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ATA SUCINTA

    SUMÁRIO

3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1°SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ªLEGISLATURA.

Em 14 de junho de 2007.

“PARA TRATAR DAS QUESTÕES FUNDIÁRIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA”.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

(Às 9 horas e 38 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),
Tiziu Jidalias (PMDB), Amauri dos Santos (PMDB), Marcos
Donadon (PMDB), Ezequiel Neiva (PPS), Miguel Sena (PV),
Daniela Amorim (PTB), Valter Araújo (PTB), Professor
Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Ribamar Araújo (PT).

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia)
– Senhoras e Senhores, mais uma vez, muito bom dia.

Vamos dar início à Audiência Pública, com a finalidade de discutir
a questão fundiária no Estado de Rondônia.

Para presidir esta Audiência Pública, convido o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Neodi Carlos.
Excelentíssimo Senhor Ivo Cassol, Governador do Estado de
Rondônia; Ilustríssimo Senhor Raimundo Lima, Diretor Nacional
do INCRA, representando o Presidente da entidade; Senhor
Olavo Nienow, Superintendente do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no Estado de Rondônia;
Excelentíssimo Senhor Ernandes Amorim, Deputado Federal;
Excelentíssimo Senhor Luiz Flávio Carvalho Ribeiro, Prefeito
Municipal de Machadinho do Oeste, representando os demais
Prefeitos que estejam aqui presentes; Excelentíssimo Senador
da última legislatura, Amir Francisco Lando.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Invocando a
proteção de Deus, em nome do povo rondoniense, declaro
aberta esta Audiência Pública, para que seja discutida a questão
fundiária do Estado de Rondônia.

Solicito ao senhor Mestre de Cerimônia que registre a
presença das autoridades presentes.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) –
Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais Alex Testoni,
Jesualdo Pires, Valter Araújo, Wilber Coimbra, Professor Dantas,
Ribamar Araújo, Neri Firigolo, Daniela Amorim, Valdivino
Rodrigues; Excelentíssimo Senhor Juarez Jardim, Secretário
Chefe da Casa Civil; Senhor Altamiro Souza Silva, Prefeito
Municipal de Alto Paraíso; Senhor Lourival Amorim, Presidente
do IDARON; Senhor Lourival José Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Machadinho do Oeste; Senhor José Carlos Teixeira,
Presidente da Câmara Municipal de Buritis; Senhor João Luiz
Esteves, Chefe do INCRA, em Ji-Paraná; Vereadora Penha
Bernardo da Câmara Municipal de Buritis; Senhor Lázaro
Aparecido Dobre, Presidente da FETAGRO; Senhor Marisvaldo
Souza, Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural de Machadinho do Oeste; Senhora Helen Emerich Matos,
Secretária Adjunta de Agricultura, do Município de Machadinho
do Oeste; Senhor Pedro Bardalo, Presidente dos Trabalhadores
Rurais de Porto Velho; Senhor Israel Santos Borges, Presidente
do SINJUR; representantes da Associação APRUMA 32, de
Machadinho do Oeste; Senhor José Ramalho, 2º Tesoureiro do
Sindicato Rural de Porto Velho; Senhor Cletho Muniz de Brito,
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representando a Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental; Senhor Amarildo Ribeiro da Associação PROTEJA
de Jacinópolis; Senhor Isaias Antônio dos Santos, Presidente
da Associação dos Produtores Rurais de São Francisco; Senhor
José Vieira da Associação dos Produtores Rurais de São Miguel;
Senhor Erli de Oliveira Pinto, Tesoureiro da Associação
PROTEJA, em Jacinópolis; Senhor Gilzélio Fabris, Vice-Presidente
do Sindicato e Associação Rural de São Francisco; Senhor
Glaucimar Cozendey, Administrador da Associação PROTEJA,
de Jacinopólis; Senhor Luiz Dionísio, Presidente da Associação
dos Produtores do Vale do Sol; Dr. Ubiratan Pereira, integrante
do Comitê Pró-Usinas do Madeira; senhores funcionários do
INCRA; Senhor João Leandro, Assessor do Deputado Federal
Eduardo Valverde; demais representantes de autoridades
municipais, estaduais e federais; Dr. Aurimar Martins da Silva
da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, ele é técnico em fiscalização federal
agropecuária e Superintendente Federal de Agricultura
substituto.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero aqui
cumprimentar o Excelentíssimo Governador do Estado de
Rondônia, Ivo Cassol; quero cumprimentar também o Senhor
Raimundo Lima, Diretor Nacional do INCRA, representando aqui
o Presidente do INCRA; quero cumprimentar também o Sr. Olavo
Nienow, Superintendente do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA, aqui de Rondônia. Quero
cumprimentar também o Deputado Federal Ernandes Amorim;
quero cumprimentar também o Prefeito Luiz Flávio Carvalho
Ribeiro, Prefeito Municipal de Machadinho do Oeste, aqui
representando os Prefeitos.  Quero cumprimentar o Senador
da última legislatura, Senador Amir Lando. Quero cumprimentar
aqui os Deputados Estaduais, Deputado Alex Testoni, Deputado
Wilber Coimbra, Deputado Jesualdo Pires, Deputado Valter
Araújo, Deputada Daniela Amorim, Deputado Ribamar Araújo,
Deputado Professor Dantas, Deputado Neri Firigolo, Deputado
Valdivino Tucura.  Quero cumprimentar os Prefeitos, os
Vereadores, Secretários de Estados; Vereadores, em nome
aqui do Presidente da Câmara de Machadinho, Lourival; todas
as autoridades, a imprensa aqui presente; Superintendente
Federal de Agricultura Substituto do Ministério de Agricultura
e Pecuária de Abastecimento, o Senhor Aurimar Martins;
senhores e senhoras aqui presentes.

Esta Audiência Pública tem a finalidade de discutirmos
a questão fundiária do Estado de Rondônia. Eu tenho certeza
que isso é uma preocupação de todos nós rondonienses e nós,
políticos, temos a obrigação e o dever de buscarmos uma
solução para um problema tão grave que realmente tem
assolado e emperrado o desenvolvimento do Estado de
Rondônia.  Mas eu acredito que Rondônia vive, hoje, um
momento ímpar de sua história, aonde toda a classe política
converge em um sentido só, que é deixando questões

partidárias ideológicas de lado e buscando todos juntos a
melhoria, o crescimento, o progresso, o desenvolvimento do
Estado de Rondônia. E nós não poderíamos perder este
momento para que juntos possamos buscar essa solução tão
esperada por aqueles que realmente produzem nas suas terras
as riquezas e o alimento para o povo do Estado de Rondônia e
porque não dizer para a grande massa do povo brasileiro e até
alguns países, como somos exportadores de carne. E este
momento, como disse, é muito importante, até porque o Governo
Federal investe milhões na área de agricultura, o governo, hoje,
investe também nos setores produtivos, na área de indústrias
e nós do Estado de Rondônia estamos praticamente de pés e
mãos amarrados. Há poucos dias levamos à região de
Machadinho empresários oriundos de outros Estados para que
pudessem fazer uma avaliação, uma verificação da possibilidade
de implantação naquela região de uma usina de álcool.
Tivemos, há pouco tempo, no Brasil, a visita do Presidente dos
Estados Unidos aonde tem intenção da parceria de importar
etanol para aquele país e nós precisamos realmente investir
no setor produtivo que, com certeza, isso seria uma grande
válvula de escape para o setor produtivo do Estado de Rondônia,
principalmente os pequenos e médios produtores do Estado
de Rondônia, porque muitas vezes, até pelo passado ter
incentivado apenas o plantio de café, hoje, atravessa uma crise
muito grande. Nós temos adversidades climáticas e tivemos aí
dois anos consecutivos, estamos indo para o terceiro ano,
praticamente, sem colheita de café por conta das secas que
realmente não tivemos a possibilidade da produção adequada
de café em nosso Estado. Não bastasse isso, o preço do boi
hoje está em baixa. Enfim, são tantos os problemas que hoje
afligem a agricultura e nós não podemos perder essa
possibilidade de darmos ao setor produtivo mais uma
alternativa, ou seja, para que a gente possa diversificar mais
ainda a agricultura. Temos aí o programa do Governo Federal
do biodiesel, essa questão da cana-de-açúcar e nós não
podemos perder essa oportunidade. Então, a nossa
preocupação hoje em trazer aqui as autoridades competentes
e responsáveis pela questão fundiária e tendo também a boa
vontade do Governo do Estado em assumir para si a questão
fundiária do Estado de Rondônia, é importante que neste
momento discutamos essa questão tão importante. Por isso
que hoje foram chamadas aqui as autoridades que estão
presentes, e outras que, por um motivo seja lá de ordem pessoal
ou de ordem profissional, não puderam se fazer presentes,
mas eu acredito que nós temos aqui o suficiente para que
possamos, desta Audiência Pública, tirar daqui alguns subsídios
para que a gente possa caminhar na questão da regularização.
Porque nós sabemos hoje que as instituições financeiras ao
apresentar um pedido de financiamento, eles precisam de uma
garantia porque eles vivem de juros, eles vivem de empréstimo
de dinheiro. E a primeira garantia que pedem quando é na
questão agrícola é documento da terra, a escritura pública e
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infelizmente os nossos agricultores, os nossos produtores
rurais, infelizmente a grande maioria não tem esse documento.
E eu quero aqui agradecer o trabalho feito pelo IDARON, um
trabalho exaustivo, um trabalho realmente feito com muita
competência, com muita seriedade e que mostrou realmente
a realidade. Eu conversava agora há pouco com o Prefeito de
Machadinho, mostrando o gráfico daquele município, e o Prefeito
de Machadinho que é funcionário do INCRA, que conhece a
fundo essa questão, trouxe de lá um número de títulos
expedidos por aquele órgão naquele município. E nós
comparamos com a pesquisa que foi feita e realmente bateu
em cem por cento a realidade do município de Machadinho. E
tenho certeza que não é diferente nos cinqüenta e dois
municípios do Estado de Rondônia. E o que é assustador é o
grande número de propriedades rurais que ainda não têm
documento nenhum e isso realmente nos preocupa, porque
quando um cidadão está em cima da sua propriedade e ele
não tem nenhum documento significa o quê? Que ele não é o
dono daquela terra, que ele não é o proprietário legítimo. E
nós sabemos que realmente há muitos anos se arrasta a
ineficiência do INCRA, hoje, em gerir a questão fundiária no
Estado de Rondônia. E chegou o momento realmente de darmos
uma solução para esse problema. Em passando para o Estado,
fica mais fácil para os Vereadores, para os Prefeitos, os
Deputados Estaduais cobrarem do Governo, cobrarem, daqueles
que são os responsáveis uma atuação mais firme, mais rígida.
Nós sabemos que muitas vezes um documento, hoje, um título
de propriedade para ser expedido hoje, que ele é feito lá no
núcleo, no município, tem que vir para Porto Velho, de Porto
Velho vai para Brasília, para depois voltar para cá. É muito
tempo, é muito tempo esse documento andando de um lado
para o outro e muitas vezes esses documentos não chegam a
tempo hábil. E os nossos agricultores que muitas vezes, em
momentos, foram assentados de uma forma inadequada, e eu
vou citar aqui a experiência do município de Machadinho, o
município onde eu estou lá desde o início. Quando eu cheguei
a Machadinho, no final de 1984, estavam acabando de fazer o
assentamento, um assentamento modelo no município de
Machadinho, com as estradas encascalhadas, com postos de
saúde, com escolas muito bem feitas. Porém, ao assentar as
pessoas, o INCRA não abriu as estradas, aliás, não liberou o
crédito de fomento, não liberou o crédito habitação e nenhum
financiamento para o agricultor produzir. O que aconteceu? A
malária alta naquele município, os assentados daquela região
não viam outra saída senão vender os seus lotes e partir para
os seus municípios, até para os seus Estados de origem para
recomeçarem as suas vidas, frustrando aquela expectativa de
virar um produtor rural, de criar ali nos seus lotes as suas
famílias. Aí veio 1997, reiniciaram-se os assentamentos de
Machadinho, que foi criado o município de Machadinho, um
projeto de assentamento, criou-se 11 assentamentos dentro
do município de Machadinho. Aí veio diferente, chegavam
centenas de pessoas de ônibus em Machadinho, pegando lá
crédito fomento, crédito habitação e os financiamentos. Mas o
INCRA não abriu as estradas. Como que vai produzir, senhor
Governador, se o cidadão não tem estradas para tirar, escoar a
sua produção? E por incrível que pareça, dez anos depois ainda
nós temos centenas de agricultores no município de Machadinho
ainda sem estradas nos seus assentamentos, nos seus lotes.
Então realmente é um contra-senso muito grande; 90% desses
agricultores ou mais, tanto os assentados no início quanto os
assentados por último, venderam as suas terras. Um terceiro
cidadão comprou essas terras e até hoje não tem o seu
documento. Então realmente é preciso tomar uma decisão,
uma posição e resolver definitivamente essa questão fundiária.

