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 PORTO  VELHO-RO, QUARTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE  2007 ANO XXVNº 74

34ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SL
35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL
CONTRATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

34ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 06 de junho de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

Secretário:
Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 10 horas e 58 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB),
Jesualdo Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues
(PRP), Euclides Maciel (PSL), Luiz Cláudio (PTN), Amauri dos
Santos (PMDB), Marcos Donadon (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).

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

rondoniense, declaro aberta a 34ª Sessão Extraordinária da
1ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Senhor 1º Secretário proceder à leitura da
ata da Sessão Extraordinária 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. Ordem do Dia.

Solicito ao Senhor 1º Secretário proceder a leitura das
matérias a serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –Redação
Final do Projeto de Lei n 619/07 de autoria da Mesa Diretora
“que dispõe os subsídios de deputados estaduais nos termos
do artigo 27 parágrafo 2º da Constituição Federal”.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Votação da
Redação Final do Projeto de Lei nº. 619/07 de autoria da Mesa
Diretora “que dispõe sobre os subsídios de deputados estaduais
nos termos do artigo 27 parágrafo 2º da Constituição Federal.

Em discussão, encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados favoráveis permaneçam como

se encontram. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Senhor Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª
Discussão e Votação Projeto de Lei Complementar nº. 007/07
de autoria do Ministério Público “que altera dispositivos da Lei
Complementar da Lei nº. 93, de 03 de novembro de 1993, e dá
outras providências”.
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MESA DIRETORA

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.
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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 .

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Em 2ª Discussão
e Votação Projeto de Lei Complementar nº. 007/07 de autoria
do Ministério Público “que altera dispositivos da Lei
Complementar da Lei nº. 93, de 03 de novembro de 1993, e dá
outras providências”.

Em discussão, encerrada a discussão.
Em votação.
Os Deputados favoráveis votarão SIM, os contrários

votarão NÃO.
Solicito ao senhor 1° Secretário que proceda a chamada

nominal dos senhores Deputados.

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos senhores Deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - Sim
- Deputado Jesualdo Pires - Sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - Sim
- Deputado Euclides Maciel - Sim
- Deputado Alex Testoni - Ausente
- Deputado Luiz Cláudio - Sim
- Deputado Tiziu Jidalias - Ausente
- Deputado Amauri dos Santos - Sim
- Deputado Marcos Donadon - Sim
- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - Sim
- Deputado Jair Miotto - Sim
- Deputado Luizinho Goebel - Sim
- Deputado Miguel Sena - Ausente
- Deputada Daniela Amorim - Sim
- Deputado Kaká Mendonça - Sim
- Deputado Valter Araújo - Sim
- Deputado Professor Dantas - Sim
- Deputado Neri Firigolo - Ausente
- Deputado Ribamar Araújo - Sim
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Maurinho Silva - Sim
- Deputado Doutor Alexandre - Sim

Segunda chamada:

- Deputado Alex Testoni - Ausente

- Deputado Tiziu Jidalias - Ausente
- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputado Miguel Sena - Abstenção
- Deputado Neri Firigolo - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Neodi Carlos - Abst. Reg.

Senhor Presidente, 17 votos favoráveis, 01 abstenção,
01 abstenção regimental e 05 ausências.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Com 17 votos
favoráveis está Aprovado. Vai ao Expediente.

Senhores Deputados, esta Presidência comunica que
na próxima segunda-feira, dia 11, às 9 horas será realizada
neste Plenário uma Audiência Pública para discutir Segurança
Pública do Estado de Rondônia, atendendo o Requerimento
formulado pelo senhor Deputado Doutor Alexandre.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão convoco uma
Sessão Ordinária para o dia 12 de junho no horário regimental,
ou seja, às 15 horas.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 11 horas e 3 minutos).

35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 6 de junho de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Jesualdo Pires – 1º Secretário

Secretário
Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 9 horas e 22 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Jesualdo
Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP),
Euclides Maciel (PSL), Luiz Cláudio (PTN), Amauri dos Santos
(PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Ezequiel Neiva (PPS), Jair
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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).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo o
número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense declaro aberta a 35ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

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

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

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

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – TELEGRAMA Nº 000010/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$94.050,16.

02 – TELEGRAMA Nº 000037/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$88.020,75.

03 – TELEGRAMA Nº 000161/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$14.600,22.

04 – TELEGRAMA Nº 0000126/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$30.740,00.

05 – TELEGRAMA Nº 000194/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$152.457,33.

06 - TELEGRAMA Nº 000017/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$68.643,00.

07 – MEMORANDO Nº 063/07 do Deputado Wilber Coimbra
justificando sua ausência na Sessão do dia 31 de maio do
corrente ano.

08 – Ofício nº 290/07 do Tribunal de Justiça de Rondônia
informando que a dotação orçamentária para arcar com as
despesas de pessoal para o exercício de 2007 não é suficiente
para saldar todas as folhas de pagamento do ano, e solicita
com urgência de suplementação orçamentária para arcar com
os dispêndios com folhas de pagamento e a observância ao
limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

09 – Ofício nº 1491/07  SESAU encaminhando resposta ao
Ofício S/469/07, referente ao Requerimento nº 066/07 de
autoria do Deputado Valter Araújo.

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

Com a palavra com o tempo de cinco minutos com
apartes, o ilustre Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, Nobres
Deputados, eu me inscrevi para falar nos cinco minutos, até
porque foi a pedido, eu recebi a visita ontem de um dos
membros da comissão Pro-Usina e ele veio de Brasília e estava
me informando que é bem provável que no retorno do
Presidente da República, na sua viagem do exterior, com certeza
vai acabar assinando a liberação das usinas do Rio Madeira. É
uma  informação que veio lá de Brasília, é bem possível que
assim que ele retornar ele assine a questão do licenciamento,
até porque naquela questão que foi muito debatido nesta Casa,
é de que a Marina Silva, estava colocando empecilho nestas
questões todas, e na verdade era uma falha da empreiteira,
inclusive na questão que estava lá. E ele sugeriu, inclusive,
através do comitê para usinas, até com informação a nível
nacional, Pro-Usinas, até com a informação a nível nacional,
porque após o licenciamento das usinas aqui do Rio Madeira,
terá dois anos para o início das obras, e dentro desta questão,
o Estado precisa se preparar até porque nós vamos ter uma
mudança  temporária, com certeza, nessas questões das usinas.
E nós vamos ter problema na questão da Segurança Pública,
vamos ter problema na questão da Saúde, nós vamos ter
problemas na questão da Educação, nós vamos ter problemas,
inclusive na questão de exploração de menores enfim, é uma
série de problemas que viram juntos com a construção das
usinas do Rio Madeira. E eu estou propondo junto com a
bancada do PT e outros Deputados que queiram assinar isso,
até é a pedido de todas as pessoas que querem assinar esse
requerimento, para que se faça uma audiência especial, Sr.
Presidente aqui nesta Casa, convocando o Prefeito do Município,
o Governador do Estado, enfim, os órgãos que estão envolvidos,
o Prefeito de Candeias porque também na região, tem órgãos
envolvidos que com certeza vão ter problemas na questão do
DETRAN, na questão de restaurantes, na questão de estruturas,
ou seja aluguéis, essas  coisas todas, para que a gente possa
debater e os órgãos envolvidos nesta questão, o Ministério
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Público, enfim, os órgãos estão aqui e com certeza vão estar
envolvidos, para que a gente possa discutir dentro de uma
audiência especial, para que o município e o Governo do Estado,
seja o Prefeito de Candeias, os órgãos que estão dentro do
Estado, comece a se organizar, até se preparar para um evento,
após o licenciamento de dois anos para começar a obra. E é
uma preocupação inclusive a nível nacional diante das outras
usinas que foram iniciadas em outros Estados, e que a gente
gostaria que a sociedade, é claro que a Assembléia Legislativa
tem seu papel importante, e é interesse de todos nós, pra que
a gente possa realmente fazer essa audiência pública especial
para que pudéssemos discutir, até porque vem um orçamento
no final do ano, tanto da Prefeitura, quanto do Estado, e diante
da concretização da assinatura do licenciamento, com certeza
o Governo do Estado ou o Prefeito Municipal, o Prefeito do
Candeias e os órgãos envolvidos na área, eles terão que
repensar até nesse projeto que é as questões das usinas do
Rio Madeira. Eu acho, nada mais do que oportuno  fazermos
uma audiência especial com os órgãos que estão envolvidos
na situação, para que a gente possa, até tomar um rumo junto
com o comitê gestor, ou seja, o comitê Pro-Usina do Estado de
Rondônia e Assembléia, enfim, todo mundo favorável, bancada
federal, senadores, todo mundo elencado. E eu queria colocar
nesse requerimento para o dia 25, mas no dia 25 segundo
informação tem uma audiência pública com referência a
obesidade, pensei na data do dia 18, mas no dia 18 é o dia do
evangélico, é feriado e isso teria uma urgência. Eu conversei
com o Deputado Alexandre Brito, e ele disse que não teria
problema até de transferir essa questão da audiência da
obesidade, porque ele acha que as questões das usinas, é
uma questão mais urgente. Cabe agora conversar com o
Deputado Neiva, porque é um requerimento dele, é para o dia
25 e se houver possibilidade, se não, nós vamos ter que achar
uma outra data, até para que a gente possa discutir isso, até
porque o início dos trabalhos da vinda das usinas do Rio Madeira
e de Jirau. É um requerimento que estou colocando para a
Mesa Diretora, e que esse requerimento, eu gostaria até que
fosse assinado por todos os Deputados, apenas um
requerimento de um Deputado, mas que fosse de todos os
Deputados Estaduais, porque é um problema que interessa a
todos nós. Eu gostaria até de citar um exemplo aqui que coloquei
alguns dias passados, é a questão dos concursos públicos no
nosso Estado. Eu tenho um documento aqui que foi enviado
ontem, aliás, faz dias que está em minhas mãos, mas eu estava
olhando com mais atenção, sobre a questão dos comissionados
no nosso Estado e na verdade eu levei até um susto quando eu
vi esse documento. É colocado que só o DETRAN, o DER tem
200 servidores de carreira, e tem 800 comissionados. O
DETRAN tem 215 servidores efetivos, 1201 funcionários
comissionados, o SEAPEN tem 900 funcionários comissionados.
Eu acho que quanto esses dados a gente precisa tomar uma
providência, nesse sentido, porque eu acho que é uma coisa
meio complicada deixar uma situação dessas no nosso Estado,
até porque poderá acontecer problemas futuros. E eu sei
inclusive, que o Ministério Público na questão do DETRAN além
do mandato passado, solicitou que fosse feito um concurso

