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 PORTO  VELHO-RO, TERÇA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE  2007 ANO XXVNº 78

38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 19 de junho de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Ezequiel Neiva- 3° Secretário

(Às 15 horas 22 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB),
Jesualdo Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues
(PRP), Euclides Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Tiziu Jidalias
(PMDB), Amauri dos Santos (PMDB), Daniela Amorim (PTB),
Kaká Mendonça (PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo
(PT), Dr. Ribamar Araújo (PT), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto
(PPS), Luizinho Goebel (PV), Miguel Sena (PV), Maurinho Silva
(PSDB), Doutor Alexandre (PTC) e Valter Araújo (PL).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense declaro aberta a 38ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Senhor Secretário proceder a leitura da
ata da sessão anterior.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) –
Procedendo à leitura da ata da sessão anterior.

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

Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura do
expediente recebido.

O SR. EZEQUILE NEIVA (3º Secretário) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

- Ofício nº 498/07 – COTEL em resposta às Indicações nºs
139, 129, 128, 119/07 de autoria dos Deputados Luizinho
Goebel, Valter Araújo, Chico Paraíba e Amauri dos Santos.

- Ofício nº 499/07 – COTEL em resposta às Indicações de
autoria dos Deputados Amauri dos Santos, Valter Araújo, Tiziu
Jidalias, Jair Miotto, Alex Testoni, Kaká Mendonça, Chico
Paraíba, Prof. Dantas, Luiz Cláudio, Miguel Sena e Deputada
Daniela Amorim.

- Ofício nº 500/07 – COTEL em resposta às Indicações nºs
224, 225, 334, 335, 336, 337 e 345/07, de autoria dos Deputados
Euclides Maciel, Neri Firigolo, Amauri dos Santos e Valter Araújo.

- Ofício nº 501/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 307/
07, de autoria do Deputado Valter Araújo.

- Ofício nº 502/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 259/
07, de autoria do Deputado Euclides Maciel.

- Ofício nº 503/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 061/
07, de autoria do Deputado Dr. Alexandre.

- Ofício nº 504/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 073/
07, de autoria do Deputado Prof. Dantas.
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- Ofício nº 505/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 71/
07, de autoria do Deputado Prof. Dantas.

- Ofício nº 506/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 111/
07, de autoria do Deputado Maurão de Carvalho.

- Ofício nº 507/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 140/
07, de autoria do Deputado Luizinho Goebel.

- Ofício nº 508/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 93/
07, de autoria do Deputado Chico Paraíba.

- Ofício nº 509/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 143/
07, de autoria do Deputado Luizinho Goebel.

- Ofício nº 510/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 136/
07, de autoria do Deputado Valter Araújo.

- Ofício nº 511/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 121/
07, de autoria do Deputado Euclides Maciel.

- Ofício nº 512/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 131/
07, de autoria do Deputado Dr. Alexandre.

- Ofício nº 513/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 37/
07, de autoria do Deputado Jesualdo Pires.

- Ofício nº 514/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 005/
07, de autoria do Deputado Kaká Mendonça.

- Ofício nº 515/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 155/
07, de autoria do Deputado Miguel Sena.

- Ofício nº 516/07 – COTEL em resposta às Indicações de
autoria dos Deputados Prof. Dantas, Dr. Alexandre, Luizinho
Goebel, Alex Testoni, Euclides Maciel e Jair Miotto.

- Ofício nº 517/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 163/
07, de autoria do Deputado Alex Testoni.

- Ofício nº 518/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 190/
07, de autoria do Deputado Prof. Dantas.

- Ofício nº 519/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 195/
07, de autoria do Deputado Wilber Coimbra.

- Ofício nº 520/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 178/
07, de autoria do Deputado Valter Araújo.

- Ofício nº 521/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 161/
07, de autoria do Deputado Luiz Cláudio.

- Ofício nº 522/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 179/
07, de autoria do Deputado Valter Araújo.

- Ofício nº 523/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 163/
07, de autoria do Deputado Valter Araújo.

- Ofício nº 524/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 123/
07, de autoria do Deputado Euclides Maciel.

- Ofício nº 525/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 108/
07, de autoria do Deputado Luiz Cláudio.

- Ofício nº 526/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 82/
07, de autoria do Deputado Valter Araújo.

- Ofício nº 527/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 110/
07, de autoria do Deputado Valter Araújo.

- Ofício nº 528/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 125/
07, de autoria do Deputado Tiziu Jidalias.

- Ofício nº 529/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 126/
07, de autoria do Deputado Tiziu Jidalias.

- Ofício nº 530/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 132/
07, de autoria do Deputado Dr. Alexandre.

- Ofício nº 531/07 – COTEL em resposta à Indicação nº 080/
07, de autoria do Deputado Valter Araújo.

- Ofício nº 532/07 – COTEL em resposta às Indicações, de
autoria dos Deputados Amauri dos Santos, Kaká Mendonça e
Neodi Carlos.

- Ofício nº 533/07 – COTEL em resposta às Indicações de
autoria dos Deputados Amauri dos Santos, Tiziu Jidalias, Maurão
de Carvalho, Valdivino Tucura, Jair Miotto, Valter Araújo, Prof.
Dantas, Alex Testoni e Deputada Daniela Amorim.
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– Ofício nº 211/07 – Ministério Público do Estado de Rondônia
encaminhando Projeto de Lei Complementar que “Altera
dispositivos da Lei Complementar nº 93, de 03 de novembro
de 1993, e dá outras providências”.

– Ofício nº 089/07 – EMATER-RO encaminhando Calendário
de Eventos de ATER consoante Programação do mês de Junho/
2007, para conhecimento.

– Ofício Circular n° 001/07 – SINTERO encaminhando cópia
do Plano de Carreira Unificado dos Trabalhadores em Educação.

– MEMORANDO Nº 072/07 – Deputado Miguel Sena
justificando sua ausência das Sessões dos dias 12 e 13 do
corrente.