Aí vem a questão do título de propriedade, X anos você
não pode vender e aí fica uma pergunta aqui: aqueles que

ainda não têm nenhum documento, que não têm o título, apenas
têm um documento, uma carta de aforamento, uma licença
para ficar no lote, eu não sei qual o nome que seria dado hoje.
Antigamente era carta de ocupação, hoje é um contrato de
intenção, é isso? Contrato de assentamento. E esses cidadãos
que estão lá há vinte anos, o dia que eles pegarem esses títulos
será que vão ter que esperar mais dez, vinte anos para transferir,
para ser dono realmente? Então, realmente, nós precisamos
dizer o que nós queremos. Que o cidadão seja realmente um
cidadão fadado a ter um pedacinho de terra, e nem dali
conseguir tirar o seu sustento para sustentar a sua família, e
abandonando a sua terra, vindo inchar as periferias das cidades,
aumentando a criminalidade, a prostituição, as coisas negativas?
Eu acho que não é esse o caminho. E nós precisamos realmente
uma solução para isso.  E aqueles que compraram um
terreninho do lado, que eles tinham condição quando compraram
esse terreno, hoje são ameaçados de serem despejados e
vivem, na verdade, um clima de terrorismo. Realmente, isso
não pode continuar. É preciso ter coragem e tomar uma posição
e realmente regularizar o cidadão que está em cima da terra
produzindo. É para isso que hoje, é por isso que nós temos
hoje esta Audiência Pública aqui para tratar desse assunto de
tanta relevância para o Estado de Rondônia. E se nós queremos
realmente o progresso, o desenvolvimento do Estado de
Rondônia, a melhoria de vida do povo do Estado de Rondônia,
nós, políticos, temos a obrigação e o dever de dar condição. E
os órgãos que estão à frente dessas questões precisam
realmente tomar uma posição séria, firme, corajosa, dar
condição aos funcionários que trabalham nesses órgãos,
realmente a devida condição da regularização dessas terras.
Então é para isso que nós estamos aqui. Nós não podemos
perder esse momento político tão importante que o Estado de
Rondônia hoje vive. E eu quero aqui com certeza, depois o
pessoal do IDARON que fez o levantamento, este gráfico vai
passar com mais detalhes isso, mas vou falar aqui a questão
de Machadinho, da pesquisa que foi feita pelo IDARON, 79%
das pessoas daquele município qued: produzem e que têm em
seu lote seja lá uma cabeça de gado, dez ou vinte, ou de repente
mil, duas mil cabeças, responderam: 39.34% do município de
Machadinho, as pessoas que moram lá, e com certeza estão lá
há mais de 20 anos, responderam que não têm nenhum tipo
de documento, 39.34%; 3.87% dizem que têm a carta de
ocupação do INCRA, em nome de terceiros; 38.23% dizem
que têm a carta de ocupação própria, estão no nome deles,
expedido pelo INCRA; 4.06% dizem que têm o título definitivo
em nome de terceiros, quer dizer, tem o título definitivo, está
em cima da terra, mas está em nome de outra pessoa; 13.39%
dizem que têm o título definitivo em seu nome, que realmente
o INCRA expediu o título; e 1.11% têm escritura pública. Então
realmente é muito insignificante o número de pessoas que têm,
naquele município, o título definitivo ou escritura pública. E eu
falava com o Prefeito agora há pouco, nós temos sete mil e
quatrocentos e poucas propriedades, 1.600 títulos apenas foram
expedidos em Machadinho, que condiz, que bate com esses
números que nós temos aqui. Nós temos aqui o município de
São Francisco do Guaporé, 92.14% das pessoas que
comunicaram a vacina no IDARON não têm nenhum tipo de
documento, nenhum tipo de documento, apenas 0.89% tem a
carta de ocupação; 3.27% têm a carta de ocupação do INCRA
em seu nome próprio; esse 0.89% é em nome de terceiros e
apenas 1.19% dizem que têm escritura pública, e 0.71% têm
o título definitivo em nome de terceiros.

Então realmente é uma situação difícil, uma situação
complicada. E no Estado de Rondônia todo, nós temos 31.93%
que não têm documento nenhum; 2.56% têm a carta de
ocupação; 9.63% têm a carta de ocupação do INCRA, em nome
próprio; 10.21% têm o título definitivo em nome de terceiro;
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19.52% têm o título definitivo em seu nome próprio e 26.15%
têm a escritura pública. Então realmente o Estado de Rondônia
ainda está muito aquém da realidade, daquilo que realmente
necessita para poder produzir e se desenvolver.

Então, senhores e senhoras, esta é a nossa
preocupação por esses números e nós já sabíamos, até porque
é uma questão que a gente já vem levantando há muito tempo,
e antes de passar a palavra aqui ao nosso Governador, eu
quero registrar a presença aqui do nosso Deputado Tiziu e do
Deputado Marcos Donadon que acabam de chegar. E no
decorrer desta Audiência Pública nós teremos aqui a palestra
dos representantes do INCRA, do pessoal do IDARON, também
do pessoal aqui da SEDAM que está aqui e vai fazer uma
explanação detalhada da problemática fundiária do Estado de
Rondônia.

E, neste momento, passo a palavra ao senhor
Governador do Estado de Rondônia, Ivo Narciso Cassol.

O SR. IVO NARCISO CASSOL – Obrigado. É com
imensa alegria e muita satisfação que eu quero aqui
cumprimentar a Mesa, cumprimentar o nosso Presidente desta
Casa, Deputado Neodi de Carlos e, em seu nome, Presidente,
se os demais Pares permitirem, quero aqui cumprimentar todos
os Deputados Estaduais e a Deputada Estadual Daniela Amorim.
Sintam-se todos cumprimentados em nome do Presidente.
Cumprimentar também aqui o nosso ex-Senador Amir Lando,
que faz parte da Mesa; cumprimentar aqui também o Deputado
Federal Ernandes Amorim, que representa a Câmara Federal,
hoje, aqui neste evento; cumprimentar também, com imensa
alegria, ele que já esteve por outras vezes aqui no Estado de
Rondônia, ele é o Diretor Nacional do INCRA, Raimundo Lima;
cumprimentar também o nosso Superintendente do INCRA do
Estado de Rondônia, Olavo; cumprimentar também aqui o
Prefeito Luiz Flávio¼ˆ:; Flávio, como é conhecido, de
Machadinho do Oeste, que ora representa demais Prefeitos do
Estado de Rondônia, em seu nome também quero aqui
cumprimentar os Vereadores presentes neste evento;
cumprimentar aqui também lideranças, líderes dos distritos,
distrito de Jacinopólis, distrito de Nova Dimensão, distrito de
Jacy-Paraná, distrito da região também da grande região de
Buritis, do Bom Futuro, do Rio Pardo, União Bandeirantes e
tantos outros, em nome desses líderes, se sintam todos os
líderes, cumprimentados.

Dizer para vocês que eu vejo essa questão fundiária
com preocupação e com muita preocupação, porque toda a
incompetência do INCRA gera custo para o Estado de Rondônia.
Aí de repente alguém vai dizer: ‘mas como gera custo para o
Estado de Rondônia?’ Porque quando o INCRA não faz seu papel
de assentamento, de alojar, arrumar a propriedade para que
os pequenos produtores, nessa reforma agrária, possam ser
assentados, nós temos muitos e muitos conflitos agrários,
invasões em propriedade alheia. E quando tem invasões em
propriedades alheias só tem um setor que é responsável para
fazer a reintegração de posse, que é a Polícia Militar. E a Polícia
Militar é do povo do Estado de Rondônia e eu sou cumpridor da
lei. Tão logo sai uma liminar, nós sempre estamos lá presentes
fazendo a reintegração de posse das propriedades, primeiro
porque eu sou contra qualquer invasão, seja invasão de uma
residência ou invasão de uma casa, invasão disso, invasão
daquilo, invasão daquilo outro. Ao mesmo tempo, quando eu
falo isso, eu quero aqui aproveitar a presença do Raimundo,
que é o Diretor Nacional do INCRA, já que estamos falando
dessa questão fundiária do Estado de Rondônia, Raimundo,
nós precisamos, e eu quero aqui que você leve um abraço
para o Ministro da Reforma Agrária que nos recebeu muito
bem lá em Brasília, há poucos dias atrás, com a presença
também do Senador Expedito Júnior, também do Deputado

Moreira Mendes e também o Deputado Garçon, eu não sei se
também o Deputado Amorim esteve junto, mais Deputados
estiveram juntos naquela audiência, pelo atendimento. Mas eu
também não posso aqui deixar de lado uma das grandes falhas
que o INCRA tem no Estado de Rondônia. Raimundo, é
inadmissível quando o INCRA quer fazer reforma agrária
tomando propriedade dos proprietários do Estado de Rondônia,
achando qualquer defeito na documentação, achando qualquer
brecha para tomar a propriedade. E quando eu falo isso, eu
falo o exemplo da propriedade do Morimoto, lá de Alto Alegre
dos Parecis. Gente, o Governo Federal tem o caixa, tem
condições, tem o Fundo que está sendo colocado à disposição.
Então tem dinheiro sobrando, gente, não é justo. Não paga 10,
paga 5; não paga 5, paga 2, mas pague alguma coisa. Pára de
querer arrumar defeito nos documentos para tomar a
propriedade, gente. A pessoa lutou a vida inteira, veio aqui de
cacaio nas costas, não importa que seja o Morimoto, não
importa que seja o João, que é o Pedro, que é a Maria. Então
isso é fundamental, Raimundo.

Infelizmente, eu estou no Governo esse tempo todo e
não vi nada que o INCRA fizesse por isso. Vou te dar um outro
exemplo de parceria que o governo é do Governo Federal, do
INCRA, a exemplo do assentamento GLADIS, lá na região do
fundo de Brasilândia com, se eu não me engano, Castanheiras,
com Alvorada, com Presidente Médici. Nós fomos lá, pegamos
os proprietários, fizemos uma parceria e os proprietários
cederam um pedaço da área para poder assentar aquelas
pessoas, mas nem todos os proprietários abrem esse leque,
nem todo mundo abre essa condição. Então tem muitas pessoas
que têm a sua propriedade e colocam à disposição do INCRA,
mas, pelo menos, o INCRA tem que indenizar essas pessoas.
Eu não acho justo, Raimundo, você como servidor público, você
com as suas economias comprou um apartamento em Brasília,
comprou outro apartamento para amanhã, quando for se
aposentar, você pelo menos ter um aluguelzinho para ajudar,
porque nem toda aposentadoria é igual a do dia que você está
efetivo, como servidor. E amanhã alguém entra no seu
apartamento e quer tomar o seu apartamento porque você
esqueceu ou deixou um mês de IPTU sem pagar, ou deixou
isso ou aquilo sem pagar. Então é injusto isso. Então, é uma
política errada desse órgão que pregou a vida inteira que iria
fazer a verdadeira reforma agrária e até agora não fez.
Desculpem os gestores que estão aqui, não estou criticando,
estou falando a verdade. Hoje, o Governo Federal não pode
dizer que não sabe como vai fazer a reforma agrária e por que
não está fazendo reforma agrária. Tem caminho para fazer.
Tem condições de fazer. É só buscar nessas pessoas e brigar
por preço. Então, quer dizer, não precisa pagar o que ele quer
e nem pagar o que o INCRA também quer, que é zero, mas
pelo menos encontrar um número que consegue apaziguar isso.

Quando eu falo da questão do Morimoto, eu demorei,
demorei, demorei para poder fazer a reintegração, o
proprietário entrou, em Brasília, no Supremo, lá no STJ, com
intervenção no Estado de Rondônia, na época, com intervenção
e eu, porque lá fazia mais de 7, 8 anos que estavam lá dentro,
resultado, e o INCRA promete que resolve até o final do ano,
mas não coloca em qual ano que resolve. Resultado, até hoje
não resolveram. Nós compramos um pedaço de terra,
colocamos para poder trazer o pessoal para cá, mas o impasse
continua até hoje lá. O exemplo do Morimoto tem vários
exemplos no Estado de Rondônia.