público, eu estou pedindo informação, inclusive para que ele
me informe o porquê ainda não aconteceu isso, e o que está
acontecendo, até porque é o grande desejo da comunidade
que quer prestar concurso público, até para ter garantia nas
questões de concurso público, emprego mais garantido dentro
de seu desejo de funcionário público. É uma situação meio
complicada, e gostaria, também de dizer que ontem as pressas
foi feito uma reunião com o Jackson do DER, antigo DEVOP,
juntamente com o Deputado Luizinho, o presidente do Sindicato
do DEVOP e foi uma conversa madura, uma conversa séria e
que realmente, o secretário do DEVOP esta disposto a resolver
algumas pendências que tinha dentro, na questão do DER, até
porque o Presidente do Sindicato entrou com uma denúncia no
Ministério Público Federal e essa denúncia ela poderá trazer
problemas até para o Estado, trazer problemas para o
secretário, até mesmo para o Governador. Então nós estivemos
numa reunião muito madura no gabinete do Deputado Luizinho,
e agora o passo seguinte é a gente conversar com o responsável
pelo Ministério Público Federal até para ver se a gente consegue
dialogar e evitar talvez uma demanda judicial que possa trazer
prejuízo para o nosso Estado e assim para o próprio secretário.

Era isso que eu queria colocar Sr. Presidente, até
porque eu acho que isso é de grande necessidade começarmos
a olhar essas questões dentro do nosso Estado, para que a
gente possa realmente, ter um respeito mais sério nas questões
do desenvolvimento do nosso Estado.

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, eu hoje, venho aqui tratar de um assunto que
considero da mais relevante importância. Ontem, o Deputado
Euclides Maciel já falou alguma coisa sobre isso, até em um
aparte eu falei sobre alguns detalhes, sobre esta questão
fundamental para o nosso Estado de Rondônia que é a situação
da derrubada pelo Supremo Tribunal Federal daquela Lei de
Incentivo Fiscal que Rondônia tem, e que beneficia, hoje,
aproximadamente 177 empresas, Deputado Ribamar, Deputado
Miguel, são 177 empresas, hoje, que gozam de incentivos fiscais
em nosso Estado. E por que os Estados periféricos, vamos
dizer assim, porque os Estados mais pobres do nosso país
optam por ter benefício fiscais, Deputado Miguel? Porque a
única forma de você atrair empresas, a única forma de você
atrair capitais, a única forma de você gerar empregos, é através
dos atrativos fiscais tributários. E isso a própria  Constituição
Federal determinou, ou seja, os Estados, eles podem regular
as alíquotas  e podem  regular a questão de ICMS nos seus
Estados. Então, é evidente, hoje, que existe uma luta desigual;
enquanto o Estado de são Paulo, o Estado do Paraná, o Estado
do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, ou Rio de Janeiro, são
Estados poderosos em nosso País, Estados, hoje, consolidados
praticamente. Os Estados periféricos, principalmente, os Estados
da Região Norte e Nordeste são Estados cuja distância aos
grandes centros consumidores, impede que as empresas e as
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industrias se instalem aqui. Então, a forma que o Governo do
Estado fez e como a maioria dos Estados mais pobres fazem,
é que haja essa redução de encargos tributários, ou seja, você
tem que dar algum incentivo para que essas empresas possam
se instalar nesses Estados, sob pena destes Estados ficarem
eternamente a deriva do progresso do País, ou seja, nós nunca
vamos ter um desenvolvimento nestes Estados periféricos.
Então, a preocupação é muito grande porque essa
inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal,
ás vezes de uma forma até fria, na frieza de um Tribunal
Superior, quer dizer, não se conhece a realidade do Estado de
Rondônia.  Como disse, ontem, num aparte que fiz ao Deputado
Euclides Maciel, no seu discurso, foi atraído um bilhão, duzentos
e cinqüenta e oito milhões de reais aproximadamente para a
instalação destas 177 empresas, que hoje geram 18.074
empregos diretos, ou seja, nós teremos a perda destes 18.074
empregos, o fechamento destas empresas, e o que é pior, a
perda dessa cifra bilionária de investimento no nosso Estado.
Então é uma preocupação muito grande. Eu estive ontem com
o Secretário de Fazenda, o José Genaro, que se mostrou muito
sensível, que sabe do problema.

Vários empresários, hoje, têm ficado em uma situação
muito difícil, porque de uma hora para  outra, Deputado
Alexandre Brito, de uma hora para outra, simplesmente, o
incentivo que existia acabou. Quer dizer, esses empresários
projetaram uma rentabilidade das suas empresas, Deputado
Maurinho, eles projetaram naquela situação de incentivos, uma
situação que pudesse ter rentabilidade. E quero aqui, até
congratular-me com o Deputado Euclides, que agora chegou
ao Plenário, eu já citei o nome dele aqui, justamente da
preocupação dele também em relação a essa grave situação
que o Estado de Rondônia passa. Então, hoje se essa Lei, como
já foi votada, e já transitada e julgada, quer dizer, ela já está
votada, Rondônia hoje, não poderia mais de forma alguma dar
estes incentivos para estas empresas. Quer dizer, seria
praticamente o fim do Estado, nós teríamos hoje uma situação
de caos completo no Estado. Então, algumas alternativas estão
sendo estudadas, o próprio Secretário da Fazenda me disse
que a sensibilidade do Governo do Estado é grande, em relação
a isso, porque sabe da importância da continuidade desses
incentivos, por isso está sendo estudado uma forma, de alguma
forma se compensar ou se criar uma nova lei para que essas
empresas possam migrar por um novo processo de incentivos.
Evidente que não é fácil, vai depender da Assembléia, também,
Deputado Neodi Carlos, quando vier esse Projeto de Lei para
que a Assembléia possa de uma forma muito rápida atender
esses anseios desses empresários. E tem uma situação também
mais grave, ainda, que além de você, além do Supremo Tribunal
Federal ter cortado estes incentivos, vamos dizer, desta data
para frente, eles exigem também que essas empresas atentem
ao detalhe importante; essas empresas que gozaram destes
benefícios elas ressarciam aos cofres o que seria impossível,
esse dinheiro, desse gozo tributário que já obtiveram. Quer
dizer, uma coisa absurda, quer dizer, imagine uma empresa
que tenha essa isenção tributária há três ou quatro anos, como
poderia hoje, ressarcir tudo o que gozou? Ela não tem nem

uma condição de continuar trabalhando, imagina se ela teria
condições de continuar ressarcir aos cofres públicos todos esses
benefícios fiscais? Então, eu alerto os Srs. Deputados, é um
assunto muito importante, inclusive aqui, eu quero parabenizar
o economista João Bartolomeu Kluska, economista e Delegado
do Conselho Regional de Economia de Ji-Paraná e em um
brilhante artigo no Folha de Rondônia de domingo ele coloca
bem esta questão, inclusive o título do artigo é: “Guerra Fiscal
ou Guerra Santa”. Quer dizer, colocando claramente que a
questão da sobrevivência destes Estados periféricos, que hoje
são 17 Estados na Federação, é fundamental que exista um
mecanismo de compensação tributária para que a empresa
possa se deslocar, Deputado Luiz Cláudio, lá de São Paulo ou
Paraná, para que possa vir para cá. Se não tiver nenhum
incentivo, qual seria o objetivo da empresa se instalar em
Rondônia? Então peço aos Srs. Deputados, aos colegas que
fiquem atentos a essa lei, vamos tentar de alguma forma
descobrir mecanismos que possa ajudar o Governo do Estado
para que o mais rapidamente possível a gente possa voltar a
ter estes incentivos, ou criar uma Lei. O Executivo está
estudando a criação de uma Lei para que essas empresas
possam, imediatamente, migrar para este novo sistema, sob
pena de inviabilizar, praticamente todo o Estado, todas as
empresas, hoje, que tem estes incentivos fiscais, todos estes
números de empregos diretos e logicamente os empregos
indiretos que aí advém. Então, eu gostaria de alertar todos os
Deputados, da importância deste assunto, e essa decisão do
Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional os
incentivos fiscais que hoje, são dados às empresas instaladas,
e que estão sendo dados inclusive às empresas que estão sendo
instaladas, como é no caso de Ji-Paraná que tem duas empresas
de leite em pó, existe um frigorífico que está sendo instalado
em Ji-Paraná e em tantas outras cidades, que dependem destes
incentivos para poder ter viabilidade econômica. Ou seja, uma
empresa dessas, ela não pode sobreviver aqui em Rondônia,
longe dos grandes mercados, longe da logística, quer dizer,
precisando comprar toda matéria-prima. As vezes uma parte
da matéria-prima tem que vir de outros centros, quer dizer, o
setor industrial do Estado de Rondônia, estaria totalmente
inviabilizado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Com a palavra
pelo tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Maurinho Silva.