– MEMORANDO Nº 074/07 – Deputado Prof. Dantas
justificando sua ausência na Sessão do dia 19 de junho de
2007.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Senhores
Deputados, considerando que em reunião realizada no dia 23
de maio de 2007, a Comissão Temporária Especial constituída
para apurar possível quebra de decoro parlamentar pelos
senhores Deputados Dr. Alexandre, Maurão de Carvalho e Miguel
Sena, aprovou por unanimidade o parecer do Relator, Deputado
Wilber Coimbra, pelo arquivamento do processo originado pelo
Requerimento nº 003/07 com ressalva que sugere aplicação
de censura verbal aos Deputados Dr. Alexandre e Maurão de
Carvalho. Considerando que o referido parecer foi publicado
no Diário Oficial deste Poder Legislativo, no dia 11 de junho do
corrente, considerando que nos termos dos incisos 2º e do
parágrafo 1º do artigo 89 do Regimento Interno, a censura
verbal será aplicada em Sessão pelo Presidente da Assembléia,
ao Deputado, aos Deputados, que praticar atos que infrinjam
as regras de boa conduta nas dependências da Casa ou que
inobservar os deveres inerentes ao mandato ou preceitos do
Regimento Interno, considerando que de acordo com o caput
do artigo 88 do Regimento Interno o Deputado que descumprir
os deveres inerentes ao seu mandato, estará sujeito a processo
e às medidas disciplinares, considerando que esta Casa
Legislativa ainda não possui uma comissão permanente de ética
e de decoro parlamentar.

Solicito aos senhores líderes de partido de blocos
parlamentares que indiquem um membro, com o respectivo
suplente, para compor a Comissão Especial Processante,
composta de 5 membros, que será nomeada com a finalidade
de instaurar o competente processo disciplinar, em face da
proposta Comissão Temporária Especial de se aplicar censura
verbal aos Deputados Dr. Alexandre e Maurão de Carvalho, por
conduta incompatível com o decoro parlamentar. Passemos às
Breves Comunicações.

Com a palavra, por um tempo de cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Senhor Presidente,
ilustríssimos Deputados. É com muito prazer que, mais uma
vez, venho a esta Tribuna. Quero cumprimentar aqui nosso
público presente, cumprimentar a imprensa. Dizer, senhor
Presidente que eu venho usar este Pequeno Expediente apenas

para prestar relatório de viagens que fizemos, na realidade
tentando buscar interesses do Estado de Rondônia e, sobretudo,
desta Casa. Portanto, senhor Presidente, quero, inicialmente,
dizer que estive ao Estado de Alagoas, há poucos dias atrás, e
lá estivemos fazendo visitas a um grupo muito importante que
trabalha com indústrias sucroalcooleiras e que ali, senhor
Presidente, fomos bem recepcionados e tivemos, com certeza,
um encanto muito grande, tentando realmente encantar
também aqueles empresários para que eles tivessem interesse
de vir conhecer o nosso Estado, as potencialidades do Estado
de Rondônia. Por isso é que eu visitei o Grupo João Lira no
Estado de Alagoas, o qual eu sempre vou poder parabenizá-
los pelo grande trabalho que tem, uma empresa que emprega
aproximadamente 17 mil funcionários diretamente dentro
daquele Estado e diga-se de passagem, quando se critica e se
fala que essas indústrias são degradantes ou que degradam a
natureza, não é verdade porque lá eu vi uma empresa
inteiramente de acordo com o meio ambiente. É uma empresa
que tomou todos os cuidados, que hoje é 100% legalizada
junto aos órgãos competentes que cuidam do meio ambiente.
Da mesma forma senhor Presidente, tive nessa oportunidade,
na Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas, e quero aqui
deixar um abraço daquele Presidente, Presidente Antônio
Albuquerque, e que já me disse, senhor Presidente, que gostaria
muito de retribuir essa visita e que está sendo formada uma
comissão de Deputados e que no mais breve possível vai chegar
um comunicado a esta Casa para que venha 5 parlamentares
do Estado de Alagoas para conhecer o nosso Parlamento.

Também, senhor Presidente, ainda em relatório de
viagem, dizer que fomos por determinação desta presidência,
representar o Poder Legislativo do Estado de Rondônia, ali numa
reunião grandiosa da UNALE, que é a associação, uma
associação muito importante hoje em nível de Brasil e que
trabalha, na realidade, com essa integração muito direta com
os parlamentos estaduais e que na realidade, senhor Presidente,
nessa reunião para tratar de vários assuntos importantes, entre
eles, existe um desejo muito grande dessa associação de
integralizar o Poder Legislativo Estadual ou os poderes
legislativos estaduais com, na realidade, a política federativa
do nosso Brasil, para que essas discussões, como por exemplo
a reforma política, discussões muito importantes como é a
questão das políticas públicas, principalmente para jovens, a
questão da reforma tributária, todas essas políticas precisam,
na realidade, serem participadas pelas Assembléias Legislativas
dos Estados.

Também, senhor Presidente, para finalizar, o meu
relatório de viagem, dizer com muita alegria que estivemos
em uma outra ocasião, em Brasília, eu e o Deputado Jesualdo,
fomos ao Exército Brasileiro e com muita alegria fomos muito
bem recebidos, pelo General Enzo e que ele tem hoje status
de Ministro do Exército Brasileiro, cuidar, senhor Presidente,
de um interesse muito grande do Estado de Rondônia, que é a
regularização daquele terreno, do Exército anteriormente, onde
hoje está sendo construído o prédio do Tribunal de Justiça na
capital Porto Velho. Sr. Presidente, eram essas as minhas
comunicações de usar esta Tribuna, neste pequeno espaço de
tempo, apenas para entregar o meu relatório de viagem e
deixar nos registros desta Casa. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Valter Araújo.

Encerrado as Breves Comunicações, passemos ao
Grande Expediente.

Com a palavra, por um tempo de até 20 minutos, com
apartes, o ilustre Deputado Valter Araújo.

Passemos a palavra ao segundo orador. Com a palavra,
por um tempo de 20 minutos com apartes, o ilustre Deputado
Tiziu Jidalias.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. TIZIU JIDALIAS – Senhor Presidente, ilustre
Deputado Neodi quero cumprimentar, todos os Pares desta Casa,
nobres Deputados, cumprimentar a imprensa, cumprimentar
o público presente. E fiz questão, senhor Presidente, de me
inscrever no Grande Expediente para trazer um assunto que
tenho informações que anteriormente tem sido também
abordado por outros parlamentares. Mas eu não poderia deixar,
senhor Presidente, de forma alguma, de abordar esse assunto,
que julgo ser de grande importância para o Estado de Rondônia
e que nos traz uma preocupação muito grande. Todas às vezes,
senhor Presidente, nobres Deputados, imprensa, público
presente, toda vez que venho a esta Tribuna, sempre
procurando trazer assuntos que julgo ser de importância,
sobretudo para o desenvolvimento do Estado, eu venho sempre
falar sobre a necessidade de geração de emprego e renda
para o povo do Estado de Rondônia.