Então, é só adquirir a terra, assentar as famílias,
assentar as famílias e ao mesmo tempo soluciona um problema
que está estagnado. Além disso, gente, além disso, nós temos
outros gargalos nos quatro cantos do Estado de Rondônia. Olha
a injustiça, olha a injustiça que o Governo Federal fez com o
pessoal de União Bandeirantes, com o pessoal de Jacinópolis,
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com o pessoal do Rio Pardo, com o pessoal do Bom Futuro,
tantos outros conflitos agrários que tem. Por que que eu falo
para olhar a injustiça que fizeram? Há dois anos, três anos
atrás, o Amir Lando estava junto, era Senador, num encontro,
numa reunião no INCRA, acho que o Raimundo também estava
junto, que nós boquejamos lá, o trem foi pesado, a Ministra do
Meio Ambiente, queriam criar mais uma área de preservação
no Estado de Rondônia, que era a área de preservação aqui do
Jacundá, 220 mil hectares de terra, área que compete a mim,
como Governador, com aval dos Deputados Estaduais e não
compete ao INCRA e nem ao Ministério do Meio Ambiente. A
Constituição de 88 é clara, 150 quilômetros longe da faixa de
fronteira é o Estado que tem que legislar. Mesmo assim, o
Governo Federal, por intermédio do Ministério do Meio
Ambiente, criou aquela área de reserva. E eu dizia que eu não
assinava documento se eles não fizessem a compensação para
solucionar o problema de União Bandeirantes, da Nova
Dimensão, de Bom Futuro, do Rio Pardo, nas outras regiões.
Por que nós queríamos dar como compensação? Porque o custo
de tirar aquelas famílias e levar para outro lugar é muito mais
caro. Então é só nós tirarmos 220 mil hectares de um lado,
botar no outro, está tudo resolvido. Continua a mesma área de
preservação, só que em locais diferentes. Resultado, o Governo
Federal, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, com
aval dos outros Ministérios, colocaram goela abaixo, para o
povo do Estado de Rondônia, uma criação de uma nova área
de preservação, sem sequer indenizar um centavo para nós.
Além disso, gente, nós temos mais de 50 áreas de preservação
no Estado de Rondônia. Quantos recursos vêm para cá? Eu
peço para os Deputados aqui, quanto vocês aprovaram aqui,
que vieram dos nossos órgãos ambientais para ajudar a
preservar? Nada. Naquele evento que aconteceu aqui em Porto
Velho, há três anos atrás, eu levei um projeto para o Ministério
do Meio Ambiente, no encontro nacional do debate, da questão
ambiental, para que liberasse recursos para nós comprarmos
viaturas, comprarmos tudo, para nós ajudarmos a Polícia
Ambiental nossa, para ter estrutura para cuidar dessas áreas.
Não veio nem uma bicicleta, não veio nem um carrinho de
mão, até hoje.  Não tem nada. Quem está cuidando é o Estado
com muita dificuldade, muita dificuldade, mas estamos nos
arrastando em todos os caminhos.

O que nós queremos na verdade? Nós queremos a
regularização. E quando se fala em regularização, o Deputado
Neodi, o Presidente, já mostrou dados aqui para vocês. Nós
temos mais de 90 mil propriedades no Estado de Rondônia,
mais de 96 mil propriedades no Estado de Rondônia. Nós temos
praticamente 20 mil propriedades que não estão aqui no
levantamento do IDARON, porque são propriedades que não
têm animal, porque aqui só tem os dados das propriedades
que têm animais. São 77.687 propriedades que têm gado, as
outras não têm.

Então, portanto, também a maioria, Raimundo, não
tem documento e são, a maioria, pequenos proprietários. Nós
temos mais de 12 mil pequenos proprietários que não têm
documento nenhum, não têm documento nenhum, não têm
nada, nada, nada, zero engole zero, mais zero, bota mais zero
atrás, de proprietários com até 50 hectares, até 50 hectares.
Temos 12 mil de 50 a 100 hectares, mais, quase 4 mil, então
só aí dá 16, 17 mil propriedades sem nenhum documento, todos
pequenos proprietários que querem o quê? Querem acesso ao
crédito e por não ter documento o limite é desse tamanho
assim, são dois dedos gente, passa uma agulha em baixo,
passa uma gilete em baixo. Então nós precisamos do quê? Nós
precisamos que o INCRA faça igual o Ministério do Meio
Ambiente fez com o Estado. O que o IBAMA pregava nesta sala
aqui? Vossas Excelências são testemunhas, Deputados, que o
Estado não tinha condições, na legislatura passada, o Deputado

Neodi se recorda, o Deputado Neri Firigolo está aqui também,
se recorda, o Deputado Kaká, o Deputado Marcos, o Deputado
Chico Paraíba; o IBAMA dizia que o Estado não tinha capacidade,
não tinha condições de trabalhar, de legislar em cima da questão
ambiental e liberar as licenças para fazer o corte seletivo e
fiscalizar plano de manejo. A Assembléia aprovou a
suplementação, na metade do ano passado, e nunca se viu um
trabalho tão bem feito igual a SEDA—M está fazendo. O Brito
está aqui. Temos que melhorar ainda mais? Temos, temos que
melhorar mais ainda. Mas tem agilidade, nós não vendemos
dificuldades, nós agimos. Não é diferente, Raimundo, o que eu
quero pedir para o senhor agora. Está aqui o ex-senador Amir
Lando, está nos ajudando porque agora tem mais tempo, está
sendo parceiro do povo do Estado de Rondônia, nós estamos
alocando uma equipe para que ele possa trabalhar fora dos
150 quilômetros de faixa de fronteira. Nós vamos confrontar
de frente com o Governo Federal, de frente vamos confrontar.
O Estado quer ser indenizado. Eu quero ser indenizado, o Estado
quer ser indenizado pela criação dessa nova área de preservação
sem autorização do Estado. Nós queremos ser pagos por isso.
É muito fácil fazer festa com o chapéu alheio. É muito fácil
fazer festa com o chapéu alheio. Nós queremos ser indenizados,
nós não aceitamos mais. Nesses 150 quilômetros é o Governo
Federal, é o INCRA que tem condições de legislar, mas fora
disso nós queremos ser indenizados. E essa área de
preservação, Amir Lando, Senador, o senhor já tem aval do
Governo, juntamente com os nossos Procuradores, de entrar
com uma ação, com um mandado de segurança na Justiça.
Não estou aqui, -‘ah, mas, Governador, tu está achando
confusão’. Eu não estou achando confusão, eu vou buscar os
meus direitos, vou buscar os meus direitos, vou defender o
povo, quem me botou aqui foi o povo, não foi ninguém lá de
Brasília que me botou aqui. Foi o povo que me colocou e não é
justo, não é justo quando esta Assembléia Legislativa aqui
aprovou o zoneamento sócio-econômico do Estado de Rondônia,
aprovou um acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Quando
trocou União Bandeirante, o zoneamento do 2.1 para 1.4, tirou
aquele povo daquela condição que era proibido, tudo era
proibido e até hoje uma liminar impede, tanto a Prefeitura de
Porto Velho trabalhar lá como o Governo do Estado trabalhar
lá. Isso não é justo, a maneira que tratam o nosso povo.

Então, portanto, aqui, nesta Audiência Pública,
Deputado Neodi, eu peço que a gente também tire aqui um
documento dos Deputados Estaduais, dos Deputados Federais,
do INCRA, para que a gente possa remeter esse documento
junto com a sua Procuradoria e a nossa Procuradoria do Estado,
para os Juízes federais, os Juízes federais respeitarem o acordo
que houve entre e o Estado de Rondônia quanto à questão do
zoneamento sócio-econômico, liberando a região aqui, tanto
da região de Nova Dimensão quanto aqui da região de União
Bandeirantes.

Outro passo importante feito por esta Casa de Leis,
mudou a maioria dos Deputados, mas a prerrogativa cabia a
cada um que estava no seu cargo, quando também autorizaram,
quando também, antes do acordo com o Ministério do Meio
Ambiente, foi deixado um espaço no meio da 421 para que
interligasse Nova Mamoré com interligação com município de
Campo Novo, com o município também de Buriti. Foi autorizado.
É área nossa. Tudo bem que o INCRA tem poder sobre isso,
mas foi dada outra área, que era uma área estadual, de
compensação. Essa liminar também impede que o município
de Nova Mamoré coloque qualquer cidadão, qualquer servidor
público para fazer um trabalho em Jacinópolis e muita gente
morreu de malária, morreu por falta de atendimento e o
município não tinha sequer como levar um remédio, levar
sequer um combustível para atender aquele pessoal. Quem
tinha que socorrer era o Prefeito Volpi, de Buriti, ou o Prefeito
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lá do município de Campo Novo, quando na verdade é do
município de Mamoré. Esses conflitos agrários existem, nós
não podemos mais empurrar com a barriga, o Governador Ivo
Cassol foi reeleito, o Presidente Lula foi reeleito, então, portanto,
cabe a nós o dever, a obrigação de encontrar, Raimundo, um
caminho viável que a gente possa evitar um confronto judicial.
Esse confronto judicial nem eu quero, mas se não me restar
outro caminho, está autorizado o Amir Lando, os Procuradores
entrarem contra essa questão dos 150 quilômetros fora da
faixa de fronteira. Eu trago aqui um novo desafio para o INCRA,
e eu fiz essa proposta para o Presidente Lula dia 06 de março.
Nós temos muitos assentamentos, Deputado Neodi, o Presidente
acabou de falar aqui, que foram feitos e os proprietários
abandonaram a terra porque não têm estrada. O Governo do
Estado tem feito parceria com as Prefeituras, tem liberado
recurso por intermédio do FITHA, mas é insuficiente pela
demanda que tem. Muitos municípios têm as máquinas, mas
não têm dinheiro para botar diesel. Em outros, eles têm o
diesel, mas não tem dinheiro para comprar as máquinas. A
SUFRAMA tem mais de um bilhão de dinheiro em caixa, deveria
estar sendo investido para comprar equipamento para os 52
municípios e também para o Estado. Raimundo, eu fiz um
desafio paro o Presidente da República, ele topou, só que até
agora eu não tive oportunidade de entregar o projeto na mão
dele. Qual é o desafio? Liberar de trinta a trinta e cinco milhões,
eu expliquei para ele o projeto e ele gostou do projeto, para
nós comprarmos 24 patrolas, comprarmos 30 caçambas
traçadas, comprarmos 12 tratores de esteira, comprarmos 8
pipas, 8 carregadeiras, 8 retros, pcs, todo implemento só para
nós atendermos as estradas dos municípios e, especialmente,
também atender as estradas de assentamento. Tem muitas
estradas de conflito, que nem o Prefeito A nem o Prefeito B
fazem as estradas. Um fica para o outro porque dizem que é
na faixa, ninguém sabe ao certo onde é a divisa. E aí, com
esses equipamentos, o Estado vai lá e executa essas obras. E
o Estado de contrapartida entra com o quê? Com todos os
funcionários: motoristas, operadores, o Estado entra com toda
manutenção nas máquinas quanto à questão de peças e
mecânico, e o Estado entra com toda manutenção de
combustível, sem custo nenhum, Raimundo, sem custo nenhum
para a Prefeitura, sem custo nenhum para as Câmaras
Municipais e nós íamos fazer em torno de três mil e quinhentos
a quatro mil quilômetros de estradas por ano. E todo ano nós
pularíamos e faríamos outras estradas. Nunca repetiria a
mesma estrada. E esses equipamentos não seriam utilizados,
nenhum equipamento, para a estrutura, para fazer estrada do
Governo do Estado, só para atender, especialmente, os
pequenos proprietários, atender as linhas dos municípios onde
a Câmara e os Prefeitos acharem que eles não têm condições
de atender, e aí o Estado entraria com essa condição de poder
fazer.

Sou parceiro, independente de cores partidárias, não
quero nem ser o pai do que acontecer, eu só quero ser um
companheiro, um parceiro das entidades públicas municipais,
federais, junto com a nossa estadual, para que a gente possa
ganhar com esse trabalho. Fico feliz, Deputado Amorim, quando
a bancada federal, junto, unida, está trabalhando junto por
Rondônia, os Senadores junto como o Senador Expedito Junior,
com os demais Senadores, defendendo as usinas hidrelétricas,
outro passo importante também, gente. As usinas hidrelétricas
vão gerar emprego, vão gerar renda. O Brasil precisa dessa
energia. Se fôssemos nós que precisássemos dessa energia,
nós estávamos fritos, essas Usinas não saíam. Elas só vão sair
porque senão o Brasil vai ter um apagão, vai ter um apagão
mesmo. O Presidente da Vale do Rio Doce já falou, não estão
trabalhando com nenhum projeto grande futuro porque não

tem energia no futuro. E nós temos essa riqueza aqui e
queremos propiciar, mas tem alguém que já falou o seguinte:
que essas usinas não podem sair porque os bagres não
conseguem subir a usina. Desde quando o bagre sobe
cachoeira? Porque ele é um peixe de fundo de rio, e o homem
é tão inteligente que pode povoar todos os rios com alevinos
que tem por aí.