O SR. MAURINHO SILVA – Bom dia à Mesa, em nome
do Deputado, o nosso Presidente Neodi Carlos, os nobres pares,
a imprensa, o público em geral e os funcionários desta Casa.
Ontem eu fiquei num momento aqui, eu fiquei muito feliz e
gostaria de ouvir não só de todos, mas eu acho que da grande
maioria, aquilo que o Deputado Kaká Mendonça externou aqui
naquele momento, da felicidade, do momento que está vivendo,
dos bons momentos que está vivendo o município e Pimenta
Bueno. Eu sei que são poucos que nesse momento podem dizer
o mesmo em relação a esse momento de glória. E eu fui



20 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 741398Pág.

testemunha, Deputado Miguel, do que aconteceu em Pimenta
há 15, 20 anos atrás onde se teve uma indecisão, problema
político, uma imparcialidade onde comprometeu praticamente
toda a estrutura do município. Pimenta, como foi falado ontem,
aqui, era um município que se destacava, além de Rolim de
Moura, inclusive além de Cacoal. Mas vários fatores políticos,
eu só estou citando esse exemplo para que a gente compare
em relação a Porto Velho que é a preocupação maior. Para lá
veio uma fábrica da coca-cola, e por uma inerência, uma
situação de não se definir, a coca-cola acabou indo para Cacoal.
O frigorífico do mesmo jeito, então o município pagou caro por
aquele projeto, por aquela dificuldade, aquela incerteza de
saber realmente o quê queria. E ontem, eu vendo aqui, o
Deputado Kaká dizer que realmente as perspectivas são muito
boas, falo isso porque foi o município que mais eu tive voto,
além de Porto Velho. Lá eu tenho uma família que chegou em
70, em Ouro Preto, também, foi por isso que eu também tive
os votos em Pimenta, eu só estou lembrando aqui para as
pessoas saberem assimilar o porquê eu estou falando de
Pimenta Bueno. Além da felicidade do outro colega, a gente
gostaria de ver a maioria dos municípios com a perspectiva
tão boa quanto ele está falando em relação a Pimenta Bueno.
Mas o problema principal é em relação a Porto Velho, com
toda essa dúvida que surge agora em função do que vem ou
do que não vem. O que me alegra, o que me acalenta, é saber
que os problemas, o problema de Porto Velho relacionado à
energia não é só um problema de Porto Velho, isso muito me
deixa animado; se fosse só de Porto Velho, certamente não
sairia a questão das usinas. E eu vou dizer também nobre
colega Ribamar, que estou muito satisfeito com o início dos
trabalhos que vem realizando o nosso Prefeito Roberto Sobrinho,
do seu partido, principalmente na zona leste, e quero
parabenizar pelo bom trabalho que vem fazendo, principalmente
a parte de drenagem ali no Parque Ceará, no Tancredo, lá no
Santana e etc. Estou muito feliz e espero ver realmente
concretizado a maioria daqueles serviços lá, eu acho que já
está bom agora com essa estiagem, provavelmente dará uma
conclusão, já vai dar outra vista, outra visão naquele setor lá.
E dizer que essa preocupação em relação ao que aconteceu
em Pimenta há 15 anos atrás, está acontecendo aqui em
Rondônia. Hoje, eu até parei, com uma manchete, uma
manchete não, uma reportagem que a gente tinha certeza que
isso ia acontecer, a diminuição do rebanho, principalmente em
redor aqui da capital, já se tem uma tendência de diminuir, por
que isso?  Em função desses problemas todos, da cartelização
do preço do gado, a gente já sabia que do jeito que vai
caminhando a tendência é encolher mesmo. E se a gente não
tomar uma providência mais drástica, mais rígida,
principalmente aqueles frigoríficos que têm licença para matar,
para exportar e não está fazendo, está sendo usado de outra
maneira, só está matando em função da cidade. Que cassasse
a licença desse pessoal, ou já dê a licença para usar é para
praticar, não só para usufruir e depois negociar lá na frente.
Isso só vem acontecer, o que já está acontecendo, isso a curto
prazo, vamos dizer a curto prazo, a gente já sentiu é
insignificante, uma regressão em torno de 500 mil cabeças de

gado. Mas se a gente olhar para o futuro, você vai ver que isso
pode ter uma conseqüência muito maior, tudo em função desse
cenário que não sabemos o certo o que vai acontecer. Por
outro lado, já estão falando muito mais em Angra III, que
realmente parece que passa ser uma realidade, é uma pena,
com tanta coisa para explorar aqui, com tanta riqueza energética
na Bacia do Amazonas e aí já começam a falar da Angra III,
parece que já é uma realidade e não tem volta, provavelmente
se não tiver uma decisão logo, essa situação aqui de Rondônia
que é um interesse do Brasil, a minha felicidade é só saber
que é isso, porque senão dificilmente a gente conseguiria
realizar esse projeto das hidrelétricas. Estou muito feliz de
usar este tempo aqui para dizer que eu gostaria que os outros
municípios, estou feliz também com a situação, com as
perspectivas de Porto Velho, estou muito otimista. E gostaria
de ver outros Deputados aqui falar em relação aos municípios
também e dizer a mesma coisa, dizer: “olha, realmente o nosso
município está caminhando firme, está pujante, a riqueza está
crescendo” e se Deus quiser nós vamos ouvir muito de agora
para frente essa situação.  Muito me alegra saber que a situação
das hidrelétricas vai ser uma realidade em função de não ser
só uma necessidade do Estado de Rondônia é uma necessidade
do Brasil. E essa aquisição que teve aí em relação a fusão dos
frigoríficos do Friboi com o Swith, o maior fornecedor, a maior
indústria de carne dos Estados Unidos, eles têm praticamente
toda a demanda, para cumprir a demanda de toda Europa, é
muita coisa. Com toda essa crise do dólar, dólar baixo, que
antigamente o pessoal usava muito isso para dizer que não
tinha exportação, que não tinha economia, hoje praticamente
não se fala mais nessa situação, o dólar está muito lá embaixo,
mas o povo já não usa mais a desculpa: “ah! Eu não estou
exportando por causa do dólar que está baixo”.  Se o dólar
está tão baixo e está tendo essas aquisições em relação a
empresas americanas imaginem quando o dólar voltar a crescer,
a realmente ser corrigido, nós vamos ter dias muitos melhores
aqui no Estado de Rondônia e no nosso Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
pelo tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Luiz Cláudio.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Presidente Neodi, demais
Deputados aqui presentes, eu queria concluir um aparte de
ontem que eu fiz do Deputado Euclides Maciel, e hoje o
Deputado Jesualdo, falando da ADIN que cancela todos os
incentivos fiscais do Estado de Rondônia, isso é uma guerra, a
famosa guerra dos Estados ricos que até hoje o Congresso
Nacional está falando em Reforma Tributária e não consegue
fazer, não concluiu essa reforma tributária, não andou no
Congresso Nacional. E os Estados em desenvolvimento, como
o Estado de Rondônia precisa realmente atrair indústrias, tinha
a lei 231; foi criado ainda antes, entrou em vigor no governo
Bianco. E o governo Cassol com muita competência conseguiu
atrair várias indústrias para o Estado de Rondônia e inclusive
também incentivar as existentes, de forma que agora essa
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ADIN, vem exatamente querer prejudicar o desenvolvimento
do Estado de Rondônia. Mas eu gostaria de dizer que o
governador Ivo Cassol, que o Secretário da Fazenda, que o
Secretário da Agricultura que também tem a parte de indústria
e comércio, estão todos imbuídos para tentar resolver esta
questão o mais breve possível. Inclusive Sr. Presidente, o
Secretário da Fazenda vai à reunião do CONFAZ levar essa
questão e bater na Mesa para tentar resolver o mais rápido
possível. É exatamente uma questão de que os Estados ricos
estão perdendo suas indústrias e os Estados que têm matéria-
prima, como o nosso; nós temos muita carne, muito leite, nós
temos agricultura de grãos, nós temos aí um potencial enorme,
então temos que realmente dar incentivo, a questão do arroz,
por exemplo, quem via antes as indústrias beneficiadoras de
arroz no Estado de Rondônia, eram pequenas maquinazinhas
que faziam um simples beneficiamento de arroz para vender
em feira livre, hoje nós temos um parque industrial das maiores
indústrias beneficiadoras de arroz, e aqui eu sito exemplo da
RICAL, da BERNARDO, que não perde para Tio Urbano, Tio
João, do Rio Grande do Sul, e essas indústrias têm realmente
investido muito em equipamentos. Hoje do arroz não se perde
nem a casca, Deputado Miguel, a casca vira madeira para usar,
é exportado, hoje não se perde nada do arroz, o farelo vai
para a ração, a casca vira, eles usam inclusive para queimar,
para evitar lenha, então não se perde nada, não se perde nada,
em função exatamente do incentivo fiscal que nós temos, hoje,
para as indústrias de Rondônia.  Então, de maneira que os
empresários podem ter certeza que o Governo do Estado está
do lado do setor industrial e não tem nenhum interesse de
deixar que essas indústrias aí, fiquem padecendo, pelo
contrário, ouviu Deputado Jesualdo? Temos que, o Governo do
Estado está em ação, está realmente articulando, o Secretário
da Fazenda vai bater pesado na reunião do CONFAZ, e vai
defender o Estado de Rondônia. Mas esperamos que a Reforma
Tributária aconteça, porque enquanto não acontecer os Estados
que estão em fase de desenvolvimento começam a sofrer
bastante.  Mas eu quero Presidente, nesta Tribuna hoje,
defender o diálogo entre o Governo do Estado e os
representantes de classe com relação ao reajuste do servidor
público. Sem sombra de dúvida o Governo Ivo Cassol tem
acenado que abriu espaço para uma discussão para definir o
reajuste do funcionário público do Estado de Rondônia. O
funcionário público do Estado de Rondônia está realmente
perdendo o seu poder de compra, precisamos urgentemente
que o Governo, numa forma sincera, numa forma que possa
definir se é 5%, se é 8%, se é 7%, é lógico dentro da capacidade
financeira do Estado, porque não podemos descriminar, dar
um reajuste maior para um setor e o outro não. Então eu acho
que o Governo do Estado tem feito um esforço tremendo para
economizar e manter os seus investimentos em todas as áreas,
mas na verdade eu venho a esta Tribuna, solicitar dos Sindicatos
que realmente possam ter um diálogo bem transparente, bem
realista com o Governo do Estado, porque já conversei com o
Governador, já conversei com todos os Secretários e na verdade
o Governo do Estado tem total interesse de definir o percentual