Senhor Presidente, nobres Deputados, eu penso que o
Estado de Rondônia já passou por várias fases na sua vida, na
sua existência, sobretudo de emancipação de 25 anos. A nossa
história, na realidade, já passamos por vários ciclos, o da
madeira, já passamos do garimpo e tantos outros que aqui
poderíamos citar, mas eu penso, senhor Presidente, e nobres
Deputados, imprensa, que chegou o grande momento de nós
nos despertamos e voltarmos para a industrialização. Se nós
não começarmos urgentemente abrir portas, caminhos para
empregabilidade, para geração de renda para o povo do Estado
de Rondônia, certamente vamos sofrer e sofreremos muito,
senhor Presidente. Mas, senhor Presidente, falando aqui sobre
industrialização, sobre geração de renda, sobre geração de
emprego, eu quero despertar aqui, em cada parlamentar, uma
preocupação que eu penso que não será só minha, mas hoje
uma preocupação de uma grande maioria dos empresários
deste Estado.

Infelizmente, senhor Presidente, eu trago uma notícia
que não é boa, aliás uma notícia ruim, que uma Lei
Complementar, que é  a Lei de nº 231 de 2000, na realidade, é
uma lei de incentivo tributário para o nosso Estado e que
infelizmente foi votada pelo STF o extermínio dessa lei. Na
realidade nós já passamos, senhor Presidente, há poucos dias
atrás a não ter mais direitos a esse incentivo que o Estado de
Rondônia sempre teve dentro do ICMS, sobretudo, esse
incentivo para a construção de novas indústrias dentro do
Estado de Rondônia. E aqui, senhor Presidente, eu traço um
paralelo e uma grande contradição com tudo que nós temos
falado aqui imprensa presente.

Tenho visto muitos Deputados, muitos Parlamentares
falarem aqui sobre a criação de empregos, também sobre a
geração de renda através dessas indústrias. Mas faço uma
pergunta: qual o incentivo que o empresário vai ter se vir instalar
sua indústria dentro do Estado de Rondônia? Se hoje é um dos
poucos Estados dentro do Brasil que perdeu todos os seus
incentivos? Se hoje nós não temos uma linha de crédito direta
que dê incentivo para o empresário, porque um banco, quando
você como empresário procura um banco para fazer um
financiamento, buscar um capital de giro, ele  pede 130% de
garantia. Aí eu pergunto, se alguém tem 130% de garantias
para dar para um banco para quê lhe pedir garantias ou para
quê lhe pedir dinheiro emprestado? Ainda se não bastassem
as dificuldades que nós temos em angariar recursos para a
construção de novas indústrias, novas empresas, senhor
Presidente, vem agora esse grande ataque às nossas indústrias
do Estado de Rondônia, com esses empresários
empreendedores que tanto querem continuar investindo dentro
do nosso Estado. O grande incentivo que o Estado tinha, que
oferecia para os nossos empresários instalarem as suas
indústrias, infelizmente acabamos de perder. Esse incentivo do
ICMS para instalação de novas indústrias ia de 45% a 95%,
mas que infelizmente já não existe mais e, dado ao grande
feito, e aqui é claro que eu coloco um pouco de ira e crítica ao
STF, na realidade nos tirando este incentivo tão importante
para a instalação dessas indústrias dentro do Estado de
Rondônia. E eu digo isso, senhor Presidente, não só na qualidade
de parlamentar, mas também como empresário, como todos
sabem.

Eu sei que o empresário que hoje mantém as portas
de um comércio aberto é por ser um grande guerreiro, hoje
precisa, realmente, ser muito destemido, ter muita coragem,
ter muita determinação para poder gerar emprego num País
injusto como é o nosso, um país que nós temos um órgão, e
aqui também vai a minha crítica, que, às vezes, denominamos
como Ministério do Trabalho e eu, na qualidade de empresário,
sempre gosto de chamar como o “Ministério do atrapalho” que
muito mais atrapalha a geração de emprego do que incentiva.
E se não bastasse isso, agora vem mais o STF nos cortando
este benefício  que tínhamos até outrora para instalação das
indústrias dentro de nosso Estado.

O Sr. Euclides Maciel – Permita-me um aparte, nobre
Deputado?

O SR. TIZIU JIDALIS – Eu quero ceder um aparte
para o nobre Deputado Euclides Maciel.

O Sr. Euclides Maciel – Muito obrigado pelo aparte,
Deputado, e quero lhe parabenizar por este brilhante
pronunciamento e me juntar, porque além do incentivo fiscal,
o STF não ficou apenas em querer negar o direito das
empresas, mas está retroagindo todo o passado. Qual é a
empresa que vai ter condições, se ela usou o incentivo fiscal
para a sua empresa foi para melhoria de sua fábrica, foi para
melhoria e as condições melhores e se ela tinha esse incentivo
ela gastou com isso e hoje ela vai ter que retroagir pagando.
Não existe uma dessas empresas que vai conseguir. O que vai
acontecer, Deputado, é que a maioria vai pegar a malinha, vai
fechar as portas e teria que ir lá para a frente do STF para que
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eles pudessem gerar o emprego que essas pequenas empresas,
ou grande mesmo, estão conseguindo fazer. Parabéns e
obrigado pelo aparte.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Muito obrigado, nobre
Deputado Euclides, eu gostaria de pedir que fosse incluso este
aparte excelente que faz o nobre Deputado Euclides Maciel em
nosso discurso. Dizer, senhor Presidente, que este assunto,
meu ponto de vista, é de muita preocupação e é por isso que
eu tenho chamado a atenção diversas vezes, na Tribuna, da
grande importância que tem a Comissão do Pró-Rondônia, uma
comissão que o povo de Rondônia talvez ainda não tenha
descoberto a importância que ela tem, mas eu diria que uma
grande culpa é nossa mesmo. E é por isso, senhor Presidente,
que eu estou encaminhando a esta Mesa um Requerimento
para que esta Comissão, o mais rápido possível, possa se
mobilizar em prol desta causa tão importante. Vamos
encaminhar um documento imediatamente para todas as
associações comerciais do Estado de Rondônia. Vamos formar
uma comissão em conjunto com a comissão do Pró-Rondônia
e vamos entrar em contato com a bancada federal do Estado
de Rondônia e, mais uma vez, vamos bater às portas de Brasília
para recorrer daquilo que é um direito nosso e que não podemos
abdicar, não podemos abrir mão.