Então, portanto, o que nós precisamos? Mais uma vez,
trabalhar integrado e junto, e nós estamos com a bancada
federal, os políticos municipais, os políticos, quando falo
Legislativo, Executivo, a sociedade representada pelos seus
presidentes, e ao mesmo tempo com os representantes dos
nossos políticos federais, com o objetivo de construir essas
Usinas. Mas para trazer as Usinas, para trazer também novas
indústrias, novas indústrias no setor de biodiesel e setor de
álcool, o que eles buscam esses proprietários? Eles precisam
que os proprietários tenham linhas de crédito. E para ter linha
de crédito tem que ter documento, porque senão o banco libera
um recurso muito pequenininho pelo limite que tem. Então por
isso que é importante nós trabalharmos juntos, Raimundo. A
crítica nossa é construtiva, se o Estado tiver alguma falha, eu
me coloco à disposição para corrigir, ou meu time fala a mesma
língua ou senão eu mando embora. Aqui é diferente. Eu não
aceito um chutar para um lado, outro chutar para o outro.
Todo mundo tem que chutar junto e falar a mesma coisa dentro
da legalidade. E dentro da legalidade, eu peço o seguinte: o
INCRA, sem precisar nós entrarmos com ação judicial, nos
repasse o direito de legislar sobre as divisas dos 150
quilômetros, todas as áreas fora dos 150 quilômetros, nós
vamos criar nosso instituto, nós vamos colocar uma equipe,
não igual no passado que era um cabide de emprego, mas
uma equipe de profissionais competentes para poder expedir
o título, expedir a escritura pública e dar o documento de
propriedade para essas pessoas. Mas nós precisamos, como
bons cidadãos que somos, bons representantes que somos,
tentar buscar isso sem uma briga judicial, porque a briga judicial
demora muito tempo, e aí eu quero mexer com a integridade
de vocês como cidadãos e representantes do povo, nos ajude
a fazer isso.

Com os 150 quilômetros da faixa de fronteira que vão
ficar para o INCRA, pela estrutura pequena que o INCRA tem
hoje, ele consegue atender bem essa demanda e o Estado fica
demandando nessas outras regiões. Então, por isso, eu fui
franco, fui objetivo e nós precisamos ter essa conscientização,
e eu me coloco à disposição para resolver esse problema
agrário de assinar o documento daquela área que o Governo
Federal nos tomou, de 220 mil hectares de terra, que é nossa,
de assinar o documento e passar ao Governo Federal sem custo
nenhum, desde que regularize essas propriedades que eu citei
aí, de União Bandeirante, dessas regiões todas que têm conflito.
Acontecendo isso, pode contar com o Governador Ivo Cassol
que nós estamos aqui para somar, não para medir forças. No
restante, quero agradecer a atenção, esta oportunidade e me
coloco à disposição, Deputado Neodi, junto com o pessoal que
vai debater as questões nossas, do Estado de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Queremos
registrar e agradecer a presença aqui dos Deputados Luiz
Cláudio, Miguel Sena e também do Deputado Ezequiel Neiva; e
queremos agradecer também e registrar a presença da Sra.
Helena Costa Bezerra, Chefe da Residência da Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM; também do Sr. Jurandir
Rodrigues, administrador do distrito de Jacy-Paraná; do Sr.
Edson Afonso Rodrigues, representando o Sindicato dos
Produtores Rurais do Cone Sul; do Sr. Salatiel Rodrigues,
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presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras de
Rondônia.

Com a palavra o Sr. Olavo Nienow, Superintendente
do INCRA de Rondônia.

O SR. OLAVO NIENOW – Quero cumprimentar aqui o
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Neodi;
cumprimentar o Exmº. Sr. Governador do Estado, Sr. Ivo Cassol;
o Deputado Federal Ernandes Amorim, ex-Senador Amir Lando,
o Diretor de Programas do INCRA, Dr. Raimundo Lima; e o
Prefeito de Machadinho do Oeste, nosso companheiro e colega
de INCRA de Machadinho do Oeste.

Vou ser bem breve porque nós vamos falar
posteriormente também, então aqui neste momento só
parabenizar a Assembléia Legislativa por criar esta oportunidade
de poder fazer este debate, poder esclarecer à Assembléia
Legislativa e, por extensão, grande parte da sociedade, que o
INCRA, é importante evento dessa natureza para tornar
totalmente transparente as ações, a forma de trabalhar, e então
este é o momento oportuno, mais um momento oportuno que
a Assembléia do Estado cria para podermos fazer este debate.

Então, neste momento, era isso que eu queria falar, e
então desejar uma boa assembléia a todos. Cumprimentar
também, desculpem, os Deputados Estaduais e demais
participantes desta audiência pública. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Passo a palavra
ao Sr. Raimundo Lima, Diretor do INCRA, representando aqui o
Presidente Nacional do INCRA.

O SR. RAIMUNDO LIMA – Bom dia a todos e a todas.
Gostaria de cumprimentar e parabenizar o Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Neodi Carlos, pela
oportunidade de trazer para esta Casa uma discussão tão
importante para a Amazônia, que é a questão agrária e a
regularização fundiária; saudar o Governador do Estado Ivo
Cassol; saudar o Deputado Federal Ernandes Amorim; o nosso
Senador constituinte e que tanto tem honrado não só o Estado
de Rondônia como toda Amazônia, o nosso Amir Lando; saudar
aqui o nosso Superintendente, Dr. Olavo Nienow; o Prefeito de
Machadinho, Flávio, colega do INCRA; saudar os demais
Deputados e a Deputada Daniela que está aqui presente; os
colegas do INCRA que também estão aqui presentes, na luta
por melhorias de condições de trabalho, também melhorias
salariais; os produtores rurais aqui presentes; os trabalhadores
rurais, enfim, saudar a todos os presentes.

E, antes da nossa apresentação, eu gostaria de colocar
algumas questões. Primeiro, dizer que a questão da reforma
agrária é uma atribuição constitucional do Governo Federal,
através do INCRA, prevista no Capítulo III, Da Política Agrícola
e Fundiária e da Reforma Agrária, que vai do Art. 184 ao
Art. 189. Esta mesma Constituição, Deputado Neodi, que teve
aqui o nosso Senador Amir Lando, constituinte na época, que
no seu Art. 189 diz o seguinte:

“Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela
reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão
de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos”.

Então é a Constituição que estabelece esse prazo. E o
limite que nós operamos a reforma agrária é, primeiro, a
Constituição, depois a legislação e depois as normas. Portanto,
nós não podemos, de forma nenhuma, permitir qualquer
negociação de lote da reforma agrária nesse prazo de dez
anos porque é a Constituição Federal, a Carta Magna que proíbe
esta negociação. Depois, dizer que a reforma agrária tem que
ser feita de forma clara, transparente, com diálogo, com bom
senso, e nesse espaço, na organização do território, nós temos
evidentemente espaço para o pequeno, para o médio e para o

grande. Mas a reforma agrária visa, acima de qualquer questão,
promover a justiça social, democratizar o acesso à terra,
redistribuição de riqueza e da renda, porque a terra é uma
riqueza, e também do poder, e, por último, assegurar as
condições para o desenvolvimento sustentável das áreas
reformadas. Fazer o ordenamento territorial e o ordenamento
fundiário é levar em consideração esses fatores, é aplicar todos
os normativos que nós temos a partir da Constituição. E no
Estado de Rondônia, o Estado da Amazônia que nós mais
assentamos famílias, o Estado da Amazônia que nós mais
procedemos à regularização fundiária, o Estado da Amazônia
onde nós  mais licitamos terras, aqui nós abrimos um processo
de licitação para atrair investidores do Centro-Sul para que
nós pudéssemos ter uma classe de empresários rurais, de
médios e grandes empresários rurais, que pudessem
impulsionar a agricultura neste Estado e, consequentemente,
contribuir com seu desenvolvimento.

Então, são nesses parâmetros que a reforma agrária
é desenvolvida aqui no Estado de Rondônia. Nós temos uma
história tão importante aqui neste Estado que, dos 52 municípios,
48 municípios foram criados a partir da ação da reforma agrária
neste Estado. Então, nós não podemos relevar a importância
do trabalho que foi feito neste Estado, da importância que o
órgão fundiário brasileiro tem para o desenvolvimento
sustentável deste Estado. E para tanto, e levando em conta
que ao assumir o governo em 2003 a situação em que se
encontrava o INCRA e as demais instituições do Governo Federal,
inclusive a própria Polícia Federal, quando seus telefones
estavam todos cortados por falta de pagamento, a tese do
Estado mínimo reduziu o INCRA, como reduziu o IBAMA, reduziu
a FUNAI e as demais instituições federais e deixou numa
situação de letargia, sem as mínimas condições de enfrentar
os problemas que nós tínhamos que enfrentar, que era a
questão agrária, a questão fundiária brasileira. E, portanto, a
primeira medida foi reestruturar, e criamos uma nova estrutura.
Segundo, foi recompor a força de trabalho de mais de 1.800
servidores, engenheiros agrônomos, florestais, agrimensores,
cartógrafos, geógrafos e tantos outros ingressaram no nosso
quadro de pessoal.  E também na compra de equipamentos,
reformas. E só para se ter uma idéia, nós estamos instalando
no País, que tinha apenas 32 estações de referência, no Brasil
todo, estamos instalando, por conta do INCRA, mais 53 estações
de referência; 37 delas na Amazônia e 04 aqui no Estado de
Rondônia para que a gente possa referenciar todos os imóveis
deste Estado, todas as terras públicas e todas as terras
particulares, para que possamos realmente conhecer a
estrutura fundiária dos Estados e conseqüentemente a estrutura
fundiária brasileira.

Evidentemente, Governador, que um programa na
magnitude que é a reforma agrária, precisa ser discutido com
o Governo do Estado, com os Prefeitos, precisa ser discutido
também com as Câmaras de Vereadores, com a bancada
federal para que a gente encontre e crie um ambiente propício
para que a gente possa enfrentar e solucionar os problemas
das pessoas que ocupam terras públicas e das pessoas que
estão aí assentadas, ainda sem as condições necessárias para
se desenvolverem.

Agora, é importante chamar a atenção para uma coisa:
aquilo que não é regularizado pelo INCRA, que a legislação
não ampara, que o INCRA não tem condições de regularizar, o
Estado também não tem. O Município também não tem. Aquilo
que está fora dos normativos, que está fora da lei, porque nós
temos ocupações que são mansas, pacíficas, de boa fé e que,
portanto, nós estamos obrigados a legitimar a posse, que é o
caso das áreas de até 100 hectares. E aqueles casos das áreas
de até 500 hectares, que a Lei n° 11.196 também nos dá a
condição, sem licitação, ou seja, por determinação
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administrativa fazer o processo de regularização fundiária das
áreas de até 500 hectares, mas para aquelas pessoas que
cumprem o que reza a Norma n° 32. Fora disso, nós não temos
nenhum normativo e também o Estado não vai ter. E aí nós não
podemos dizer que a simples transferência de terra da União
para o Estado vai resolver esses problemas por que o que não
tem solução nós não temos condições de resolver, nem o INCRA
e nem o Governo do Estado.

Portanto, a gente vai fazer uma apresentação aqui da
questão fundiária do Estado de Rondônia e depois vamos deixar
a fala para os debates que, com certeza, virão e que são
importantes para que a gente possa construir saída para os
problemas que nós enfrentamos hoje aqui neste Estado.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
o Exm°. Deputado Federal Ernandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM – Senhor Presidente da
Casa, Deputado Neodi; nosso Governador Ivo Cassol; meu
amigo, ex-colega Deputado Estadual aqui nesta Casa, colega
Senador e eterno Senador Amir Lando; Dr. Raimundo,
representante do INCRA de Brasília aqui presente; Sr. Olavo,
Superintendente do INCRA; Prefeito de Machadinho, Sr. Flávio;
nobres e amigos Deputados que, em nome da Deputada Daniela
Amorim, quero saudar a todos os Deputados e ex-Deputados
que porventura estejam aqui presentes; Vereadores; imprensa
e amigos.

Dizer aos senhores que quando se fala em INCRA, meu
amigo Eustáquio, eu lembro aqui do nosso amigo Renato que
foi Superintendente do INCRA de Rondônia por seis anos e por
quatro anos consecutivos foi considerado o melhor
administrador do INCRA em nível de Brasil, eleito, e
conseqüentemente aconteceu aquele desastre com ele e que,
inclusive, levou, por  aquilo, eu tenho certeza que levou ele à
morte, pelas peripécias que estão acontecendo por esse Brasil
afora. Ainda bem que eu fui uma das primeiras vítimas, agora
está chegando, batendo na porta do Presidente da República,
tenho certeza que em algum momento vão ouvir como resolver
esse problema.

Mas lembro, Sr. Presidente, quando do meu primeiro
mandato de Deputado Estadual, que adentrei ali para tomar
posse; depois, já como suplente, já encontrei na Casa a
experiência do Amir Lando e de tantos outros aqui e aqui
desenvolvi, por duas vezes, o mandato de Deputado Estadual
e me sinto em Casa, e com muita saudade ainda de voltar a
ser Deputado Federal ou Estadual. E neste momento nós
estamos em Brasília. Uma missão árdua, difícil, porque ser
Senador, quando eu fui Senador, o Amir sabe, é fácil se trabalhar
entre 80 companheiros, que a gente passa a conviver e ter
amizade. Hoje eu estou no meio de 513 Deputados Federais. E
a salvação nossa, Governador, é que em Brasília a bancada
federal está trabalhando unida, onde o pé de um bate o outro
está em cima acompanhando em defesa, principalmente, do
nosso Estado, do nosso povo de Rondônia. E a gente vê, como
sempre, as dificuldades que Rondônia tem de se sobressair
em relação aos outros Estados. Ainda ontem mesmo,
aprovamos a Medida Provisória onde divide o IBAMA. Muita
gente aqui me pediu apoio para manter o IBAMA como estava.
Eu, por apoiar o governo Lula, por saber que 80% da população
de Rondônia apoiaram o Lula, e como pertenço à bancada,
votei a favor da aprovação do projeto, não contra os
funcionários do INCRA, mas também votei contra alguns
funcionários que emperraram a licença ambiental para
construir as duas usinas aqui do Estado de Rondônia. Se tiver
algum culpado, pode buscar entre alguns que aqui deveriam

ter dado aquela licença e não deram, é que vocês vêem que
tem gente culpada por isso.