de reajuste do servidor público do Estado de Rondônia. Então
eu venho a esta Tribuna defender para que isso aconteça o
mais rápido possível, porque na verdade esses funcionários
são pessoas fundamentais no desenvolvimento de Rondônia,
os funcionários públicos hoje são as pessoas mais imbuídas,
mais preparadas para atender o público para desenvolver o
Estado. Então eu venho defender que realmente nós possamos
ver isso logo resolvido; que tenha haver aí um diálogo muito
franco entre representantes de classes de todos os Sindicatos
e o Executivo, e com certeza o Legislativo também está imbuído
nesse processo para que possamos definir o percentual do
reajuste dos funcionários públicos do Estado. O funcionário
público, tem funcionário público que não tem nem moradia,
tem funcionário público hoje que vive em dificuldades. Então é
preciso realmente a gente estabelecer isso e defender que o
funcionário público é exatamente uma classe que está
precisando de apoio, está precisando realmente de um socorro
em função de que são pessoas importantes no desenvolvimento
do Estado, desde o servidor mais humilde ao mais intelectual.
E o Governo Ivo Cassol tem demonstrado um compromisso
muito grande com o servidor público, desde quando assumiu
no 1º mandato nunca atrasou o salário dos servidores.
Antigamente para receber era por categoria, tinha uma escala
por categoria, hoje não, quando sai o pagamento dentro do
mês trabalhado, isso realmente o servidor público tem como
se organizar, planejar, pagar as suas contas, agora é preciso
realmente definir o reajuste do servidor público, porque ele
está precisando, o servidor público perdeu o seu poder de
compra.

Hoje a gente percebe que muitos servidores, não
podem acompanhar as condições de um trabalhador da
iniciativa privada, por isso realmente o salário precisa ser revisto,
precisa ser definido e o servidor público é um ator importante
neste Estado.  Rondônia, desde quando foi emancipado, passou
de Território para Estado, que o servidor público tem feito a
sua parte, tanto os servidores da agricultura, técnico agrícola,
o engenheiro agrônomo, o médico veterinário, o zootecnista,
como todo o pessoal da educação, da saúde, da segurança,
enfim, os servidores públicos realmente são pessoas
importantes e a sociedade entende isso, a sociedade de
Rondônia entende o valor do servidor público. Eu fico feliz porque
o Governo está aberto para esse diálogo, para definir o mais
rápido possível o reajuste do servidor público do Estado de
Rondônia.

O meu muito obrigado.

(Às 10 horas e 01 minuto, o Sr. Neodi Carlos, passa a
Presidência ao Sr. Jesualdo Pires)

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Obrigado
Deputado Luiz Cláudio.

Encerradas as Breves Comunicações passemos ao
Grande Expediente.

Com a palavra pelo prazo de 20 minutos, com apartes,
o ilustre Deputado Miguel Sena.
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GRANDE EXPEDIENTE

O SR. MIGUEL SENA – Bom dia a todos, gostaria de
cumprimentar aqui a Mesa Diretora da nossa Casa,
cumprimentar os colegas Deputados aqui presentes,
cumprimentar o público aqui presente que estão nas nossas
galerias, que estão aqui no nosso auditório acompanhando aqui
mais uma Sessão nesta Casa, cumprimentar os funcionários
desta Casa, cumprimentar a imprensa aqui presente também.
E fiz questão, Companheiro Luiz Cláudio, de usar a palavra
aqui, até para enaltecer as suas posições no que diz respeito a
sua preocupação com esse movimento que nós vemos aí,
estamos presenciando aí a nossa frente, o movimento que eu,
como ex-sindicalista considero justo, considero que os
servidores públicos federais estão nos seus direitos. E como já
disse aqui o próprio companheiro Luiz Cláudio, foi feliz quando
colocou que a gente que trabalha com o Ivo Cassol há alguns
anos, a gente conhece um pouco dele, e ele sempre fez, teve
como prioridade as condições de trabalho dos servidores, teve
como prioridade o pagamento do salário em dia, sempre dentro
do mês trabalhado. E teve como princípio também, sempre
nos passou, enquanto secretário dele; e o Luiz Cláudio sabe
muito bem disso enquanto secretário do prefeito Ivo Cassol e
do atual governador, ele sempre disse que pagar o servidor
em dia não é nenhum mérito, não, pagar o servidor em dia é
uma obrigação de todo o patrão. Foi por isso que sempre ele
nas suas administrações procurou sanear os salários de todos
os servidores em dia, antigamente era por faixa; faixa um,
faixa dois, faixa três, faixa quatro, cinco, tinha até a faixa dez
para pagar os servidores. Hoje não, é dentro do mês trabalhado,
o máximo de divisão que pode acontecer é pagar por secretaria
independente. Recebe ás vezes primeiro, recebe junto a
Secretaria de Saúde depois a Secretaria de Educação, em
seguida as outras Secretarias, mas sempre dentro do mês
trabalhado. Mas a grande preocupação aqui é realmente com
esse movimento que eu já disse que eu considero justo, nós
estamos presenciando também os movimentos grevistas dos
funcionários do Governo Federal, estivemos aqui a presença,
ontem, digna dos servidores do INCRA, preocupados não só
com as questões salariais, mas preocupados com as condições
de trabalho que o Estado tanto precisa daquela instituição. Nós
vemos o IBAMA parado aí, vemos uma série de secretarias a
nível federal paralisando as suas atividades, a própria polícia
federal com as suas atividades paralisadas. E aí vem a grande
preocupação, e aí vem a preocupação que o Luiz Cláudio
colocou. Agora, nós precisamos juntar um grupo de deputados,
parlamentares e aqui com certeza o companheiro, o nobre
Deputado Maurinho estava conversando comigo neste instante,
me convidando a participar de uma reunião - eu já tinha sido
convidado ontem Maurinho, pelo presidente do Sindicato do
Judiciário, eu me comprometi, recebi o convite no meu gabinete
pelo Presidente do Tribunal, o mesmo que você recebeu, e
hoje se Deus quiser às 15 horas nós estaremos lá nos colocando
a disposição daquele órgão para ver uma forma que nós
possamos resolver esse problema do movimento paredista

naquela instituição. Da mesma forma Maurinho, nós temos
obrigação, também, de nos juntarmos ao Governo do Estado,
aliás, já estamos juntos com o Governo do Estado, estamos
juntos preocupados pelo grande desenvolvimento do Estado
de Rondônia. Então Deputado Alexandre, eu acho que é o
momento de nós redobrarmos nossas forças, irmos juntos às
instituições independentemente elas quais sejam, se é DER,
se é DETRAN, se é Educação, se é Saúde em todas as
instituições, Deputado Alexandre; você, o Deputado Maurinho,
Deputado Dr. Ribamar, o Deputado Neri Firigolo são pessoas
que militam num partido, o Deputado Professor Dantas também;
essa equipe, nós tínhamos a obrigação de formar, chegarmos
juntos e em parceria com o chefe da Casa Civil, que está levando
essa carga nas costas sozinho, o nosso companheiro, Joarez
Jardim, puxando essa carga nas costas. Eu acho que se nos
juntarmos a esse movimento que as vezes algumas pessoas
podem pensar, e aí até alguns grupos colocam, incutem em
suas mentes, em suas cabeças que o Deputado Miguel Sena é
contra algum movimento sindical. Não, é o contrário, eu já
disse aqui que eu já fui sindicalista, eu defendo o movimento
sindical. Agora, defendo o movimento sindical sério, não
defendo o movimento sindical que faça o que fez aqui o
SINTERO, que foi desviar aqueles milhões de reais dos bolsos
dos seus servidores, dos bolsos dos filiados, isso eu não
defendo; defendo sim, aquilo que é direito, que é o direito à
greve, o direito de recuperar esses 11%, pelos quais eles estão
se manifestando a favor de que o Governo do Estado pague
esses 11%. Eu acho que nós temos que entrar em campo,
esta Casa de Lei deve ser uma auxiliar dessas categorias para
tentarmos com isso também conversar com o Governador, e
até quem sabe, tentar convencê-lo de que o Estado tem
condições técnicas e financeiras para arcar com isso, caso essas
condições técnicas e financeiras realmente venham a existir.

O SR. MAURINHO SILVA – Um aparte, Deputado?

O SR. MIGUEL SENA - Pois não Deputado Maurinho.