Eu penso, senhor Presidente, que este assunto
interessa a cada um dos Deputados que aqui estão, interessa
à imprensa, interessa a cada cidadão do Estado de Rondônia.
E é por isso que eu vou, senhor Presidente, lutar por esta
causa, acima de tudo por entender que o ser humano para ter
dignidade precisa ter emprego e se nós não criarmos condições
de emprego o povo não tem, na realidade, onde se empregar.
Pergunto eu: vão se empregar na Assembléia Legislativa? Vão
se empregar no governo? Nas prefeituras municipais? É claro
que não terá vaga para todos. É por isso que precisamos sim,
dar incentivo para o capital privado vir realmente, se instalar
dentro do Estado de Rondônia, gerando emprego e renda para
tirar a nossa população do caos que se encontra.

O Sr. Kaká Mendonça – Permita-me um aparte,
Deputado?

O SR. TIZIU JIDALIAS - Quero passar aqui a palavra
e dar um aparte ao nobre deputado Kaká Mendonça.

O Sr. Kaká Mendonça – Deputado Tiziu, V. Exª aborda
um assunto de grande importância e que desde a semana
passada eu atentamente abordei  o assunto, outros deputados
como o Deputado Jesualdo mostraram-se indignados com essa
decisão do Supremo de acabar com o incentivo tributário das
indústrias do nosso Estado. Eu acredito que nem os próprios
donos das indústrias estão tendo a consciência, ainda, do que
isso significa para o nosso Estado.

Infelizmente, onde você vem, de Vilhena a Porto Velho,
todas as indústrias novas que estão investindo, que estão
construindo e todas aquelas que entraram nesse incentivo
tributário e investiram, buscaram financiamento e que gera,
hoje, milhares de empregos no nosso Estado podem chegar à
falência. O Deputado Alex é um empresário, um grande
empreendedor, tem conhecimento disso.

Então a gente fica preocupado. Eu lá no nosso município
de Pimenta Bueno fui questionado por grandes industriais ali,
como a Lindágua, que é uma das grandes indústrias de água
mineral e refrigerante do nosso Estado, a questão até mesmo
dos frigoríficos. A questão da, conversando ontem com o
representante do grupo Tradição, que hoje tem o domínio de
leite no Estado de Rondônia, e eles que construíram em Ji-
Paraná, agora, uma indústria de leite em pó, tem na saída de
Ji-Paraná. Também a AgroRio do grupo Urupá. Então a ficamos
preocupados. Vossa Excelência aborda um assunto de grande
importância.

Hoje, discutindo com alguns técnicos e algumas pessoas
da área, podemos buscar um mecanismo através do crédito
presumido. Enfim, eu não sei qual vai ser o mecanismo que a
Secretaria de Fazenda, que o Estado de Rondônia tem que
procurar para poder resolver esse problema que é de grande
interesse para o desenvolvimento de Rondônia. Quero
parabenizar V. Exª., eu acho que temos que fazer a nossa parte
através da Secretaria de Finanças, realmente, buscar esses
empresários que têm esse incentivo tributário para que
possamos chegar a um denominador comum para poder, se
tiver que ir a Brasília e passar o que nós pensamos, e que
Rondônia precisa muito disso. E no momento, muitos sabem,
o SIMPLES, o SIMPLES passa a vigorar, se eu não me engano,
a partir do mês que vem e 87% das empresas do nosso Estado
vão estar enquadradas no SIMPLES. Então, nem a Secretaria
de Fazenda e de Finanças têm ainda conhecimento de qual vai
ser o impacto na receita, na arrecadação. E olhem bem! Se
87% das nossas pequenas empresas vão se adequar ao
SIMPLES os outros 13% são os grandes industriais que estão
com esses problemas do incentivo tributário que pode cair.
Então podemos entrar num caos.

Parabéns para V.Exª. mais uma vez em abordar um
assunto de interesse do Estado de Rondônia.

O SR. TIZIU GIDALIAS – Muito obrigado, nobre
Deputado Kaká Mendonça e quero pedir que esta Casa inclua
em nossa fala aqui o aparte do nobre Deputado Kaká Mendonça.

O Sr. Ezequiel Neiva – Um aparte Deputado?

O SR. KAKÁ MENDONÇA - Passo o aparte para o
nobre Deputado Ezequiel Neiva.

O Sr. Ezequiel Neiva – Eu quero parabenizar V.Exª.
também pelo tema de tanta importância abordado neste
momento, Deputado. E, passando por Cacoal, na segunda-feira,
conversando com um tio meu que tem um escritório de
contabilidade, ele falando que um empresário da cidade de
Cacoal foi reclamar com ele, acabou de aumentar o número
de funcionários, contratou sessenta funcionários no mês
passado e agora, com a quebra desse incentivo, ele está se
vendo obrigado a demitir todos novamente. Não vai poder
continuar com esses funcionários se esse incentivo não puder
ser mantido. Eu estive na semana passada com o Secretário,
com o senhor Genaro, e ele ainda comentava da 1558, não sei
se é do conhecimento de V.Exª.  que vai ter que passar por
algumas transformações para se adequar, mas realmente V.Exª.
com essa preocupação, eu creio que todos os parlamentares
desta Casa devem estar imbuídos também nesta preocupação
porque senão nós vamos inviabilizar todos os grandes
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empreendimentos do Estado de Rondônia e para nós isso não
é bom. O que vamos fazer com este povo? Com nossos
frigoríficos que vieram para cá, com as indústrias de laticínios
e tantas outras que estão vindo, a usina de álcool de Cerejeiras,
que estou brigando tanto para ir para lá, de repente, agora,
vamos ver os nossos sonhos frustrados pela quebra deste
incentivo. Não podemos admitir isso. Eu acho que o quê for
necessário, o que for possível fazer, V.Exª. vai contar aqui com
este Deputado e com todos os Deputados desta Casa e
estaremos brigando por isso. Obrigado.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Muito obrigado nobre
Deputado Ezequiel Neiva.