A maioria dos funcionários do IBAMA merece o respeito.
E depois de terem prometido que não acabaria nenhuma
representatividade do IBAMA em Rondônia, votei a favor da
aprovação do projeto e espero que, com essas duas frentes,
nós venhamos resolver o problema de licenciamento no Estado
de Rondônia.

Há poucos dias eu estive visitando o BASA.
Conversando com o gerente do BASA, ele disse: - “Deputado,
nós vamos devolver dinheiro aqui do BASA por falta de
regularização fundiária e por falta de licença ambiental para
os pequenos fazendeiros, para os pequenos projetos. O dinheiro
vai embora por falta de licença.” E, em bom momento, o
Presidente da República bateu o pé e disse da necessidade
que se tem de agilizar a documentação, o licenciamento dos
projetos, e inclusive, agora, parabenizando os organizadores
da Assembléia Legislativa, inclusive a experiência que tem o
Senador Amir Lando, que quando cheguei aqui há 31 anos,
encontrei o Amir dando ordem, organizando, defendendo os
interesses do Estado de Rondônia na questão fundiária. Um
grande conhecedor desse setor.  E já disse sempre ao
Governador: para produzir, para trabalhar, para ajudar o Estado,
não tem adversidade. Eu sento à mesa, convivo com qualquer
adversário político meu na hora que bater na mesa em defesa
dos interesses do Estado de Rondônia. Parabenizo o Governador
quando teve esse grau de inteligência em buscar junto com os
Deputados da Casa esse trabalho que há de ser feito com apoio
da bancada federal e principalmente dos Prefeitos, dos
Vereadores e das pessoas que necessitam dessa
documentação. Vejo aqui, hoje, a boa vontade do Flávio com
seus afiliados, representantes de Machadinho presentes aqui,
reclamando de que outros municípios deveriam estar aqui
reclamando e que esta, por ser a primeira reunião, tenho
certeza de que nas outras muita gente vem fazer coro à
necessidade de mudar, de agilizar essa questão da
documentação.

Nós sabemos que o INCRA hoje está deficiente, está
sem salários; está sem pessoal; está sem condições de
trabalhar; mas as poucas pessoas que tem no INCRA têm como
fazer muito. Esperamos que muita coisa seja reorganizada
dentro do INCRA para que, desde já, comece a melhorar, e
quando a aprovação do orçamento que nós vamos trabalhar
em Brasília, possamos colocar mais recursos dentro do INCRA
para ajudar nessa reforma, nesta documentação em conjunto,
um trabalho conjunto com o Estado de Rondônia, que, embora
tardio, mas foi a época que o Governo se manifesta para
abarcar a necessidade de organizar a regulamentação dessas
terras.  Sei, Governador, que muitas vezes discordo de sua
posição, mas em algumas delas, quando necessário, estou aqui
para somar e trabalhar. Tudo dito aqui, quase tudo dito por V.
Exª. é plausível, merecedor de nosso apoio, deixo de lhe apoiar
quando diz da divisão do dinheiro de Brasília e que quer ficar
com as máquinas, não quer dividir com os municípios. Essa
nós vamos continuar discutindo aí pela frente, porque o Governo
do Estado não precisa de máquinas agora, quem precisa são
os municípios e a exemplo de Machadinho, que tem 2.700
quilômetros de estradas para recuperar, imaginem que o
Governador disse que uma patrulha vai recuperar 700, mas
isso é coisa que eu vou discutir depois com o Governador.

Mas, Sr. Olavo, o senhor, como representante do INCRA,
deveria ter um diálogo maior com a bancada do Estado de
Rondônia, seja ela estadual ou federal, inclusive, não sei com
o Governador, mas a bancada de Rondônia em 92% é contra a
permanência de vossa senhoria à frente do INCRA aqui no
Estado de Rondônia. É vontade desses 92% pedir a substituição
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de vossa senhoria, já não saiu isso em respeito ao Deputado
Anselmo, que a gente tem a maior consideração por ele, mas
sei do trabalho que o senhor tem à frente do INCRA, mas deixa
a desejar em determinados segmentos.

Por ser Parlamentar, por ser pessoa aqui de Rondônia,
com seis mandatos, eleito, sei da necessidade que tem ou de
melhorar a maneira de trabalhar ou de se mudar a
representação do INCRA. Eu ainda espero que vossa senhoria
esteja, amanhã ou depois, reunido com a bancada estadual,
com a bancada federal, com o próprio Governador para dizer
como é que nós temos que levar este Estado e para onde nós
vamos levá-lo, porque não adianta a gente chegar aqui e, com
filosofia pessoal, querer dirigir a coisa dos outros ou coisa de
dois milhões de habitantes. O INCRA precisa produzir e nos
meus primeiros discursos em Rondônia eu sempre defendi a
reforma do setor fundiário, a reforma do setor madeireiro, a
reforma do setor mineral e tantas outras reformas que nós
temos que fazer aqui no Estado de Rondônia. E tenho certeza
que, embora o Governador, com a maneira que ele tem de
governar, se nós procurarmos nos juntar, procurarmos dialogar
mais, a gente vai ter oportunidade de trabalhar mais perto
dele. Evidentemente que ainda não chegou o momento de nós
nos nomearmos adversários, até porque, até então, nós estamos
abrindo o diálogo para ajudar melhorar o Estado de Rondônia.
Queira ou não Rondônia está melhorando, está arrecadando
muito, vai arrecadar muito mais e espero que o Governador,
com esta grande arrecadação que tem, olhe mais para os
pequenos municípios, para as estradas, para saúde, ajudar
esses setores. Conversava há pouco com o meu colega e amigo
Amir Lando, dizíamos que tivemos aqui o ITERON, este órgão
foi extinto na época do Jerônimo Santana. Se ele tivesse dado
continuidade e melhorado ele, hoje Rondônia estaria
urbanizado, mas tenho certeza que pelo conhecimento, pela
inteligência, pela vontade e a disponibilidade que o Amir está a
trabalhar, a ajudar o Estado de Rondônia com o apoio da
bancada de todos nós, Rondônia vai pegar o caminho correto.

E no mais, parabenizar os Deputados Estaduais e dizer
que o meu gabinete está à disposição da oposição, da situação,
dos amigos, dos que não gostam da gente, mas estou lá à
disposição para ajudar a todos quando forem a Brasília. Um
abraço, obrigado por terem ouvido. Aliás, também quero deixar
o meu abraço aqui ao xará Amorim que está organizando o
IDARON, está preparando a nossa pecuária. Quando o
Governador disse aqui sobre esta questão da pecuária, do preço
baixo, eu estou discutindo isso. Agora mesmo, convoquei
técnicos do Ministério da Agricultura e estão aqui em Rondônia,
evitando que o braço das pessoas que manipulam a carne no
Brasil se generalize ou tome conta desse espaço aqui de
Rondônia para que o boi nosso volte a ser valorizado e que nós
possamos, daqui, exportar carne via Manaus ou mesmo outros
lugares. Por isso, xará Amorim, parabéns pelo trabalho que
vem fazendo aí à frente do IDARON e vamos trabalhar para
que esta Rondônia amanhã seja o grande e o melhor Estado
do Brasil.

Muito obrigado

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Concedo a
palavra ao nosso querido e sempre, como disse o Amorim,
com muito carinho, o Senador Amir Lando, e agradecer, Senador,
pelo grande apoio que V.Exª. tem dado a este projeto, desde o
primeiro dia que iniciamos a primeira conversação, o Senador
sempre disposto e se colocou à disposição e disse mais: “fFço
este trabalho de graça para a Assembléia”.

Muito obrigado, Senador e V.Exª. com a palavra, e com
certeza daqui a pouquinho, depois da palavra dele, quando for
feita a explanação, ele terá a oportunidade de fazer uma
explanação também aqui.

Com a palavra o Senador.

O SR. AMIR LANDO – Um pequeno incidente, mas de
qualquer maneira eu quero agradecer esta oportunidade e
cumprimentar o Exmº. Sr. Presidente desta Casa, Deputado
Neodi Carlos; cumprimentar o Exmº. Sr. Governador do Estado
de Rondônia, Ivo Narciso Cassol; cumprimentar o Deputado e
grande amigo nosso, companheiro de tantas lutas e por que
não dizer de diálogos profundos que mantivemos aqui nesta
Casa, este que hoje chega, já foi Senador, hoje Deputado
Federal Ernandes Amorim; cumprimentar a todos os senhores
Deputados; a Deputada em especial; cumprimentar a Mesa,
ainda na pessoa do Superintendente Olavo; do Diretor do INCRA,
velho amigo Raimundo, ainda lá do tempo do Acre, Raimundo
Lima. Enfim, dizer a todos os senhores e senhoras que para
mim é uma alegria estar aqui. Há uma ponta de saudade, talvez
até de inveja dos senhores Deputados pelo momento que nós
vivemos aqui, foi um momento frutuoso da vida parlamentar,
onde nós elaboramos a Constituição do Estado de Rondônia,
onde plasmamos os caminhos do desenvolvimento e do
progresso deste Estado. Mas o que eu vim aqui, hoje,
exatamente para discutir esta questão já abordada pela Mesa,
especialmente pelo Presidente e pelo Governador Ivo Cassol.

Realmente, nós queremos definir qual é o patrimônio
fundiário do Estado de Rondônia. Esta é uma questão
fundamental, porque há toda uma mudança no panorama legal
que nós precisamos analisar e ver o que cabe ao Estado e eu
acho que o Governador, Assembléia, todos os senhores
Deputados, enfim, a bancada federal, todas as instituições
políticas do Estado têm que atuar nisso, Amorim, porque este
é um patrimônio que cabe ao povo de Rondônia.

Olha, eu vou ser muito breve nessa minha pequena
explanação e depois estarei à disposição para dirimir qualquer
dúvida, mas eu gostaria, na frente do Governador, na frente de
toda a Mesa, situar com muita brevidade a evolução fundiária
do país e de Rondônia.

Ora, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, tomou
posse de todas as terras brasileiras? Claro, na época ainda
tínhamos aqui o Tratado de Tordesilhas, mas eu não vou entrar
nesses detalhes, não era essa extensão territorial do Brasil,
mas ele tomou posse das terras brasileiras em nome da Coroa
Portuguesa. Então, as terras do Brasil passavam para o
patrimônio da Coroa Portuguesa.

Ora, em seguida nós temos o momento dos capitães,
as Capitanias Hereditárias, então os capitães receberam da
Coroa poderes para titular, aqui no Brasil, nas suas respectivas
áreas das Capitanias, isso também é o momento que nós temos
então das seismarias, as primeiras transferências do domínio
público que era da Coroa Portuguesa que foi para os brasileiros
ou portugueses que aqui residiam, mas as terras brasileiras
passaram a integrar o patrimônio privado.

Eu vou dar um salto. Das Capitanias Hereditárias passa
para o Regulamento Geral, e o que eu achei assim de
interessante é que o Martim Afonso de Souza, que no
Regulamento Geral se colocou que iam titular as pessoas de
bens. Ou seja, deu-se aqui uma nota individualizada, as pessoas
que tinham posse, nesse sentido de bens, as pessoas que já
tinham posse iam receber terras. Então era um caminho até
inverso da Reforma Agrária, mas isso é uma questão histórica
que não interessa muito.

Vamos dar um salto geral para uma lei muito importante
que começou a definir a situação fundiária brasileira, a Lei
601, de 1850. Então, ela foi a primeira a reconhecer a
transferência do domínio público para o particular, porque o
patrimônio nasce público e passa para o particular, passa para
as pessoas em geral. Então, a Lei 601 passou pela idéia da
legitimação e reconheceu todas as doações, as transferências,



29 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 801478Pág.

as concessões feitas antes dela e daí para frente estabeleceu
um limite de como poderiam ser regularizadas. E,
fundamentalmente, introduziu no Brasil, que já tinha no Direito
Português, uma idéia da cultura efetiva e morada habitual.
Então, quer dizer, alguém para receber a terra do patrimônio
público precisaria estar ocupando por cima, até por outro, por
terceiro e ter essa morada habitual. Essa que foi, quem trabalha,
quem investe na terra recebe o título de domínio. Isso não
mudou muito até hoje.