O Sr. Maurinho Silva - Deputado Miguel, nobre
Deputado Miguel, eu estou muito feliz com a sua sensibilidade
com relação as instituições; a Saúde, a Educação. E o que
mais me chama a atenção neste momento, é a questão judicial,
é a questão da independência da justiça. Eu estou muito sensível
a esta situação, a parte financeira, e o sindicalista também do
Tribunal de Justiça pode contar sem dúvida com a minha
colaboração no sentido de conseguir uma solução para que
todos possam realmente desenvolver o seu papel. Eu tenho
uma preocupação, principalmente em relação ao Judiciário,
com a justiça rápida, eles estão fazendo de tudo para conseguir,
para manter o ritmo de trabalho que é fundamental para
desafogar todo o sistema judicial do Estado de Rondônia, tem
tido um papel importante e a gente tem que zelar por esta
continuação, para que possamos desfrutar de uma justiça mais
rápida, independente, e acima de tudo, justa.

Muito obrigado, estás de parabéns nobre Deputado.
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(Às 10 horas e 11 minutos o Sr. Jesualdo Pires passa a
Presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O SR. MIGUEL SENA – Eu é que agradeço Deputado
Maurinho, e parabenizo o nobre Deputado pelas suas
colocações e pela sua preocupação que já tinha aqui colocado.
Mas como estamos falando em questão de justiça salarial, em
questões de justiça, de condições de trabalho, eu não poderia
deixar de lembrar também que estiveram sendo procurado,
neste final de semana por alguns funcionários desta nossa Casa
de Leis, alguns funcionários de carreira que reclamam das suas
situações financeiras, que estão se sentido prejudicados de
alguma forma dentro das suas condições financeiras e de
condições de trabalho. Condições de trabalho, eu acredito que
não seja tanto o problema, mas foi um compromisso desta
Mesa Diretora quando nós, quando fomos eleitos para a Mesa
Diretora, um bom compromisso de fazermos economia, um
compromisso de economizarmos para que esta Casa tenha
condições. Então Presidente, eu neste momento, gostaria de
requerer que todas essas economias que fossem feitas, e até
como uma forma de se fazer justiça, até para quem realmente
trabalha nesta Casa, quem realmente cumpre o horário nesta
Casa, eu não sei como está ainda, não conversei ainda com o
companheiro Deputado Jesualdo, com o 1º Secretário desta
Casa, mas eu acho que já está no momento de nós colocarmos
o pé no chão e levantarmos quanto realmente nós
economizamos e quanto que são as perdas também dos
servidores de carreira desta Casa, para que nós venhamos
quem sabe evitar algum tipo de movimento dentro da nossa
Casa que seria, eu acho, uma grande perda para aquilo que a
gente está tentando fazer, que é levantar o moral, resgatar a
credibilidade desta Casa. Então fica aqui o meu apelo ao
Presidente, apelo ao nosso 1º Secretário e a todos nossos
colegas da Mesa Diretora e aos outros Deputados que não
fazem parte da Mesa para que a gente tenha esse empenho
também. Vamos colaborar com o Judiciário, com os servidores
do Judiciário, vamos colaborar com os servidores do Poder
Executivo, mas também não podemos esquecer dos
trabalhadores desta Casa que a gente tem acompanhado que
trabalham dia e noite querendo o bom andamento também
desta Assembléia Legislativa.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença aqui do senhor Tinte Batista, empresário de Vilhena;
também do senhor Luiz Conti, vice-prefeito do município de
Cacoal; do senhor Osmar Passarelli, Presidente da Associação
Rural de Cacoal; do senhor vereador Benedito Monteiro, popular
“Jacaré”, Presidente da Câmara Municipal de Monte Negro; do
senhor Marco Antônio, “Marcão”, vereador do município,
também, de Monte Negro e do senhor vereador Luiz Carlos
Catatau, Presidente da Câmara Municipal de Cacoal; do Nego
Maturana, ex-prefeito de Vale do Anari.

Encerrado o Grande Expediente, passemos às
Comunicações de Lideranças.

Não há Oradores inscritos.
Solicito ao Senhor 1º Secretário que proceda à leitura

das proposições recebidas.

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

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- Requerimento do Deputado Neri Firigolo - e Outros que
requer a realização de Audiência Pública para discorrer sobre
a implantação do complexo das usinas do Madeira.

- Requerimento do Deputado Neri Firigolo - que  requer
informações do Governo do Estado sobre o DETRAN.

- Indicação do Deputado Wilber Coimbra – Ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de instituir o direito à
Assistência Jurídica Gratuita aos Policiais Militares e Bombeiros
Militares enquanto em serviço.

- Indicação do Deputado Professor Dantas – Ao Governo
do Estado a inclusão da disciplina Ensino Ambiental nas grades
curriculares do Ensino Fundamental e Médio na rede estadual
de educação.

- Indicação do Deputado Ezequiel Neiva – Ao Poder
Executivo da necessidade de atualização do valor das diárias
contidas no anexo I do Decreto 9036, de 28 de março de 2000.

Foram essas as indicações, Sr. Presidente.

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

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Requerimento do Deputado Neri Firigolo e Outros, requerendo
a realização na forma regimental, seja realizada Audiência
Pública para discussão e implantação do complexo de
hidrelétrica do Madeira no dia 19 de junho de 2007, a partir
das 09 horas da manhã no Plenário desta Casa, dando ampla
divulgação através da imprensa, convidando a sociedade a
participar, especialmente os representantes do Poder Executivo
Estadual e a Secretaria de Estado da Saúde, Segurança Pública,
FASER, DETRAN, DER, SEDAM e SEDUC; os prefeitos municipais
de Porto Velho, Candeias do Jamari e os integrantes das
respectivas Câmaras Municipais de Vereadores; representantes
da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social,
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária de Porto Velho
e as Secretarias Correlatas de Candeias do Jamari; O IBAMA,
Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e os
Deputados Federais.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em
discussão e votação o requerimento do Deputado Neri Firigolo.
Encerrada a discussão, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto
de Lei 619/07 da Mesa Diretora, que dispõe sobre o subsídio
do Deputado Estadual nos termos do art.27, parágrafo 2º da
Constituição Federal. Em segunda discussão e votação.

A matéria encontra-se com substitutivo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Esta matéria
encontra-se com emenda substitutiva e eu nomeio o relator
em Plenário, o ilustre Deputado Wilber Coimbra para emitir
parecer pelas Comissões de Constituição e Justiça e Redação;
Comissão de Finanças, Economia e Orçamento.

O SR. WILBER COIMBRA – Sr. Presidente, trata-se
do substitutivo ao Projeto de Lei nº 619/07, cuja Ementa fixa o
subsídio mensal dos Deputados estaduais nos termos do artigo
27, parágrafo 2º da Constituição Federal. A justificativa, Sr.
Presidente, para o nosso parecer, o nosso relatório, têm-se
que a fixação do subsídio dos Deputados estaduais em parcela
única, decorre do imperativo consoante do parágrafo 4º do
artigo 39 da Constituição Federal, que estabelece que o detentor
de mandato eletivo seja remunerado por subsídio. É importante
esclarecer que a iniciativa do substitutivo ao Projeto de Lei em
questão, com base no disposto no parágrafo 2º do artigo 27
da Constituição Federal, pretende reajustar o subsídio dos
Deputados estaduais em 75% do valor estabelecido do Decreto
Legislativo nº 112 do Congresso Nacional, de 4 de julho de
2007, que fixa o subsídio dos membros do Congresso Nacional
e dá outras providências, elevando o subsídio atual de R$
9.540,00 para R$ 12.384,06, importando num reajuste de
26.49%, que representa somente a inflação acumulada dos
últimos quatro anos, uma vez que o último reajuste no subsídio
ocorreu em janeiro de 2003. Desta forma, pelos motivos
expostos acima, e nos termos do artigo 27, parágrafo 2º da
Constituição Federal, submetemos a apreciação e a deliberação
dos nobres Pares desta Casa legislativa. O incluso substitutivo
que é parte integrante, objeto desse nosso relatório ao Projeto
de Lei nº 619/07 que fixa subsídio mensal dos Deputados
Estaduais. Pelo qual Sr. Presidente, nós nomeado neste ato,
relator desse substitutivo, apresentamos nosso voto favorável.

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

Os Deputados favoráveis ao parecer, permaneçam
como se encontram.

Aprovado o parecer.
Em segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº

619/07 de autoria da Mesa Diretora, com substitutivo: Dispõe
sobre o subsídio dos Deputados Estaduais, nos termos do artigo
27, parágrafo 2º da Constituição Federal.

Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai à redação final, pois recebeu emenda
na segunda discussão.

Matéria seguinte, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto
de Lei 036/07 do Deputado Wilber Coimbra que altera o
dispositivo da Lei 150 de 06 de março de 1987 com redação
dada pela Lei 676 de 27 de novembro de 1996.

Matéria com emenda do Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei nº 036/07 de autoria do
Deputado Wilber Coimbra com emenda 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 1996.

Convoco o Deputado Luiz Cláudio para que faça o
relatório em Plenário.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Nobre Presidente, o Projeto
de Lei nº 036/07, eu quero dizer Sr. Presidente, que o nosso
relatório e o nosso voto é favorável ao relatório, acompanhando
a emenda do nobre Deputado Ezequiel Neiva. Eu voto favorável
ao Projeto, acompanhando, aceitando a emenda do Deputado
Ezequiel Neiva.

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

Os Deputados favoráveis ao parecer, permaneçam
como se encontram.

Aprovado o parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 036/07

de autoria do Deputado Wilber Coimbra com emenda que altera
o dispositivo da Lei nº 150 de 06 de março 1987, com redação
dada pela Lei nº 676 de 27 de novembro de 1996. Em discussão.

O Deputado Wilber Coimbra para discutir.