Para concluir, senhor Presidente, quero ainda fazer uma
denúncia, senhor Presidente, dentro deste assunto para realçar
muito mais a preocupação que trago aqui nesta tarde. Recebi,
senhor Presidente, Presidente Neodi e nobres Deputados, uma
ligação, três ligações agora a tarde, foi por isso que me motivou
muito mais a vir fazer este discurso hoje e os três empresários
da minha cidade de Ariquemes, onde eu moro há 26 anos,
infelizmente me deram notícias negativas. Os três empresários
com esses problemas, ainda mais quando o STF diz que terá
que ser retroagido toda essa questão que aqui nós estamos
falando de isenção de impostos ou de incentivo, na realidade
os três empresários disseram para mim, com todas as palavras:
‘se tivermos que fazer isso as nossas empresas serão
fechadas’, e eu somei, dão 370 empregos diretos nessas três
empresas que me ligaram só hoje. Senhor Presidente, eu
entendo que o assunto é de grandiosa importância para o Estado
de Rondônia. Penso que o governo do Estado precisa se
preocupar e muito e tomar providências. Este parlamento da
mesma forma, a bancada federal. Chegou a hora de nós nos
um unirmos e realmente buscarmos uma solução imediata para
não ver a perda de empregos quando na realidade nós estamos
em busca deles que é o que nós estamos em falta. Muito
obrigado senhor Presidente. Fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de 20 minutos, com aparte, o ilustre Deputado
Valter Araújo.

O SR. VALTER ARAÚJO – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, nobre Deputada Daniela Amorim. Eu
venho hoje, a esta Tribuna para fazer menção, aqui, ao que
tem acontecido no Brasil e ao que aconteceu no Estado de
Rondônia no último final de semana, relacionado ao evangelho.
Eu quero, nesta oportunidade, fazer menção da história da
Igreja Evangélica Assembléia de Deus no Brasil e deixar aqui
registrado os meus parabéns, em nome do meu pastor Joel
Holder, em nome do pastor José Welington, que é o Pastor
Presidente da Assembléia de Deus no Brasil, pela passagem
dos 96 anos de implantação da Igreja Assembléia de Deus no
Brasil que foi dada no dia 18 de junho de 1911 e que desde
então, a Assembléia de Deus, estabelecida, vem crescendo no
Brasil de forma extraordinária, vem emprestando um grande
serviço à nação brasileira e é hoje a maior denominação
evangélica do Brasil.

(Às 16 horas e 8 minutos o Senhor Neodi Carlos passa a
presidência ao Senhor Ezequiel Neiva)

E é de conhecimento público a grandeza do trabalho que a
Igreja Assembléia de Deus faz. Em especial na questão da
pregação do evangelho e também, Deputado Tiziu, na questão
social. Dentre todas as ações que a Igreja tem, tanto na questão
de universidades, na questão das escolas primárias, na questão
das fundações, das associações, de centro de recuperações,
de literaturas que são oferecidas a toda sociedade brasileira,
literatura essa que são literaturas para toda a família brasileira,
literaturas que edificam, literaturas que conscientizam,
literaturas que ajudam a transformar a sociedade brasileira.
E, não poderia aqui, senhor Presidente, deixar de agradecer a
V. Exª. e à Assembléia Legislativa pelo apoio  que nos deu no
último final de semana, de sexta-feira até ontem, quando
tivemos vários eventos em comemoração ao Dia do Evangélico,
que é um feriado no Estado de Rondônia, criado através da Lei
1026, de autoria do Deputado Haroldo Santos, do ex-deputado
Haroldo Santos e subscrito pelo Deputado Maurão de Carvalho
e que foi sancionado pelo então Governador José de Abreu
Bianco, num ato de coragem, de determinação e de
reconhecimento do papel social que o povo evangélico
desempenha no Estado de Rondônia, representando, segundo
as estatísticas, Deputado Ribamar Araújo, 52% da população
de Rondônia, que se diz evangélica, que tem um grande trabalho
social prestado, a exemplo da Missão Kadoshi em Ariquemes,
a exemplo da Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Porto
Velho, com um centro de recuperação Refúgio Canaã, entre
tantas outras ações da Igreja Assembléia de Deus de Madureira,
em Ji-Paraná, que tem um trabalho social também com centro
de recuperação entre tantas outras ações que a igreja tem
desempenhado dentro do Estado de Rondônia.  E o então
governador José Bianco teve a coragem, a determinação, a
ousadia de reconhecer e não levando em consideração toda a
pressão da classe empresarial, do sindicato das empresas, da
Associação Comercial e da Federação de não criar mais um
feriado no Estado de Rondônia e o então Governador José
Bianco fez isso com muita propriedade.

Tem ainda alguma resistência, algumas dificuldades,
Deputado Luizinho, por parte da classe empresarial de cumprir
o feriado, já tem parecer do próprio Tribunal Regional do
Trabalho, Deputado Ribamar, dizendo que o feriado é legítimo
e precisa ser cumprido e ontem eu tive a grata satisfação de
ouvir de público, perante uma platéia, eu creio, entre 15, 20
mil pessoas ali no espaço do CETENE, da boca do próprio
Governador Ivo Cassol que enquanto ele for Governador do
Estado de Rondônia o dia 18 de junho continua sendo feriado,
continua sendo o Dia do Evangélico e que ele jamais faria
qualquer coisa, diante das solicitações que existem da revogação
dessa lei, de acabar com esse feriado. E só para se ter uma
idéia, nós tivemos eventos em vários cidades do Estado, em
Ariquemes, em Buritis, Cujubim, Monte Negro, Rolim de Moura,
Tarilândia, entre tantas outras cidades que foram feitas
diretamente pelas igrejas.  Essas cidades foram feitas através
da Cruzada Evangelística Por Fé e Por Amor, que é uma Cruzada
idealizada por mim, que é um projeto que Deus colocou no
meu coração e que nós temos feito.  Esse ano nós tivemos o
apoio do governo do Estado e tivemos o apoio da Assembléia
Legislativa e chegamos a 648 almas salvas e pessoas que
reconciliaram-se com a igreja, 106 batismos com o Espírito
Santo, além das curas divinas que foram muitas e que nós não
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pudemos ali, não tivemos a oportunidade de precisar dada a
multidão que estava ali.