Daí nós poderíamos dar um segundo passo. A
Constituição Republicana que realmente modifica, de 1891, ela
então começa a dividir esse patrimônio. Veja bem, da Coroa,
com a Proclamação da República, foi do Brasil e finalmente
passa para os Estados com a Constituição de 1891, dizendo o
seguinte: “As terras devolutas, as terras públicas situadas nos
respectivos territórios dos Estados brasileiros criados então,
que eram as antigas Províncias, fundamentalmente, passam
para os Estados, exceto as áreas dispensadas à segurança
nacional.” Aí eu volto para a Lei 601 que fixava as áreas da
faixa de fronteira, que a gente fala, hoje, que é de 150
quilômetros, mas eram 66 quilômetros, já tinha fixado. Então,
se entendeu que aquelas áreas, aquelas terras situadas nas
faixas de fronteiras, de 66 quilômetros, continuavam na União.
Isso é interessante, que até foi  uma emenda do Júlio de
Castilho, que eu até situei isso para os senhores Deputados
um dia, que reservou para a União em espécie de anel da
nacionalidade, os terrenos de Marinha nas praias, e as terras
devolutas de fronteiras nessa faixa de 66 quilômetros, e os
terrenos de Marinha, 33 metros a partir do pré a mar médio,
etc. Mas o que isso é importante? É para os senhores verem
que a partir daí o Estado entra, o Estado federado, os Estados
da Federação brasileira entram também participando desse
patrimônio devoluto. Como as Constituições daí para frente,
até a de 46, até a de 67, até a de 69, as emendas que tiveram
não alteraram tanto. Só que houve uma emenda importante
que, quando, foi a Emenda Constitucional n° 10, ela abriu um
espaço maior para a reforma agrária, para a desapropriação
por interesse social para os interesses federais nos Estados. E
a partir da Constituição, sobretudo de 69, nós vamos encontrar
uma questão que se reforçou, que as terras situadas nos
Estados, já eram do Estado as terras devolutas. O que é
devolutas? É uma idéia de devolvida, terras que não é, são
ocupadas, mas não são desocupadas por si mesmas, é porque
entendiam, lá atrás, no Direito Português, que essas terras
que, enfim, uma expressão lá, eram dadas ao Estado Português,
que era tão pequeno, um país de Portugal pequeno, então era
muito importante as questões das terras, se o sujeito ocupado
não ocupasse num determinado tempo, devolviam. E essa idéia
de devolvidas, também devolutas, devolvidas, passou aqui para
o nosso Direito, embora não seja de muita propriedade correta
essa idéia, mas o que se entendeu? Devolutas são aquelas que
não pertencem à atividade privada, aos particulares, nem
constituem bens próprios da União, nem foram incorporados
no patrimônio da União, ou dos Estados ou dos municípios.

Ora, isso é muito simples, são aquelas que sobram,
são aquelas, realmente, que não têm destinação, essas são as
devolutas, fundamentalmente é isso. E sempre a legislação
tentou regularizar as terras devolutas com o Estatuto da Terra.
Então, para simplificar, o que diz a Constituição antes disso é
importante. Com base no interesse da defesa nacional e do
desenvolvimento, criou-se as faixas a 100 quilômetros de cada
lado das rodovias, que exatamente isso aconteceu através do
Decreto-Lei 1164. E esse Decreto-Lei, evidente que foi revogado
posteriormente pelo Decreto-Lei 2375, de 1987. Então, o que
era 100 quilômetros que passou para a União, voltou para os
Estados, exceto as situações jurídicas constituídas. Eu não vou
entrar aqui nessa definição, que é uma definição jurídica, é

um pouco, muito detalhista, mas dizer o seguinte: aquelas
situações já, por exemplo, um projeto de colonização que foi
desapropriado, isso é da União, não se discute.

Mas também, onde a União fez a licitação e transferiu
as terras ou regularizou, estes atos são perfeitos e acabados.
Mas fora daí, fora exatamente essa questão, entendo que está
dependendo do Governador, o senhor fez esse relato muito
corajoso, muito realmente militoso e eu acho que devemos,
todos nós, ter um respeito por essa posição, que cabe ao
Executivo zelar pelo patrimônio do Estado, é responsabilidade
do Governador, é claro que a Assembléia também tem a
responsabilidade de legislar, mas a defesa do patrimônio público
cabe à figura do Governador, que é o Chefe do Poder Executivo.
Então eu entendo que é uma atitude corajosa, que merece o
aplauso, o respeito de todos nós porque alguém tem que decidir:
o que é do Estado é do Estado, o que não for, é da União.

Então, essas situações jurídicas constituídas, que esse
Decreto-Lei deixou, ficavam, assim, uma coisa vaga, mas o
que é importante nisso tudo? Que, posteriormente, analisando
esse fato, os tribunais superiores, especialmente o Tribunal
Federal já tem duas decisões nesse sentindo. Na primeira
região, dizendo o seguinte: que o Decreto Lei de n° 2375 não
foi recepcionado pela Constituição. O que significa? Novamente
coloco, as terras da fronteira, da faixa que aí subiu para 150
quilômetros, que é uma Lei 2597, de 1955, que estabeleceu,
ampliou para 150 quilômetros, como o Governador falou muito
corretamente, o que está dentro da faixa é da União e isso não
se discute. Mas o que está fora, nós temos que dizer que é do
Estado.

Eu, é uma tese que eu defendo, aqui no Congresso
Nacional eu falei algumas vezes, até trouxe alguns textos, e eu
já defendi essa tese, defendi essa tese na minha campanha,
porque é convicção jurídica. E agora, há jurisprudência, já está
dizendo, já está dizendo: ‘olha, fora da faixa fronteira não tem
essa história, nem de situação jurídica constituída, a não ser
que elas estão consumadas’, porque a lei queria definir
constituição de terras até processo de andamento e etc. Então,
isso acabou, não foi recepcionado.

Agora, o que nós temos que dizer? A partir de 88, os
atos praticados pelo INCRA, fora da faixa de fronteira, têm que
passar pelo crivo do Estado. O Estado, no meu entender, é
quem vai ter, como a Lei 4947 também analisou as concessões
dadas pelos Estados na faixa de fronteira. Do mesmo modo, a
nossa legislação deve analisar. Eu entendo, Governador, que
nós temos aqui um patrimônio devoluto estadual grande porque
a nossa faixa de fronteira regular vem lá, mais ou menos, de
Fortaleza do Abunã, por ali,  o último ponto que nós temos
com a Bolívia. De lá para cá, entre o Amazonas, então, até
esta faixa que foi desenhada não está muito correta porque
ela tem que fazer esta distinção, de lá para cá, e assim nós
temos que definir bem o que é a faixa de fronteira e discutir
com um diálogo com o INCRA. Se o INCRA entender que isso
está correto, eu teria então, eu daria uma sugestão, exatamente
como o senhor falou, aqui há a necessidade de criar um instituto
e de ter uma legislação, e de partir para assumir este patrimônio
que é do Estado. E as situações geradas depois de 1988
merecem ser revistas ou compostas amistosamente,
amigavelmente ou de qualquer maneira. Então, eu só tenho
que dizer que esse é o meu pensamento, o que está dentro da
faixa é da faixa e esse é o pensamento também de fronteira,
150 quilômetros, e esse também é o pensamento já dos
tribunais, temos duas decisões.

Então, eu partiria já para descriminar estas terras,
regularizar de acordo com os critérios da Lei Estadual, é evidente
também que a Lei não vai inventar coisa além da Constituição
Federal. Vai ter um limite constitucional, concordo plenamente
com o que falou o Raimundo. O Raimundo falou corretamente.
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Quer dizer, ninguém vai fazer muito milagre, mas vai ter chance
de dispor. Ou até, num convênio com o INCRA, se quiser, se
quiser, quer dizer, eu acho que aí tendo diálogo, até o Governo,
é uma decisão de uma instância política da Assembléia, que
também participa, do Governador, que é o Chefe do Poder
Executivo. Eu apenas queria dizer que essa é a situação. Vamos
defender o nosso patrimônio sim. Vamos dar uma feição
especial, como nós colocamos lá na nossa Constituição, Amorim,
que nós colocamos que as nossas instituições teriam que se
adaptar às nossas peculiaridades locais. Então, nós vamos
dispor de maneira diferente, dispor desse patrimônio e esse é
o meu entendimento. Não precisa de mais nada, já está definido
pela Constituição, a jurisprudência já definiu, o Estado pode
agir. Esse é o meu ponto de vista, Governador, jurídico, não é
nenhuma briga, nenhum confronto com ninguém, é apenas
dizer o seguinte: a lei é assim, vamos assumir ou não vamos
assumir, vamos ter coragem de assumir ou não vamos ter. E
eu sei que hoje há uma decisão política da Presidência e da
Assembléia como um todo, do Poder Executivo, esses dois
Poderes estão irmanados, unidos no mesmo propósito. Esse é
o caminho. E no mais, eu acho que nós poderíamos aqui passar
horas, dias, comentando detalhes, mas eu acho que consegui
dizer, em breves palavras, o que eu pretenderia, sem nenhum
confronto, tenho jurisprudência, tenho leis, é uma posição que
eu formei há muito tempo, é uma posição diferente e felizmente
já há jurisprudência em razão dessas posições, vem assumindo
dizendo que realmente cabe ao Estado as terras devolutas
situadas fora da faixa de fronteira.

Muito obrigado pela oportunidade, uma alegria imensa
estar aqui, parabéns à nossa Assembléia, à querida Assembléia,
onde eu dei os primeiros passos. Parabéns ao Presidente da
Assembléia por ter tido essa iniciativa. Eu acho esse diálogo
fundamental. Parabéns ao Governador pela coragem,
determinação de realmente enfrentar essa questão. Vamos
ver, no final a gente deve chegar a um entendimento porque a
lei está aí acima de todos nós, a Constituição está acima de
todos nós. E é isso que a gente tem que ter a coragem de agir,
de atuar de acordo com a lei, de acordo com a Constituição,
de acordo com a consciência política, a independência,
autonomia, a grandeza e a esperança do povo de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Concedo a
palavra ao ilustre Prefeito de Machadinho do Oeste, Prefeito
do meu município, Flávio Carvalho Ribeiro.

O SR. LUIZ FLÁVIO CARVALHO RIBEIRO –
Cumprimentar nosso Governador e aqui também parabenizar
o nosso Presidente da Assembléia por trazer à tona tão
importante foco. Quando ele assumiu agora como Deputado,
foi uma das reivindicações nossa lá, em Machadinho, que ele
pudesse estar aqui discutindo essa questão fundiária, a questão
de regularização fundiária. E agora temos essa oportunidade,
todos nós, não só Machadinho, mas de tantos outros municípios
deste Estado, como aqui o nosso companheiro Altamiro, de
Alto Paraíso, que tem um problema grave fundiário lá, que se
arrasta há vários anos aí para resolver. Cumprimentar o nosso
representante aqui do Presidente do INCRA, o Raimundo, que
por várias vezes estivemos juntos lá em Brasília, discutindo
também essas questões do INCRA. Cumprimentar o Dr. Olavo;
cumprimentar também o nosso representante federal que
também é grande parceiro nosso, que é o Deputado Amorim;
cumprimentar o Senador Amir Lando; cumprimentar aqui toda
essa caravana que veio lá de Machadinho, a nossa Secretária
de Agricultura, o Presidente lá do Conselho de Desenvolvimento
Rural; cumprimentar os Vereadores também que vêm de lá, o
Lourival, o Cidão e o Nego Toledo; cumprimentar aqui, em

nome do Deputado Tiziu e da Deputada Daniela, que são da
nossa região, os demais Deputados aqui; cumprimentar o
Ademar, em nome do Ademar também cumprimentar todo o
pessoal da SEDAM e do antigo IDARON e cumprimentar os
demais aqui presentes.

Nós discutimos aqui, Presidente, essa questão
fundiária, é importante demais para agricultura familiar. Quando
vemos lá em Machadinho, quando levantamos, aqui, mais de
sete mil famílias, dessas sete mil, só umas mil e quinhentas
famílias possuem o título definitivo, nós vemos que tem uma
lacuna muito grande ainda a ser preenchida. Discutimos com o
Dr. Olavo, por várias vezes também, essa questão de passarmos
a limpo esses assentamentos, de fazermos uma força-tarefa
capaz, que a gente pudesse sanar essas demandas que ainda
temos reprimidas, não só na questão da titularização, da
recuperação, da regularização, mas também da infra-estrutura,
como também essa questão das estradas, questões do Luz
Para Todos que precisa ainda chegar lá na ponta, tantas outras
demandas que vêm da agricultura familiar. E hoje temos aqui
esta audiência, e nós precisamos, Governador, sim criarmos
esse Instituto da Terra. Não para criar afronta com o INCRA,
temos aqui o INCRA, com o qual eu faço parte, companheiros,
aqui, como a Mara, o Nei e tantos outros, de dezenas de anos
de trabalho, nesse sentido de colonizar, de trazer a terra, de
dar a terra a quem precisa. Mas agora chegou o momento em
que o INCRA precisa também de parceiros, precisa de
cooperação, precisa de pactos para que a gente possa enfrentar
essa nova demanda que vem da agricultura familiar, para evitar
o êxodo que já vem chegando aí na cidade e atrapalhando
essas cidades nossas de Rondônia. Nós temos que fazer com
que quem é da terra que fique na terra e quem é da cidade
que fique na cidade.