O SR. WILBER COIMBRA – Sr. Presidente, este projeto
na verdade vem corrigir uma distorção que está
consubstanciada na Lei nº 150 de março de 1987 que é a Lei
que criou o quadro de oficiais administrativos. Na verdade, nós
tivemos a visita de vários policiais militares no nosso gabinete
e que pediram para que nós fizéssemos essa mudança. A
mudança se verifica, na verdade na redação original da Lei
150. Esse benefício de freqüentar o curso de habilitação de
oficial administrativo que é o CHOA, só contemplava os 1º
sargentos com 2 anos de graduação, 2 anos na função e os
subtenentes. E nós entendemos que desde que seja 1º sargento,
sem a necessidade de ter 2 anos na função, na graduação
pode participar do certame, do concurso. E isso dar uma
possibilidade maior de várias pessoas concorrerem, e várias
pessoas concorrendo nós teremos melhores possibilidades de
escolher através de concurso aqueles que melhor estão
capacitados para o oficialato. E a outra mudança que nós
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propusemos, inclusive com relatório, consubstanciado no
relatório do Deputado, relator eminente Deputado Alex Testoni,
é que dizia que tinha que ter no máximo, no máximo 44 anos e
aí houve uma procura muito grande dos destinatários dessa
Lei, desse Projeto de Lei para que no máximo tivesse 48 anos,
ou seja, majorando mais 4 anos e nós entendemos que com
48 anos, os nosso militares tem plena condições de exercer o
múnus que é prestar a segurança a nossa comunidade. Pelo
qual eu solicito o apoio dos eminentes Parlamentares para
prestigiar essa categoria policial militar que muito vem sofrendo
ao longo desse tempo. Essa tem sido a forma de nós ajudarmos
os nossos companheiros. E eu acho que o Deputado Ezequiel
deve também discutir a matéria, até porque ele propôs a
emenda.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir, o Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa, o público aqui presente. É uma matéria
de fundamental importância, que foi proposta aqui pelo nosso
Deputado, nobre colega Wilber Coimbra. E a emenda que foi
proposta aqui também, com aquiescência do nosso irmão, idéia
também, foi para nós abrangermos um pouco mais o pessoal
do quadro da saúde e também os nossos policiais músicos que
compõe a Banda da Polícia Militar e tantos outros que também
são policiais militares. Muito embora estando lá na área da
saúde, ou estando lá como músicos, não deixam também de
ser policiais militares e precisam também desse benefício.

Parabenizo o Wilber mais uma vez pela iniciativa.

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

Os Deputados favoráveis ao Projeto de Lei
permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Matéria seguinte, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES(1° Secretário) – Em
primeira discussão e votação, o Projeto de Lei Complementar
007/07 do Ministério Público, que altera dispositivo da Lei
Complementar 93 de 3 de novembro de 1993, e dá outras
providências.   como mestando ltares, muito embrooal do
quadro da samilitar que muito vem sorendo altera o dispositivode
06 de março de 1987 c

O SR. PRESIDENTE  (Neodi Carlos)  – Em 1ª discussão
e votação o Projeto de Lei Complementar nº 007/07 de autoria
do Ministério Público, que altera  o dispositivo da Lei
Complementar nº 093, de 3 de novembro 1993, e dá outras
providências.

Em discussão.

Encerrada a discussão, em votação.

Os Deputados favoráveis votarão SIM, os contrários
votarão NÃO.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que faça a verificação de
quorum.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
procedendo à verificação de quorum.

- Deputado Wilber Coimbra - Presente
- Deputado Jesualdo Pires - Presente
- Deputado Neodi Carlos - Presente
- Deputado Valdivino Rodrigues - Presente
- Deputado Euclides Maciel - Presente
- Deputado Alex Testoni - Ausente
- Deputado Luiz Cláudio - Presente
- Deputado Tiziu Jidalias - Ausente
- Deputado Amauri dos Santos - Presente
- Deputado Marcos Donadon - Presente
- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - Presente
- Deputado Jair Miotto - Presente
- Deputado Luizinho Goebel - Ausente
- Deputado Miguel Sena - Presente
- Deputada Daniela Amorim - Presente
- Deputado Kaká Mendonça - Ausente
- Deputado Valter Araújo - Ausente
- Deputado Professor Dantas - Ausente
- Deputado Neri Firigolo - Presente
- Deputado Ribamar Araújo - Presente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Maurinho Silva - Presente
- Deputado Dr. Alexandre - Presente

16 Parlamentares presentes, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo
quorum, solicito ao Sr. 1º Secretário que faça a chamada
nominal de votação.

Repito, os Deputados favoráveis votarão SIM, os
contrários votarão NÃO.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Presidente pode
discutir?

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Já discutiu, só
que é o seguinte, Deputado, nós já estamos em votação,
quando foi colocado para discussão não houve inscrição, na
segunda votação, em discussão aí será permitido.

O SR. MIGUEL SENA – Não Presidente, o que eu quero
saber, eu estou levantando uma Questão de Ordem porque eu
tenho que saber o que eu estou votando; eu estava de licença,
estou voltando agora, e aí vem um projeto aqui em votação eu
vou votar sem saber o quê? Eu quero uma explicação, quero
saber. Agora, se não der, eu me retiro.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Por isso
Deputado Miguel, que a gente tem a discussão do Projeto, e
foi colocado aqui o Projeto em discussão.

O SR. MIGUEL SENA – Mas eu perguntei para o
Presidente o quê que era, de que se tratava quando estava
durante a discussão, eu até perguntei se eu podia ter visto,
disseram que não podia.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Isso aqui trata-
se da questão dos Promotores, a permanência dos Promotores
de no mínimo quando o Promotor é designado para uma
Comarca, muitas vezes há uma rotatividade muito grande de
Promotores, o Promotor vai para o interior fica 60 dias, 90 dias
já quer voltar e muitas vezes ficam prejudicadas as Comarca
do interior, com isso aqui o Ministério Público está alterando
essa Lei para que o Promotor permaneça, quando ele é
designado para uma Comarca do interior, que ele permaneça
no mínimo dois anos naquela Comarca. Isso, com certeza, para
as Comarcas do interior, é muito bom Deputado Miguel.

O SR. MIGUEL SENA – Está certo Presidente, eu
agradeço, era esse esclarecimento que eu queria ter.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ok.

O SR. MARCOS DONADON – Presidente, só um
esclarecimento. No caso da matéria, torna obrigatório a
permanência do Promotor quando designado?

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quando
designado para uma Comarca do interior no mínimo dois anos,
ele precisa permanecer nessa Comarca. Só depois que fizer
dois anos que ele está na Comarca que poderá pedir a
transferência.

Vamos à votação Sr. Secretário. Solicito que faça à
chamada nominal.

Os Deputados favoráveis votarão SIM, os contrários
votarão NÃO.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - Sim
- Deputado Jesualdo Pires - Sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - Sim
- Deputado Euclides Maciel - Sim
- Deputado Alex Testoni - Ausente
- Deputado Luiz Cláudio - Sim
- Deputado Tiziu Jidalias - Ausente
- Deputado Amauri dos Santos - Sim
- Deputado Marcos Donadon - Sim
- Deputado Chico Paraíba - Ausente

- Deputado Ezequiel Neiva - Sim
- Deputado Jair Miotto - Sim
- Deputado Luizinho Goebel - Ausente
- Deputado Miguel Sena - Abstenção
- Deputada Daniela Amorim - Sim
- Deputado Kaká Mendonça - Ausente
- Deputado Valter Araújo - Ausente
- Deputado Professor Dantas - Ausente
- Deputado Neri Firigolo - Sim
- Deputado Ribamar Araújo - Sim
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Maurinho Silva - Sim
- Deputado Dr. Alexandre - Sim

Segunda chamada:

- Deputado Alex Testoni - Ausente
- Deputado Tiziu Jidalias - Ausente
- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputado Luizinho Goebel - Ausente
- Deputado Kaká Mendonça - Sim
- Deputado Valter Araújo - Ausente
- Deputado Professor Dantas - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Sim
- Deputado Neodi Carlos - Abst. Reg.

Com 16 votos favoráveis, 1 abstenção regimental e 6
ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 16 votos
favoráveis, fica aprovado.

Vai à segunda discussão e votação.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Requerimento do Deputado Ezequiel Neiva, nos termos do
parágrafo único do artigo 199 do Regimento Interno seja
dispensado interstício regimental para apreciação em segunda
discussão e votação do Projeto de Lei Complementar 007/07
de autoria do Ministério Público que altera o dispositivo da Lei
Complementar nº 93 de 3 de novembro de 1993 e dá outras
providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos)- Em discussão e
votação o requerimento do Deputado Ezequiel Neiva. Encerrada
discussão, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Comunicações
Parlamentares.

Com a palavra por um tempo de cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Amauri dos Santos.
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COMUNICAÇÕES  PARLAMENTARES

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, neste momento, desde às 8 horas da manhã eu
estava participando de uma videoconferência, aonde estavam
participando vários Deputados Federais do Brasil, Deputados
Estaduais de todas as Assembléias. Os que participaram: do
Ceará, Espírito Santo, Minas, quase todas as Assembléias e é
aquilo que a gente fala, na hora que fecha a porta aí que vão
todos os Deputados lá. Vamos nos preocupar com isso.