E quero ainda, diante dessas considerações, dessas
colocações, da minha gratidão a Deus por tudo que aconteceu
nesses dias pelo mover do espírito de Deus, pela misericórdia
de Deus que tem pairado sobre as nossas vidas e nos dado a
oportunidade de fazer eventos desta envergadura, E, ontem,
eu pude, Deputado Jair Miotto, dizer ao Governador Ivo Cassol,
ao prefeito de Porto Velho,  ao Deputado Eduardo Valverde,
Deputado Ezequiel que também se fez presente ali no CETENE,
de fazer um registro e de fazer menção de que, embora,
reunindo uma população daquele tamanho, com todas as
dificuldades que se tem quando se trata das questões do
Evangelho, quando se trata das questões da igreja, de termos
dificuldades para conseguir um espaço para fazer, de termos
dificuldades para conseguir autorização para fecharmos ruas
e para podermos pregar a palavra de Deus, de termos
dificuldade restrições, às vezes até com a polícia de Trânsito
do Estado de Rondônia, como tivemos ali no Jardim Eldorado,
ali nas imediações da praça próxima da COE, na Jatuarana, de
termos dificuldade de acesso de recursos, porque nós somos,
diuturnamente, discriminados como membros da sociedade
brasileira.

Quando se fala do carnaval fora de época se diz que é
cultura, que tem fim social, quando se fala da passeata gay,
ela também tem fim social e o Estado pode investir dinheiro;
quando se fala dos festejos da Flor do Maracujá, e que eu não
sou contra, inclusive cedi R$50.000,00 das minhas emendas
para poder ajuda na festa, é uma festa cultural e tradicional
em Porto Velho e no Estado de Rondônia. E não sou contra
nenhum desses eventos, de nenhuma manifestação pública e
cultural. Mas eu quero, exijo e entendo que nós, como povo
evangélico, como parte significativa da sociedade do Estado
de Rondônia e do Brasil, temos que ter o mesmo tratamento.
Enquanto se investem R$470.000,00 dos cofres do Estado, na
festa da Flor do Maracujá, R$100.000,00 dos cofres da
Prefeitura, enquanto se investe outras centenas de reais no
carnaval fora de época e no carnaval tradicional, na própria
EXPOVEL, onde, quando na maioria dessas festas, o resultado
são pessoas feridas de faca, são pessoas mortas, são
assassinados, é um incentivo à prostituição infantil, são as
ocorrências nos hospitais que geram despesas e ônus para os
cofres públicos, e o Deputado Miguel Sena, sabe de que eu
estou falando, porque foi Secretário de Saúde e viveu isso na
pele, nós fazemos todas as nossas mobilizações e podem Vossas
Excelências, pode a imprensa do Estado de Rondônia, que pela
primeira vez  eu quero aqui agradecer, fez menção ao Dia do
Evangélico, fez matéria falando do que ali aconteceu, da
quantidade de pessoas que reuniram-se e dos resultados.
Podem olhar nas fichas e ocorrências das Delegacias de Polícia,
das policlínicas, do Pronto Socorro João Paulo II e do Hospital
de Base, não vão encontra lá nenhuma ocorrência de qualquer
tipo de lesão corporal, de qualquer tipo de acidente, de qualquer
pessoa internada com coma alcoólica, de qualquer pessoa que
saiu dali violentada ou espancada por qualquer tipo de atitude.
Mas vão encontrar um relatório como esse, onde nós reunimos,
nesses quatros dias, em torno de 100.000 mil pessoas.
Resultado espiritual: pessoas que estavam desiludidas, pessoas
que tinham perdido as esperanças, os sonhos, mães que viviam
chorando pelos filhos que estavam nas drogas, na cocaína e

no álcool, pais de famílias que não tinham mais o direito de
sonhar, mas que a partir do momento que tiveram a
oportunidade de ouvir ali os homens de Deus ministrar a palavra
de Deus, e serem alcançados pelo poder transformador do
Evangelho, passarão, a partir daquele momento, a viver em
novidade de vida, passarão a ter os seus sonhos restituídos, a
terem as suas esperanças renovadas, a viver como cidadãos
sua auto-estima vida renovada, resgatada, estimulada para
reiniciar as suas vidas.

Este é o resultado, este é o fruto do poder
transformador do Evangelho na vida das pessoas. É por isso
que eu vou estar aqui, nobre Deputado Ezequiel Neiva,
diuturnamente, em defesa do povo evangélico do Estado de
Rondônia, de toda a sociedade, mas em especial desse povo,
porque quando eu falo desse povo, quando eu falo dessas
transformações, eu falo também do que aconteceu na minha
vida, não apenas de experiências dos outros, mas das que eu
tenho vivido na presença de Deus. E jamais vou negar a minha
fé, jamais vou deixar de me intitular como cristão, como
membro da Igreja Assembléia de Deus, como representante
do evangélico, jamais. Vou estar aqui diuturnamente na defesa
dessas causas. Eu fico indignado quando eu vejo nos jornais
as acusações que fazem com relação a qualquer manifestação
que se diz respeito ao povo de Deus.