Há poucos dias, lá em Machadinho, a Polícia Federal,
onde está retomando terra do INCRA e dando para outra família.
Se nós, Dr. Olavo, nós que somos do INCRA, tivéssemos tido
as condições necessárias de infra-estrutura, de organização,
Raimundo, lá no começo, não teríamos hoje a Polícia Federal
lá dentro do nosso município, tomando terra lá. Não falo, não
quero aqui citar se quem está na terra está correto ou não,
mas falta da gente, de todos nós aqui enfrentarmos essa
atitude, de colocarmos as condições necessárias para que a
família que pega o lote tenha as condições de sobrevivência e
ter, acima de tudo, o seu lote, o seu título definitivo.

Fica aqui, então, o nosso chamamento lá de
Machadinho, para que nós, lá em Machadinho, isso em todo o
Estado, possamos buscar as ferramentas necessárias de
cooperação, de, acima de tudo, determinação, de unirmos,
aqui, as nossas forças. O município de Machadinho também
está disposto a participar dessa empreitada, de colocarmos
assentamentos, de trabalharmos, ainda assim, ainda temos
problemas lá, como o Galo Velho, como a questão do Oriente
Novo que há mais de tempos aí não tem a sua situação ainda
definida.

Quero aqui, mais uma vez, também, parabenizar e
fazer coro, Presidente, a esse trabalho. Vamos criar esse
Instituto, vamos fazer tudo para isso, vamos nos unir com o
INCRA, o INCRA ainda tem muito a somar, tem muito a nos
ajudar. Estamos fazendo agora uma cooperação, quem sabe
vai sair agora, Raimundo, aquele convênio que nós estamos
buscando desde 2005, que a gente possa estar trabalhando
ainda, nós temos centenas de estradas a abrir ainda. Estamos
fazendo também em termos de cooperação com o Governo do
Estado, através do FITHA, para fazer recuperação de todas as
estradas. Mas 2700 quilômetros de estrada é a herança que o
INCRA está deixando para nós lá. E todo o ano o INCRA teria
que colocar no orçamento, de lá, recursos para nos ajudar a
recuperar essas estradas e abrir tantas outras. Parabéns a



29 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 801480Pág.

vocês todos. Nós ficamos orgulhosos, Presidente, de
Machadinho, do senhor trazer à tona, não só à tona, mas de
estar tentando resolver os problemas fundiários de centenas
de famílias, de agricultores da agricultura familiar, de pequenos.
E essa discussão, eu tenho a certeza que a criação desse
Instituto de Terra, com a parceira com o INCRA, com a
cooperação do INCRA, de todos os outros aqui, todos nós que
moramos aqui, principalmente o pequeno agricultor sairá
levando vantagem.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Concedo a
palavra ao Mestre de Cerimônia.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias)
– Correspondência da Excelentíssima Senhora Marinha Raupp,
Deputada Federal, ao Excelentíssimo Senhor Neodi Carlos,
Presidente da Assembléia Legislativa.

“Prezado Presidente.
Cumprimento, quero registrar a importância desta

Audiência Pública, realizada nesta data na Assembléia
Legislativa, a fim de discutir as questões fundiárias do Estado
de Rondônia.

Em virtude da nossa agenda na Câmara dos Deputados,
o que me impede de poder estar presente nesta importante
discussão, coloco-me à disposição, conjuntamente com a
bancada federal de Rondônia, de estar construindo ações em
favor do desenvolvimento econômico e social de nosso Estado
junto aos órgãos públicos competentes.

Atenciosamente. Marinha Raupp.
Deputada Federal.”
Ainda registramos, Sr. Presidente, as presenças das

lideranças de Itapuã do Oeste, Júnior e Eduardo; de Montenegro,
Denivaldo; ainda do senhor Aparecido Bispo, Coordenador de
Projetos da Cooperativa Agropecuária e Agroflorestal da
Amazônia – COOAMAZON.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerradas aqui
as palavras das pessoas que compõem esta Mesa, e antes da
despedida do nosso Governador, que, por motivo da sua agenda,
precisa se retirar, eu quero fazer aqui um registro. Fazer um
comentário.  Quando o nosso querido Raimundo, que nós
queremos agradecer a sua presença aqui, o senhor citou a
questão de alguns artigos na Constituição Federal e que nós
devemos realmente cumpri-la, e que ditam as regras nas
questões da reforma agrária.  Apenas fazer um pequeno
comentário, quando ali está escrito que os documentos dessas
terras, os títulos, num prazo de 10 anos não pode negociar.  E
aí eu queria que o senhor levasse ao senhor Ministro, e se
possível até ao Presidente da República, como fica a situação
daqueles cidadãos que já estão lá, e eu vou citar apenas o
município de Machadinho, que eu tenho certeza é genérico no
Estado todo, pessoas que já estão há 23 anos e ainda não têm
o documento? Os últimos assentados em Machadinho foi em
97.  Então há 10 anos e não têm ainda o documento.  A culpa
é de quem? É deles que estão em cima da terra e que não tem
documento ou de quem que é? Ou será que é só o pequeno, é
só o pobre que tem que cumprir a Constituição? Será que as
autoridades também não precisam cumprir a Constituição? Aí
fica meu ponto de interrogação. Por que sempre a corda
arrebenta no mais fraco? Por que não são punidos aqueles
que têm a obrigação de fazer esses documentos e entregar
para o cidadão que foi assentado?

E, portanto, há 23 anos estão lá e até hoje não
receberam os seus títulos de propriedade. A partir do momento
que receberem tem que ficar mais dez anos.  Então eu me
pergunto, que reforma agrária é essa?  Quando se fala em

justiça social, que diz na Constituição, que justiça social é essa?
Isso lia, discutindo tamb juntos lte aqui do Presidente do INCRA
Alto Parareivindicaçé injustiça social. Eu sempre disse que a
reforma agrária no Brasil está muito longe de ser uma reforma
justa, correta, decente e que realmente atenda aos anseios
daqueles que realmente sonham com o seu pedaço de terra,
que sonham em ter, na sua casa, a sua escritura pública, o seu
título definitivo das suas terras. E o Flávio colocava uma questão
aqui que eu nem sabia, que a Polícia Federal está lá, já no
nosso município, em alguns lotes, tirando o cidadão que está
lá produzindo para colocar outro. E eu alertei aqui, em 2003,
quando fizemos a CPI dos Conflitos Agrários do Estado de
Rondônia, eu alertei o Superintendente, o Dr. Olavo, da questão
dos conflitos, que se realmente acontecesse isso, e, segundo
o Prefeito, já começou a acontecer, nós teremos, sem dúvida,
sem dúvida, e quero deixar registrado aqui para todos os
presentes aqui, que nós teremos em Rondônia, com certeza,
um dos maiores conflitos agrários já vistos no Brasil e talvez
no mundo. Para aquele cidadão que está lá há 20 anos, ele
não vai entregar o lotezinho dele assim de graça, não. Ele vai
usar o facão, a motosserra, o que ele tiver para defender a
sua terra. A Polícia Federal vai lá, tira ele e coloca outro; no
outro dia ele vai voltar lá para querer requisitar a terrinha
dele, que ele comprou, porque 90%, 98% desses que estão lá
produzindo compraram suas terras. E aqui eu vejo, nesta platéia,
esse povo de camisa azul aqui, eu conheço todos eles, a grande
maioria deles está lá há 20 anos em cima da terra e não tem o
documento da terra, e a maioria deles comprou suas terras.
Será que se a Polícia Federal tirar eles de lá, eles vão ficar
quietos, Governador? Aí o pepino vai sobrar para quem? O
abacaxi vai estourar aonde? No Governo do Estado, vai estourar
aqui, a corda vai arrebentar aqui.

Então, por isso, esta Audiência Pública, principalmente
para a gente buscar uma solução, e eu quero parabenizar o
Raimundo, quando, agora há pouco, falava aqui em off com o
Governador, que está disposto e, tenho certeza, eu conheço o
Raimundo há muito tempo, já tive oportunidade de participar
com o Raimundo de muitas conversações, de vários assuntos,
eu vi aqui com o Raimundo, quando conversava com o
Governador, dizia que tem interesse em fazer uma parceria.
Nós precisamos urgentemente fazer uma força-tarefa, Governo
do Estado, Governo Federal, em buscar uma solução urgente
para as questões fundiárias do Estado de Rondônia e verificar
aquele cidadão que já está lá há 10 anos, no mínimo, em cima
da terra, que não precisa esperar mais 10 anos para ele ser
realmente o legítimo proprietário da sua terra. E agora eu passo
a palavra ao Governador que fará as suas despedidas e em
seguida passo a palavra ao Raimundo para iniciarmos aqui as
explanações de todo esse debate, onde nós teremos
oportunidade do INCRA fazer isso, SEDAM e também IDARON
e o nosso sempre Senador Amir Lando.

Com a palavra o Governador.

O SR. IVO CASSOL – Obrigado, Presidente. Eu quero
aqui, eu tenho outros compromissos, mas vai ficar aqui me
representando o Secretário Chefe da Casa Civil, Juarez Jardim;
representando também a SEDAM, o adjunto, o Brito, que
também é filho da Casa, do INCRA, fez um trabalho grande,
magnífico no passado, quando houve muitos e muitos
assentamentos no passado e até o Raimundo estava correto,
no passado, não é, Raimundo? No presente são conflitos.
Também o Lourival, que é o Presidente do IDARON, que também
vai ficar aqui me substituindo e acompanhando. E dizer para o
Raimundo que é uma alegria, Raimundo, se acontecer, pode
ter certeza que é isso que a gente quer, é fazer uma parceria
com o INCRA, um convênio e o Estado legislar. E aí, o pessoal
de Machadinho que está aqui, já pode ter certeza, vocês têm,
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na pessoa do Governador, que representa o povo do Estado de
Rondônia, a parceria.

Eu ouvi quando o Raimundo leu a lei aí, que são dez
anos que não pode ser transferido. Mas se vocês moram há
11, 12, eles não têm culpa, Raimundo e Olavo, se o INCRA não
funcionou nesse percurso.  Eu não estou aqui criticando os
servidores do INCRA, porque eu sei que faltou estrutura, faltou
tudo, faltaram condições.  Então, quer dizer, se o INCRA demorou
10 anos para dar o título, não é justo, agora, chegar lá a Polícia
Federal e tirar o cidadão de dentro, como aconteceu, Olavo,
aqui em Nova Mamoré. Infelizmente, Olavo, isso foi um erro
que o INCRA cometeu em Nova Mamoré, pessoas assentadas
lá dentro, e aí pegou os que estavam aqui dentro do INCRA e
levou lá e colocou dentro da casa dos outros.  Quer dizer, o
que vai ter no Estado de Rondônia , gente?  Será que nós
vamos ser mídia nacional? Até hoje, com tantas reintegrações
de posse que nós fizemos, não teve conflito nenhum, gente.
Raimundo, leve aqui o meu pedido, não deixe fazer isso, não
deixe fazer, porque eu vou estar do lado do povo de Machadinho,
eu vou estar do lado do povo que está lá dentro esperando
documentos, esperando tudo, como Governador eu vou estar
lá, vou dar guarida, vou dar guarida. Não quero confusão, mas
vou dar guarida porque não é justo tirar eles lá de dentro,
Flávio, e você falou agora, para colocar um outro cidadão. É
muito fácil, é só INCRA colocar em outras terras, porque tem
terra à vontade aqui. Diminui um pouquinho das áreas que
tem por aí, tem muitas áreas por aí que podem ser diminuídas
um pedacinho. E por que não fazer um outro projeto aí? Nós
não temos que fazer recomposição florestal, não tem tantos
conflitos para poder fazer?  Por que, de repente, o INCRA não
pega aquelas terras boas, que o proprietário é obrigado a
manter e mudar um pouquinho a Constituição e colocar essas
pessoas, pequenas propriedades em cima dessas terras boas?
Ou comprar terra e colocar essas outras pessoas sem ter
conflito agrário.