É sobre as rádios comunitárias. Estão querendo fechar
todas as rádios comunitárias do Brasil todo, é uma pressão do
meio de comunicação mais forte que quer fechar, já marcaram
em Brasília uma audiência onde vai ter mais Parlamentares
estaduais e federais, uma conferência, 21 e 22 porque nós
não podemos deixar fechar essas rádios comunitárias, porque
essas rádios comunitárias aqui em Rondônia, temos distritos
ai, eu vou aqui dar uma idéia, é a Ponta do Abunã, ali que é
distante de Porto Velho, poucas rádios vão pegar lá e uma
rádio comunitária é importante. São várias cidades aqui que
têm que ter sua rádio comunitária, e é por isso, Sr. Presidente,
que a Comissão de Direitos Humanos e Assuntos e Econômicos,
vão ajudar fazer esse relatório em Brasília. Vamos marcar;
eu, como Presidente da Comissão de Direitos Humanos e vários
parlamentares, o Deputado Euclides também que é do meio
de comunicação ajudar, chamar aqui para a Assembléia uma
reunião de todos os presidentes de associação de rádio
comunitária do Estado de Rondônia, por que senão amanhã ou
depois, nós vamos chamar antecipado se não amanhã ou
depois eles estão aqui na Assembléia: Deputado, fecharam a
rádio. A minha cidade tem uma rádio comunitária, que é uma
rádio muito importante para a minha cidade, Cacoal diz que
tem uma, eu não perguntei ainda ao Deputado Tucura nem ao
Deputado Neri, tem uma que é importante, e é essa a minha
preocupação não só a minha como a preocupação de todos os
parlamentares aqui de hoje deixar isso passar, porque na hora
que fecha é a Assembléia Legislativa, são os Deputados
preocupados, então vamos nos preocupar com isso ai que é
muito importante para o nosso Estado a rádio comunitária. E a
TV comunitária que ainda não implantou, ainda não implantou
isso daí a TV comunitária porque há um bloqueio dos meios de
comunicação, há um bloqueio, isso daí eu não sabia, hoje que
na discussão dessa videoconferência que veio ser abordado
todos esses problemas nisso ai, e é essa a nossa preocupação.
Na terça-feira eu vou marcar, chamar todos os presidentes de
associações de rádio comunitária do Estado de Rondônia,
vamos marcar aqui na Assembléia e vou também convidar todos
os parlamentares estaduais para participarem, porque isso ai
não é só um problema do Deputado Amauri, é um problema
que todos nós vamos conviver com isso ai.

E hoje, convidando aqui tem hoje uma videoconferência
pública sobre os direitos das mulheres e todos os Deputados
que quiserem mandar, é muito importante isso ai que vai estar
lá debatendo todos os direitos, é muito importante.......

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado, o
tempo de Vossa Excelência está esgotado.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Para concluir, Sr.
Presidente, alguns Deputados estaduais que quiserem mandar
seus assessores lá na Escola do Legislativo vai estar aberta a
partir das 13 horas até às 16 horas, porque é importante essa
discussão porque é ai que a gente fica informado. Porque eu
não sabia do problema da rádio comunitário e é um problema
sério hoje para todo o Brasil e para o nosso Estado de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de cinco minutos sem aparte, o ilustre Deputado
Ribamar Araújo.

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

Primeiro, Sr. Presidente, queria me reportar aqui na
tribuna ao meu voto ontem contra o veto do Sr. Governador
vetando o projeto do Deputado Wilber Coimbra, que foi aceito
nesta Casa ontem e por uma questão de coerência eu votei
contra porque eu não vou votar a favor de um projeto e depois
votar a favor do veto do Executivo. Eu sempre procurei de
todas as formas, manter a coerência, por isso que nós temos
que ter muito cuidado ao dar entrada em projetos nesta Casa
para saber se o projeto não prejudica alguém ao invés de
beneficiar. Então, muitas vezes o Executivo é que depois alega
a inconstitucionalidade, nós temos que ter muito cuidado nessa
questão.

Com relação ao pronunciamento do nobre Deputado
Amauri dos Santos com relação ás rádios comunitárias, e a
preocupação dele com possível fechamento dessas rádios
comunitárias, que me pegou até certo ponto de surpresa, mas
eu gostaria também de dizer ao Deputado Amauri dos Santos,
já que ele é um deputado zeloso em defesa das causas
populares, que estudasse também que as rádios comunitárias
quando elas foram criadas, o projeto que criou as rádios
comunitárias diz que as rádios comunitárias não podem ser
uma rádio comercial, ela tem que ser uma rádio com função
social. Infelizmente, neste país tudo que se cria depois se burla
e transforma, aquilo que é lei, a pessoa procura as brechas e
ai vai fazer tudo que é errado, exatamente contrariando a lei.
E as rádios comunitárias do Brasil quase na sua totalidade estão
nas mãos de muitos picaretas e que não atende a função social
para a qual foi criada e para qual o projeto foi criado, e sim
muitas vezes são rádios que a concessão é dada a partir do
apadrinhamento de algum político, algum parlamentar, e ela
cai nas mãos de algum picareta, como é o caso da Rádio
Comunitária aqui de Porto Velho. Essa rádio tem a permissão
para atingir um quilômetro somente de raio, essa rádio pega
até fora aqui da cidade de Porto Velho e se transformou numa
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rádio estritamente comercial tendo, evidentemente, a
maquiagem, e isso nós temos que estudar. O Deputado Amauri
dos Santos já oficiou, é muito zeloso e muito defensor dessas
coisas, porque veja só o seguinte, não adianta a gente querer
defender as coisas simplesmente para buscar o voto ou catar
o voto, nós temos que defender aquilo que é certo, nós temos
que defender aquilo que é justo. E é por isso também que me
reporto aqui ao discurso que foi feito ontem aqui nesta Casa e
se referia, acima de tudo, ao PT, eu acho que se existe alguém
que tem moral nesta Casa aqui para criticar o PT sou eu. Eu
quando ingressei no PT sabia, procurei, passei por vários
partidos e encontrei o partido se não digo o melhor, mas
encontrei o partido menos ruim do Brasil para me filiar. Até em
muitos momentos pensei em não me filiar mais a partido
nenhum, ai significaria que eu teria que abandonar a vida
pública, não podendo mais concorrer a eleição nenhuma, mas
como meus eleitores, meus amigos sempre pediram que não
tomasse essa atitude eu procurei um partido que tivesse pelo
menos, menos pessoas comprometidas com o mal, e encontrei
o PT, embora reconhecendo no PT muitas falhas. Agora, eu
quero avisar aqui, tem pessoas aqui que não tem a mínima
moral para criticar o PT, pessoas que se você estudar meia
hora do seu passado vai encontrar somente sujeira no seu
passado e muitas vezes vêm para essa Casa não para defender
o povo como eu sempre tenho defendido, não para defender a
ética, não para defender a moralidade, mas acima de tudo
para defender o seu patrimônio particular, suas empresas
particulares. Então pessoas desse tipo não têm a mínima moral,
não têm a mínima envergadura moral para fazer nenhuma
crítica ao PT, e eu não concordo desde que entrei no PT quando
veio àquelas críticas por aquela onda no ano de 2005, e eu
sempre apelei que a população não podia permitir que bandidos,
que corruptos históricos que passaram a vida inteira pecando,
cometendo pecados, cometendo erros, cometendo corrupção
viessem aqui posando de moralista e incriminando o PT. Então,
por uma questão de coerência, muita gente aqui não tem
envergadura moral para criticar nada, muito menos o PT. Então
eu gostaria de deixar esse aviso aqui, claro que eu não vou
aceitar de maneira nenhuma mesmo reconhecendo muitos
erros do PT e de muitos filiados do PT que muitas vezes eu
não concordo.

Eu sou uma pessoa, um político que eu não quero que
me vejam como bonzinho, eu não quero que as pessoas tenham
esse sentimento com relação a mim, mas me vejo como um
homem justo, que na realidade eu sou, e todos que estudam
meu passado sabem disso, e homem justo, pessoas justas é
aquela que procura fazer tudo certo, procura não ser injusto
com nada. E aqui quando muitas vezes a minha posição é em
defesa do povo, em defesa da ética, em defesa da moralidade,
não me permite que eu seja um deputado daqueles que vota
contra algum projeto do governo só porque muitas vezes para
achacar, para ser contra o governo. Não vou fazer isso nunca.

Tudo que for matéria aqui de interesse do povo, tudo
que eu achar que é justo eu voto a favor. Não tem quem me
faça defender uma posição errada, sendo eu consciente que

esta posição está errada. De maneira nenhuma. Como não
tem quem me faça também votar a favor de nada vindo da
parte do governo que eu considere errado ou contrário aos
interesses do povo.

Então eu posso dizer aqui, que se existe alguém
totalmente independente nesta Casa, sei que têm outros, não
estou querendo atingir ninguém aqui, mas se existe alguém
que não veio para esta Casa pensando e visando interesses
pessoais, nem interesses políticos, pessoais, esse alguém sou
eu.

Eu cheguei aqui não por votação tão expressiva, porque
um político que não compra voto, um político que não faz uma
só promessa nas campanhas eleitorais ele tem muita dificuldade
para conseguir votos. Mas os votos que tirei todos foram muito
legítimos. Não comprei nenhum, não comprei um voto sequer
por nenhuma promessa de benefício qualquer.

Então se existe alguém aqui independente esse alguém
sou eu, embora não esteja aqui dizendo que os outros não o
são, mas eu vim para esta Casa aqui para defender a ética,
para defender a moralidade, para defender, acima de tudo, os
direitos do povo. E nunca ninguém vai me ver aqui defendendo
os erros do povo.

Todo mundo que tiver os seus direitos podem me
procurar aqui que estarei pronto para defender. Mas não me
venham aqui para defender os seus erros que não respondo.

