídio dos Deputados Estaduais, nos termos do artigo 27,
parágrafo II, da Constituição Federal.
E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção
de Deus, antes de encerrar a presente sessão convoco outra
sessão ordinária para dia 06 de junho do corrente ano, no
horário regimental, ou seja, as 9horas.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se esta sessão ás 17 horas e 16 minutos)
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Porto Velho, 05 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1821/2007
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:
NOMEAR

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 219/2007
CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA
CONTRATADA: H.M. SANDRES SOBRINHO
OBJETO: LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE
RADIOCOMUNICAÇÃO TRONCALIZADO
VALOR: R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS)
PERÍODO: 10 (DEZ) MESES.
RATIFICO E HOMOLOGO O PARECER DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO POR INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO DE
FLS 24/33, 34/35 E 47 DE CONFORMIDADE COM O QUE
CONSTA DO PROCESSO Nº 219/07, FUNDAMENTADA NO
INCISO I E “CAPUT” DO ARTIGO 25, DA LEI 8.666/93,
TENDO EM VISTA A EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA
CONFORME INFORMAÇÃO OFICIAL DA ANATEL – AGÊNCIA
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
Publique-se no prazo máximo de cinco dias, para que produza
sua eficácia, conforme determina o artigo 26 da Lei 8.666/93.
Porto Velho – RO, 14 de junho de 2007.
NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente da ALE/RO

ALESSANDRA SIMONE DA SILVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar,
código AP-28, no Gabinete do Deputado Marcos Donadon a
partir de 1° de junho de 2007.
Porto Velho, 05 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1924/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:
NOMEAR
ANDREIA AGUIDA ANDRADE, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-10, no Gabinete da Deputada Daniela Amorim, a partir de
1º de junho de 2007.
Porto Velho, 12 de junho de 2007.

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº1820/2007
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:
EXONERAR
ALESSANDRA SIMONE DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Marcos Donadon, a partir de 1° de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1810/2007
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:
EXONERAR
ANE CARINE DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce na Comissão Permanente de Constituição
e Justiça e de Redação, a partir de 1º de junho de 2007.
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Porto Velho, 04 de junho de 2007.
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Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1841/2007

ATO/ADM/GP/Nº 1822/2007

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:

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:

NOMEAR
ANTONIO ALVES DA SILVA MARROCOS NETO, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Técnico, código AT-21, na Secretaria
Administrativa , a
partir de 1º de junho de 2007.
Porto Velho, 06 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

EXONERAR
FRANCISCO FERREIRA LIMA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Jair Miotto,
a partir de 1º de junho de 2007.
Porto Velho, 05 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1823/2007

ATO/ADM/GP/Nº 1925/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

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:
NOMEAR

NOMEAR
CLEIDIANE BARBOSA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-12, no Gabinete da Deputada Daniela Amorim, a partir de
1º de junho de 2007.
Porto Velho, 12 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

FRANCISCO FERREIRA LIMA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, código
DGS-3, do Deputado Jair Miotto, a partir de 1º de junho de
2007.
Porto Velho, 05 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1817/07
ATO/ADM/GP/Nº1941/2007
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:
EXONERAR

DÉBORA CRISTINA PRADO DUTRA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Área Administrativa
da Presidência, a partir de 1° de junho de 2007.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDONIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
RETIFICAR
O ATO/ADM/GP/Nº1505/2007, que designou como
Membro à servidora HERIKA LIMA FONTENELE, publicado no
Diário Oficial/ALE-RO nº 66, pág. 1276 de 05/06/2007,
promovendo a seguinte alteração:
ONDE SE LÊ:
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ANAIS
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HERIKA LIMA FONTENELE, como Membro, da Comissão
Especial de Tomada de Contas, comissão nomeada através do
Ato ADM/GP/Nº1104/07, publicado no Diário Oficial/ALE-RO,
nº 40, pág. 790 de 17/04/07, a partir de 1º de maio de 2007.

18 de junho de 2007
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ATO/ADM/GP/Nº1846/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

LEIA-SE:
DESIGNAR
HERIKA LIMA FONTENELE, como Membro, da Comissão de
Tomada de Contas Especial, comissão nomeada através do
Ato ADM/GP/Nº404/07, publicado no Diário Oficial/ALE-RO, nº
17, pág. 334 de 28/02/07, a partir de 1º de maio de 2007.
Porto Velho-RO, 05 de junho de 2007.

MARIA IZABEL BISSOLI DA SILVA, como Membro, na
Comissão Especial para Desligamento Voluntário, a partir de
1º de junho de 2007.
Porto Velho, 06 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1926/2007

ATO/ADM/GP/Nº1927/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

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:

NOMEAR
JOSÉ LAURINDO KOCHEN, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP12, no Gabinete da Deputada Daniela Amorim, a partir de 1º
de junho de 2007.

EXONERAR
MARIA JOANA PENDEDO OLIVEIRA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Jair Miotto a partir de 1° de junho de 2007.
Porto Velho, 12 de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1923/2007

ATO/ADM/GP/Nº 1814/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

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:

NOMEAR
MARIA COÊLHO BARRETO MELO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar,
código AP-02, no Gabinete da Deputada Daniela Amorim, a
partir de 1º de junho de 2007.
Porto Velho, 12 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

EXONERAR
RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce na Comissão de Meio Ambiente, a
partir de 1º de junho de 2007.
Porto Velho, 04 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