(Às 16 horas e 16 minutos o Senhor Ezequiel Neiva passa
a presidência ao Senhor Neodi Carlos)

Nós tivemos aqui, na semana passada, o nobre
Deputado Maurão de Carvalho, quando ele apresentou aqui o
Requerimento para ser encaminhado para a Senadora Fátima
Cleide, que é a relatora de um projeto de lei que tramita no
Congresso Nacional, que trata da união estável de pessoas do
mesmo sexo. E foi apresentado um Requerimento aqui, apenas
solicitando à Senadora que ela pudesse analisar melhor tal
propositura e, que ela pudesse suprimir do texto, da medida
provisória, do Projeto de Lei a obrigatoriedade para que os
nossos pastores, que os nossos ministros, inclusive os padres
que são contra isso, tenha obrigatoriedade, sob pena da lei,
de fazer casamento e pessoas do mesmo sexo. Porque, tenham
certeza os senhores, que toda sociedade evangélica do Brasil
está mobilizada e orando para que isso não aconteça. Mas se
acontecer, nós vamos ter homens, cidadãos honrados, cidadãos
de bem, pastores que têm dedicado a sua vida, que têm
sacrificado, às vezes, até a sua família para pregar a palavra
de Deus indo presos, porque eles não vão em desacordo, em
contrariedade com a Bíblia Sagrada e eles não vão fazer esses
casamentos, e vão correr o risco de serem presos. Mas tenho
certeza que irão, por amor a Cristo e por respeito, em
cumprimento a palavra de Deus, porque eles não vão realizar
esses casamentos. Respeitamos o que cada um quer viver e
fazer da sua vida, não queremos ser julgadores de nenhum
cidadão por suas atitudes e por suas escolhas. Mas não
queremos também ser obrigados a nos sujeitarmos, nos
omitirmos a tais situações, porque nós queremos ter voz e
queremos ter vez, nós queremos ser respeitados como uma
grande parcela da sociedade que contribui, de forma
significativa, com o crescimento do Brasil na geração de
impostos, no pagamento de tributos, na condição de viver
dignamente e de darmos exemplos, porque se nós olharmos
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para a maioria dos membros das igrejas evangélicas, na sua
grande maioria, outrora eram cidadãos problemáticos, e me
cito como exemplo. E hoje são cidadãos, que depois de
alcançados e transformados pelo Evangelho, têm dado a sua
parcela de contribuição para o crescimento do Brasil. E a igreja
evangélica no Brasil não tem feito nada mais e nada menos do
que além de pregar o Evangelho, saído de dentro das quatro
paredes do templo e ido às ruas, aos valados, às esquinas,
atrás daqueles que a sociedade tem recriminado e
marginalizado, ido aos presídios pregar a palavra de Deus. E
posso dizer aqui, nobre Presidente, com muita tranqüilidade,
porque eu sei que V.Exª. tem investido no engelho, conheço o
que V.Exª. tem feito em prol da obra de Deus e, em especial,
no município de Machadinho, e tenha certeza que Deus lhe
recompensará por tudo isso. Que, se nós olharmos nos nossos
presídios hoje, os cidadãos, na sua grande maioria, para não
dizer na sua totalidade, que têm saído recuperados, Deputado
Kaká, das cadeias, são aqueles que foram alcançados pelo
Evangelho. Os demais, na grande maioria, saem piores do que
quando entraram, porque infelizmente o nosso cadeias, os
nossos presídios não oferecem nenhum tipo de ressocialização
para reintegração desse homem tão considerado delinqüente
ser ressocializado e reintegrado à sociedade.

Essa é a grande mazela da nossa sociedade e a igreja,
enquanto instituição, tem feito isso de forma brilhante e sem
nenhum custo para o Estado. Criado centro de recuperação,
criado casas de apoio, trabalhado com idoso, trabalhado com
o menor infrator, trabalhado com toda a sociedade problemática
do Estado de Rondônia e do Brasil, e oferecido a eles, através
do poder transformador do Evangelho, uma nova oportunidade.
Dizerem ressocializados, Deputado Jair Miotto, e reintegrados
à sociedade, de terem dignidade que é o que eu tenho hoje, e
não tinha enquanto era alcoólatra, enquanto vivia jogado pelas
esquinas das ruas. Não cheguei a esta Casa por mérito meu,
mas cheguei pela misericórdia de Deus que me tirou do estado
de miséria, desacreditado, desiludido, de ver a minha mãe
chorando porque as pessoas diziam que eu já era um caso
perdido, que ela cuidasse dos meus outros irmãos. Mas foi
nessa hora que a mão potente do meu Senhor e Salvador Jesus
Cristo foi estendida para mim, e a partir desse momento, eu
posso dizer a Vv. Exªs. que a minha vida nunca mais foi a
mesma. Sai do estado de miséria, e hoje, para honra e glória
do Senhor Jesus sou Deputado Estadual. Louvo a Deus e tributo
a Ele toda gratidão, toda honra e toda a glória porque a Ele
pertence. Entendendo que sem Ele eu nada teria, eu nada seria
e nada serei. Mas serei tudo aquilo, Deputado Ribamar, que
Deus quer que eu seja, assim como Deus permitiu a cada uma
de Vv. Exªs. chegar a esta Casa, porque a Bíblia diz que todas
as autoridades são constituídas por Deus. Então nós estamos
aqui debaixo da permissão de Deus, e precisamos estar atentos
a esta causa.

Quero agradecer, nobre Presidente, mais uma vez, pela
oportunidade que V. Exª.,  na condição de Presidente desta
Casa, de pronto, deferiu o meu Requerimento para o culto que
a gente tem feito aqui, já tem almas que foram salvas aqui
neste Plenário. É um momento de adoração e de louvor a Deus
que é feito nesta Casa, onde nós buscamos engrandecer o

nome do Senhor. Não buscamos, neste trabalho que nós
fazemos, nenhum mérito pessoal, nenhuma projeção política,
mas buscamos apenas, como forma de gratidão a Deus, por
aquilo que Ele tem feito e continua fazendo nas nossas vidas,
dar a nossa parcela de contribuição para a expansão e
crescimento do reino de Deus.

Tendo dito, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrado o
Grande Expediente, passemos às Comunicações de Lideranças.
Não há oradores inscritos. Encerrado as Comunicações de
Lideranças, passemos à Ordem do Dia.

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) - Procedendo
à leitura das proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL DO DEPUTADO
ALEX TESTONI E VALTER ARAÚJO - acrescenta o artigo ao
ato das disposições constitucionais transitórias.

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade de viabilizar
uma operação para emissão de documentos gratuitos na 24ª
EXPOARI.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Acrescenta
dispositivos à Lei 1742 de 28 de março de 2007, que determina
a instalação de balança mecânica nos Frigoríficos e Matadouros.