E me reportando um pouco a V.Exª. Deputado Miguel
Sena, naquele dia que o senhor falou que eu tinha pedido para
ser prorrogada a CPI do SINTERO, quando fui me reportar
aqui o senhor já não estava mais presente. Mas eu disse
naquele momento nobre Deputado, que primeiro eu não fui
contra a CPI do SINTERO, eu sou contra a qualquer CPI, porque
desde que eu entrei na Câmara Municipal, uma das primeiras
providências que tomei foi pedir uma CPI para apurar algumas
irregularidades que diziam que estavam existindo no IPAM.

E daquele momento em diante eu vi aquela CPI se
transformar em instrumento de achaque, se transformar em
instrumento de vingança pessoal, se transformar em
instrumento de promoção pessoal, chamando os holofotes para
cima daqueles que eram presidente e/ou relator daquela CPI.

E para mostrar a minha isenção e a minha elegância
naquele momento, apesar de ter requerido a CPI, eu pedi para
não fazer parte dela para ninguém dizer que eu estava
interessado nos holofotes ou transformar a CPI em um
instrumento de promoção social.

Então eu não sou contra a apuração dos fatos, eu
simplesmente com aquele requerimento que encaminhei àquela
questão de ordem, chamei à atenção que aquela CPI não tinha
o respaldo regimental e nem constitucional. Nada mais do que
isso.

Agora, cabe evidentemente a Casa estudar o que eu
estava argumentando, e em achando que essa CPI ela é
constitucional, é regimentalmente correta? Colocar a CPI para
frente.

Agora, eu sou contra qualquer tipo de CPI pelas razões
que estou explicando agora. E se alguém me vir daqui para
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frente a favor ou assinar qualquer CPI pode me chamar de
incoerente, que é uma das coisas que tenho mais cuidado na
minha vida particular e política é ser coerente em tudo que
faço. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Queremos
registrar a presença do Senhor Vereador Humberto Pascoal, o
Beto, Presidente da Câmara do Município de Itapuã do Oeste;
também do Senhor Raimundo Borges Filho, Vice-Presidente
da Câmara de Vereadores de Itapuã do Oeste; do Senhor
Francisco Cunha, Presidente da Associação dos Produtores
Rurais do Vale do Jamari, do Município de Itapuã do Oeste; e o
Deputado Luizinho Goebel manda um abraço ao Senhor Heitor
Batista, ex-prefeito de Vilhena; que hoje nos honra com a sua
presença nessa Casa, onde o Deputado Luizinho quando o Heitor
prefeito de Vilhena, o Luizinho Goebel era o adjunto de obras
lá.

Senhores Deputados, considerando a questão de
ordem solicitada pelo Deputado Ribamar Araújo sobre a
constitucionalidade e a legalidade da criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito do SINTERO, e considerando o parecer
exarado pela advocacia geral desse Parlamento em folhas 42
a 51 dos autos do processo sobre questão de ordem formulada,
homologo o referido parecer e solicito ao Senhor 1º secretário
que efetue a leitura do Ato que constitui a Comissão Parlamentar
de Inquérito do SINTERO e nomeia os seus membros.

 O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Ato P19/
07 - Constitui e nomeia a Comissão Parlamentar de Inquérito
para apurar possíveis irregularidades existentes no Sindicato
dos Trabalhadores em Educação - SINTERO.

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere alínea a
do inciso III do artigo 14 com o artigo 33 todos do Regimento
Interno, RESOLVE:

Artigo 1º - Constituir nos termos do parágrafo 3º do
artigo 36 da Constituição Estadual, Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar possíveis irregularidades existentes no
Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SINTERO composta
de cinco membros com prazo de 60 (sessenta) dias.

Artigo 2º - Nomear seus membros, a saber: Deputado
Miguel Sena - PV; Dr. Alexandre – PTC; Deputado Amauri dos
Santos – PMDB; Deputado Luiz Cláudio – PTN; e Daniela Amorim
– PTB.

Esse Ato entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete da Presidência, 06 de junho de 2007.
Deputado Neodi Carlos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e antes de
encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária
no prazo de um minuto para apreciar as proposições: Votação
e Redação do Projeto de Lei nº 619/07; em 2ª Discussão o
Projeto de Lei Complementar nº 007/07.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 10 horas e 57 minutos).

CONTRATOS DIVERSOS

CONTRATO Nº. 008/2007
PROCESSO Nº. 1101/2007

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA
CONTRATADA: ASSIS AEROTAXI.

OBJETO: Contratação de serviços de locação de aeronaves para
atender ao Poder Legislativo.

PERÍODO: 60 (sessenta) dias.

VALOR: R$77.835,00 (setenta e sete mil oitocentos e trinta e
cinco reais)

DATA: PORTO VELHO, 17 DE MAIO DE 2007

ASSINAM:
PRESIDENTE DA ALE/RO – Deputado Neodi Carlos Francisco
de Oliveira
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA EMPRESA ASSIS AEROTAXI –
Ederaldo Luiz Spinardi.
ADVOGADO GERAL DA ALE – Dr. Aparício Paixão Ribeiro Júnio

CONTRATO N° 002/2007
PROCESSO N° 0028/2007

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA
CONTRATADA: AMAZONIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA.

OBJETO: Contratação de assinatura de 90 (noventa) jornais
diários

PERÍODO: 12 (doze) meses

VALOR: R$27.000,00 (vinte e sete mil reais)

DATA: PORTO VELHO, 06 DE MARÇO DE 2007

ASSINAM:
PRESIDENTE DA ALE/RO – DEPUTADO Neodi Carlos Francisco
de Oliveira
AMAZONIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA – Marcus José
Toledo do Amaral
ADVOGADO GERAL DA ALE – Dr. Gilson Luiz Jucá Rios
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CONTRATO Nº. 003/2007

PROCESSO Nº. 0028/2007

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA
CONTRATADA: GUAPORÉ PUBLICIDADE EMARKETING LTDA..

OBJETO: Contratação de assinatura de 90 (noventa) jornais
diários

PERÍODO: 12 (doze) meses

VALOR: R$27.000,00 (vinte e sete mil reais)

DATA: PORTO VELHO, 06 DE MARÇO DE 2007

ASSINAM:
PRESIDENTE DA ALE/RO – DEPUTADO Neodi Carlos Francisco
de Oliveira
GUAPORÉ PUBLICIDADE EMARKETING LTDA – Edmar Mota Davis
ADVOGADO GERAL DA ALE – Dr. Gilson Luiz Jucá Rios

CONTRATO Nº. 004/2007

PROCESSO Nº. 0028/2007

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA
CONTRATADA: AMAZONIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA.

OBJETO: Contratação de assinatura de 90 (noventa) jornais
diários

PERÍODO: 12 (doze) meses

VALOR: R$27.000,00 (vinte e sete mil reais)
DATA: PORTO VELHO, 06 DE MARÇO DE 2007

ASSINAM:
PRESIDENTE DA ALE/RO – DEPUTADO Neodi Carlos Francisco
de Oliveira
AMAZONIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA. – Jacqueline
Ribeiro
ADVOGADO: Dr. Gilson Luiz Jucá Rios

CONTRATO N° 005/2007

PROCESSO Nº. 0028/2007

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA
CONTRATADA: EDITORA DE JORNAIS PORTO VELHO LTDA.

OBJETO: Contratação de assinatura de 90 (noventa) jornais
diários

PERÍODO: 12 (doze) meses
VALOR: R$27.000,00 (vinte e sete mil reais)

DATA: PORTO VELHO, 06 DE MARÇO DE 2007

ASSINAM:

PRESIDENTE DA ALE/RO – DEPUTADO Neodi Carlos Francisco
de Oliveira
EDITORA DE JORNAIS PORTO VELHO LTDA. – Elton Araújo de
Matos
ADVOGADO GERAL DA ALE – Dr. Gilson Luiz Jucá Rios

CONTRATO Nº. 006/2007

PROCESSO Nº.619 /2007

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA
CONTRATADO: FRANCISCO ASSIS DE LIMA representado por
SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

OBJETO: Imóvel comercial, situado a Rua Major Amarante,
nº487-Porto Velho-RO, contendo duas salas, um WC social,
três quartos sendo um suíte com armário, cozinha, área de
serviço, dispensa, varanda, garagem para um carro.

DESTINAÇÃO: Dependência da Comissão Permanente de
Licitação-CPL e Corregedoria Geral da ALE/RO

PERÍODO: 09 (nove) meses

VALOR: R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por mês,
totalizando R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais)

DATA: PORTO VELHO, 16 DE ABRIL DE 2007

ASSINAM:
PRESIDENTE DA ALE/RO – DEPUTADO Neodi Carlos Francisco
de Oliveira
SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – Edith Santos de
Lima – Procuradora do proprietário
ADVOGADO GERAL DA ALE – Dr. Aparício Paixão Ribeiro Junior

CONTRATO Nº. 007/2007

PROCESSO Nº. 0853/2007

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA
CONTRATADA: PORTO REAL VIAGENS E TURISMO LTDA.

OBJETO: Fornecimento de passagens aéreas nacionais pela
contratada, mediante a apresentação de requisição da
contratante.

PERÍODO: Terá inicio a partir da assinatura, e enquanto estiver
em vigência a Ata de Registro de Preços nº. 11/SUPEL/2006

VALOR: As passagens irão sendo requisitadas, pelos preços
unitários ofertados na proposta, que terão desconto de 8,10%.

DATA: PORTO VELHO, 17 DE ABRIL DE 2007
ASSINAM:
PRESIDENTE DA ALE/RO – DEPUTADO Neodi Carlos Francisco
de Oliveira
PORTO REAL VIAGENS E TURISMO LTDA – Nelia Leopoldina
Pereira Barreto
ADVOGADO GERAL DA ALE – Dr. Aparício Paixão Ribeiro Junior