- REQUERIMENTO - MOÇÃO DE PESAR DO DEPUTADO KAKÁ
MENDONÇA. Requer o envio de Moção de Pesar aos familiares
do Pr. Sr. Antônio Teotônio Gonçalves pelo falecimento ocorrido
no último dia 16, como também a observação de um minuto
de silêncio na presente sessão plenária.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a construção da sede da
Representação de Ensino de Ariquemes.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS. Indica ao
Poder Executivo Estadual a reforma e ampliação da Escola
Estadual Raimundo Cantanhede, no município de Jaru.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES. Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de recuperação,
cascalhamento e construção de obras de arte da RO 133 que
liga o trecho de Espigão do Oeste ao município de Ministro
Andreazza e ao distrito de Novo Riachuelo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES. Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de recuperação,
cascalhamento e construção de obras de arte da RO 471,
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conhecida popularmente por Linha 5, que liga o trecho de
Ministro Andreazza ao limite com o Estado de Mato Grosso.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA. Indica ao senhor
Governador do Estado a necessidade de adquirir uma
caminhonete cabine simples com carroceria 4X4, para a
comunidade do Lago do Cuniã, município de Porto Velho.

Lida as matérias Senhor Presidente.

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) –
REQUERIMENTO DE MOÇÃO DE PESAR - DEPUTADO KAKÁ
MENDONÇA – Requer o envio de Moção de Pesar aos familiares
do Pastor Antônio Teotônio Gonçalves pelo falecimento ocorrido
no dia 16, como também a observação de um minuto de silêncio
na presente Sessão Plenária.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão.
Em votação o Requerimento de Moção de Pesar de

autoria do Deputado Kaká Mendonça, que requer envio de
Moção de Pesar aos familiares do Pastor Antônio Teotônio
Gonçalves, pelo falecimento ocorrido dia 16, como também a
observação de um minuto de silêncio na presente Sessão.

Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Um
minuto de silêncio.

Está aprovada a Moção de Pesar. Vamos a um minuto
de silêncio.

Matéria seguinte, senhor secretário.

O SR.EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) – Não há
mais matérias, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrado a
Ordem do Dia, passaremos às Comunicações Parlamentares.
Não há oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar a presente sessão, convoco uma
Sessão Especial, para no dia 20, ou seja, amanhã às 9 horas,
com a finalidade de ouvir o senhor Diretor de Contratos da
Construtora Odebrecht.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 28 minutos).

 AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO Nº 2140/ALE/2007
TOMADA DE PREÇOS  Nº 002/CPL/ALE/2007

A V I S O

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, através
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, devidamente

nomeada, torna público, que se encontra autorizada nos autos
do Processo nº 2140/ALE/2007, a realização de licitação, às
09 horas, do dia 12 de julho de 2007, na modalidade de
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
tendo por finalidade a aquisição de material de expediente
e de informática para atender as necessidades da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, no exercício de 2007,
conforme as especificações e quantitativos do Anexo I, parte
integrante do Edital, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.

A CPL/ALE receberá a documentação e as propostas dos
interessados no dia e hora acima indicados, na Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, situada à Rua Major
Amarantes, 390 - Bairro Arigolândia, em Porto Velho-RO,
telefone: (0XX) 69-216-2710.

O inteiro teor do Ato Convocatório e de seus anexos
encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, no
endereço acima, de segunda, quarta, quinta e sexta-feira das
07h30min às 13h30min e as terças-feiras, das 13h às 19h,
podendo ser retirado gratuitamente, por meio de disquete do
interessado, mediante o preenchimento de recibo, no qual
deverá constar o carimbo do CNPJ da empresa, telefone para
contato, data e assinatura do representante legal.

Porto Velho, 21 de junho de 2007.

ELIANA LOPES DE MORAIS
Presidente da CPL/ALE

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 2055/2007

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

E X O N E R A R

AUDINEI VIEIRA DE ALMEIDA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-14, da Área
Administrativa da Presidencia, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2056/2007

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:



26 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 781458Pág.

E X O N E R A R

BENEDITO APARECIDO C. PINTO, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
14, da Área Administrativa da Presidência, a partir de 01 de
junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2001/2007

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

E X O N E R A R

BRENO MENDES DA SILVA FARIAS, do Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, código DGS-
3, da Comissão Parlamentar Permanente de Defesa do
Consumidor, a partir de 01 de junho de 2007.
.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2057/2007

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

E X O N E R A R

ELIANA DE ANDRADE FERREIRA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
09 + GRG, da Área Administrativa da Presidencia, a partir de
01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2058/2007

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

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

E X O N E R A R

ELIEL OLIVEIRA DA SILVA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-07, da Área
Administrativa da Presidencia, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1955/2007

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

E X O N E R A R

FRANCISCA FELIX DE SOUZA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Amauri
Santos a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2059/2007

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

E X O N E R A R

JAMILTON DA SILVA COSTA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-14, da Área
Administrativa da Presidencia, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2048/2007

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

E X O N E R A R

JOÃO BATISTA BORGES, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Maurão de
Carvalho, a partir de 1º de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2060/2007

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

E X O N E R A R

JOZIVALDO DOS SANTOS SENA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
14, da Área Administrativa da Presidencia, a partir de 01 de
junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2071/2007

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

E X O N E R A R

MAGNA DOS ANJOS QUEIROZ, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-10, do
Gabinete do Deputado Valter Araújo a partir de 1° de junho de
2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1937/2007

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

E X O N E R A R

MARIA JOSE DA SILVA RAVANI, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Secretaria Geral a
partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1945/2007

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

E X O N E R A R

 MARIA MADALENA GOMES SANTANA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Departamento de
Serviços Gerais a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2049/2007

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

E X O N E R A R

PAULO JOSÉ DA SILVA BANDEIRA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Maurão de Carvalho, a partir de 1º de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1974/2007

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

E X O N E R A R

RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Professor Dantas a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1988/2007

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

E X O N E R A R

RODNEI PEREIRA MEDEIROS, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Marcos
Donadon , a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1949/2007

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

E X O N E R A R

SEBASTIÃO DE ARAUJO BARRETO, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Neri Firigolo a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1984/2007

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

E X O N E R A R

SILMARA NOGUEIRA PINTO, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Maurão
de Carvalho partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2053/2007

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

E X O N E R A R

VÂNIA BONES CATHARINHA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Alex
Testoni, a partir de 1º de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2061/2007

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

E X O N E R A R

VERLENE DA SILVA GOMES, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-14, da Área
Administrativa da Presidencia, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