Então, no que depender da gente, também quero
aproveitar aqui, responder ao Deputado Ernandes Amorim, que
acho que estava com problema de audição, eu vou pedir para
esta Casa aqui depois arrumar uma fita para ele aqui da hora
que eu usei a palavra, eu não discriminei os municípios. Eu
falei que tem dinheiro na SUFRAMA, mais de um bilhão, e ele
é Parlamentar, eles podem retirar o dinheiro lá, podem liberar,
no passado isso acontecia, no presente, hoje, não acontece,
Deputado Amorim, e aí sim, liberar para os municípios poderem
comprar suas máquinas, patrola, carregadeira, por intermédio
de emendas de vocês e, ao mesmo tempo, eu me coloco à
disposição, com o Governo do Estado de Rondônia para fazer
uma parceria com o Governo Federal, para fazer uma parceria
com os Prefeitos para que a gente possa atender naquelas
estradas que eles não têm condições e a gente ir lá ajudar
arrumar.

Então, eu jamais quis puxar para o Governo do Estado,
tirando autonomia dos Prefeitos. Eu quero ajudar os 52
Prefeitos, independente de cor partidária, mas na hora eu acho
que o Deputado estava conversando com o Amir Lando, talvez
não tenha ouvido o que eu falei.  Então, Deputado, pode ficar
tranqüilo que o senhor estava equivocado quando eu falei na
questão das máquinas. Eu só quero ajudar a abrir as estradas,
igual eu estou ajudando o Flávio lá. O Flávio está aqui, ele tem
lá 107 quilômetros divisa com o Mato Grosso e ele tinha
dificuldades, como o outro Prefeito que ele sucedeu também
tinha. E nós, todos os anos, temos ajudado ele para poder
ajudar aquela estrada lá. E o Flávio aqui é testemunha também
que em todos os governos passados, e o Flávio já foi Prefeito
pelo segundo mandato, todos os Prefeitos passados, aquela
que vai para Tabajara, aquelas estradas, o Deputado Neodi foi
Prefeito, para poder fazer a estrada de Machadinho para

Ariquemes ou para o Vale do Anari e Theobroma, o município,
o povo tinha que se unir e dar combustível para arrumar as
estradas e o Estado não fazia. Eu, além de fazer as nossas
estradas, ainda arrumo dinheiro para o combustível, assumo
parte das estradas dos municípios, ajudo a eles, e eu quero
me colocar à disposição, sem medir forças com ninguém, está
bem, meu Deputado?

O SR. ERNADNES AMORIM – Eu só, quando eu
converso com o Governador, a gente, às vezes discorda
Machadinho tem 2.700 quilômetros de estradas para recuperar,
o Governo do Estado vai ajudar a fazer 77, não é?  Era diferente
da época do Jerônimo Santana, que ele repassava o dinheiro
para peças, para combustível e ajudava a recuperar as estradas.
O nosso Prefeito tem uma máquina quebrada, uma patrol
precisando de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para recuperar a
máquina, eu queria pedir ao Governador para passar R$
20.000,00 (vinte mil reais) para o nosso Prefeito, para recuperar
a única máquina que ele tem lá para recuperar 2.700
quilômetros de estradas.

O SR. IVO CASSOL – Só para fechar aqui, para não
polemizar. O Deputado não está acompanhando. Nós liberamos
vários e vários recursos para comprar diesel e comprar peças.
Eu tenho certeza que não são esses R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) que vão atrapalhar, está bem, gente?

Então, eu fui Prefeito, eu sei como é que funciona,
então, portanto, não são só esses vinte contos que arrumam
uma patrola, porque só uma patrola gasta mais de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais). Mas eu tenho certeza que, como o
Deputado já foi Senador, ele vai conseguir desbloquear o
dinheiro que está na SUFRAMA, Flávio, e você não vai precisar
mais comprar peça para caminhão velho e máquina velha, ele
vai comprar várias, várias, várias máquinas novas.

Pessoal, eu peço licença para me retirar, um abraço e
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Neste momento
o Governador está se retirando e nós iniciaremos aqui as
explanações para logo em seguida os debates. Tem várias
pessoas inscritas aqui para debatermos esse tema. Chamo
aqui o Secretário Chefe da Casa Civil, para que tome assento
à mesa, substituindo o Governador.

Com a palavra, para que possa fazer as suas
explanações aqui, o ilustre Sr. Raimundo Lima, Diretor do
INCRA, representando aqui o Presidente do INCRA. O senhor
Raimundo, com a palavra.

O SR. RAIMUNDO LIMA – A responsabilidade de falar
de reforma agrária aqui na frente dos maiores especialistas, o
Senador Amir Lando, nós vamos falar, inicialmente, da questão,
da gestão da terra no Brasil, de como é que fazemos a gestão,
qual o marco legal e os instrumentos que nós temos para fazer
a gestão da reforma agrária.

Bem, primeiro, falando da estrutura agrária brasileira,
as terras do Brasil, muito embora a gente coloque que foi o
Tratado de Petrópolis que começou a tratar das terras do
Brasil, a disputa entra as Coroas de Portugal e Espanha, o
Professor Paulo Garcia fala que o Brasil surge sobre um
paradoxo, mesmo antes de ser descoberto as suas terras já
tinham donos. E aí, nós estamos falando de 1494. Depois nós
tivemos em 1504, o Brasil já descoberto, o nosso regime de
posses que durou até 1822, aliás, desculpem, primeiro o regime
de sesmarias, que eram sesmarias, que eram dadas para os
amigos do rei, e aí por várias sesmas, uma sesma é uma área
de 13.068 hectares, e aqui é onde surge, aqui é onde nós
temos origem do latifúndio no Brasil, é a partir das sesmarias.
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Depois nós tivemos o regime de posse que foi instituído aí pela
orientação, por uma proposta de José Bonifácio, e que durou
até 1850. Em 1850 nós tivemos a primeira lei de terras, que foi
a Lei 601, de 1850, que foi regulamentada já em 1854 pelo
Decreto 1318. E ela instituiu, dentre outras questões, a primeira
faixa de fronteira que era uma faixa de dez léguas, que
correspondem a 66 quilômetros. Então, dentro dessa faixa de
66 quilômetros, essa faixa de fronteira, só o Governo Federal
poderia, só o Império poderia legislar.

Uma passada rápida pela questão da legislação agrária
para a gente poder entender. Primeiro, a origem das terras do
Brasil, a origem do latifúndio brasileiro, e qual a base da
legislação que nós utilizamos para poder fazer reforma agrária
e ordenamento territorial.

Então, nós temos, primeiro, a Constituição. A
Constituição de 1988 estabeleceu quais os critérios para que a
gente possa executar a política da reforma agrária. Estabeleceu
como prerrogativa única da União executar a reforma agrária.
Depois nós tivemos a Lei de Terra 601. Em 1946, nós tivemos
um decreto que foi importante, que foi o Decreto 9760, que já
falava da questão da discriminação das terras, ou seja, já dava
condições para você separar o que era público do que era
privado. Depois nós tivemos, na Constituição de 1934, a faixa
de fronteira passa de 66 quilômetros para 100 quilômetros. E
tivemos a Lei 2.597, de 1955, que estende essa faixa para 150
quilômetros. E todos esses instrumentos aí que nós falamos
agora, exceto o Decreto 9760, foram pontuados ali pelo Senador
Amir Lando. Depois nós tivemos, em 64, o Estatuto da Terra,
proposta do saudoso José Gomes, que em pleno regime militar
propôs um instrumento avançadíssimo para a realidade
brasileira e que os militares aprovaram. Infelizmente esse
instrumento não foi executado na sua plenitude, mas com
certeza o instrumento mais avançado que nós tínhamos em
todos os países, nessa época, para executar a reforma agrária
era o Estatuto da Terra, a Lei 5504 de 64. Aí tivemos, em
1971, aprovado, aliás, essa lei é do dia 1º, esse Decreto Lei é
de 1º de abril de 1971, o Decreto 1164, que estabelece uma
faixa de 100 quilômetros à margem da rodovia, 100 quilômetros
para cada lado das rodovias implantadas e projetadas na
Amazônia Legal, que seriam terras exclusivas de competência
da União. E ampliou o patrimônio da União, aqui na Amazônia,
em mais 330 milhões de hectares, esse decreto.

Então, com isso, o governo militar consolidava a sua
presença e a sua condição de gestor de quase todas as terras
da Amazônia. Aí, Estado como o Acre, Amapá, Roraima,
Rondônia, Rondônia e Acre todas as terras da União, Amapá
ainda tem 11% de terras do Estado; Roraima 10%, e isso
ampliou bastante porque eram das estradas existentes, em
construção e projetadas, as rodovias federais. Aí nós tivemos
aqui a Lei Agrária 8629, que já foi de 93, o Rito Sumário que é
a Lei Complementar 76, também de 93, são as leis que
estabelecem os procedimentos para a desapropriação de terras
no Brasil, das terras improdutivas. Nós tivemos também aí, em
92, não está aí o Decreto 433 que proporciona ao INCRA
comprar imóveis para a reforma agrária. Depois tivemos a Lei
de Registro de Terras Públicas, a 10.267, de 2001, e essa trouxe
uma série de entraves para a questão, é uma lei de registro de
terras públicas, mas também estabelece os critérios de precisão
para o georreferenciamento, que é a condição básica para
que você possa fazer o desmembramento, remembramento,
transferência e todos os procedimentos de terras. Depois nós
temos as normas e regulamentos internos do INCRAd:, que
são as instruções normativas e as normas de execução.

Agora vamos para Rondônia. Nós tivemos aí, em 1943,
um desmembramento do Mato Grosso e do Amazonas que
criou o Território Federal do Guaporé. Depois, em 1956, é
alterado o nome de Território Federal do Guaporé para Território

Federal de Rondônia. E, dia 22 de dezembro de 1982, Rondônia
foi elevado à categoria de Estado. E aí nós temos um período
aqui para pontuar essa questão da reforma agrária, que foi
em 64, no início do governo militar e José Gomes propõe o
Estatuto da Terra. Ele é aprovado e passa a ser um instrumento
fundamental, como ainda é hoje, para a execução da reforma
agrária. E naquela época criou-se o Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária e o Instituto Brasileiro Nacional de
Desenvolvimento Agrário e, em 70, dia 10 de julho de 1970
cria-se o INCRA para executar a política de reforma agrária.

Agora, vamos falar um pouco do processo de ocupação
da Amazônia Legal para que a gente possa entender em que
contexto as terras de Rondônia foram ocupadas. E aí, tem um
slogan que muitos usam, até os advogados que contrapõem
as ações do INCRA, que o governo chamou, que o governo
disse: ‘vem todo mundo!’, mas não foi bem assim. O Médici
colocou o slogan: “Homens sem terras para terra sem homens,
integrar para não entregar”. Mas tinha aqui, isso era de forma
ordenada, com critérios, com normas, com leis e com o INCRA
responsável por essa ação. Primeiro, licitando terras para atrair
investidores, para poder desenvolver os Estados. Segundo,
fazendo assentamento. Até porque essa questão, se a gente
for estudar essa questão da Amazônia, da soberania, da cobiça
e tal, isso é tão antigo quanto o descobrimento do Brasil. Então,
os militares tentavam, de toda forma, para garantir a soberania
da Amazônia, através do Programa de Reforma Agrária, que
era você criar assentamentos, que era você fazer regularização
das ocupações mansas e pacíficas e que era também de você
destinar terras, dentro dos limites constitucionais, naquela
época, até três mil hectares, para atrair investidores e
proporcionar o desenvolvimento com a geração de emprego e
renda na região. É aí foi criado o distrito de terras Acre e
Rondônia, DFZ-4, que era subordinado ao Estado de Goiás, e é
ele que marca a presença aqui do IBRA, no território de
Rondônia, e inicia as ações com vista ao ordenamento territorial
do Estado, a começar organizar estrutura fundiária e foram
eleitos, nessa época, os principais eixos pelo governo federal,
que eram as margens das rodovias federais. Então, através do
INCRA, o governo promoveu a arrecadação das terras devolutas
do então Território de Rondônia e fez isso durante todo esse
período, da Lei de Faixa de Fronteira. Ou seja, as terras
devolutas dentro da faixa de 150 quilômetros foram todas
arrecadadas, matriculadas e registradas em nome da União
para posterior destinação, seja para assentamento, seja para
atrair investidores, seja para regularização fundiária. E,
também, depois, lá em 1971, pelo Decreto 1164. Esses dois
instrumentos foram os instrumentos utilizados para que o
Governo pudesse separar o que era público do que era privado
e arrecadar o devoluto. O resultado é esse: todas as terras
públicas do Estado de Rondônia são da União, estão
devidamente matriculadas em nome da União, a partir da
arrecadação das glebas. O INCRA, em Rondônia, foi aparelhado
para executar essa função, que é essencial, do ordenamento
da estrutura fundiária, com o objetivo de organizar a ocupação
territorial. É importante que a gente diga que nós estamos
falando do Estado da Amazônia que mais regularizou terra,
que mais titulou. Imaginem a situação dos outros Estados.

E aí a gente tem que tirar o Acre, que o ordenamento
não tem problemas e chega-se à conclusão de que nós temos
Estados da Amazônia que a situação fundiária ainda é bem
mais complicada que a situação de Rondônia. Apesar de que
nós temos, falando do Estado vizinho, o Acre aqui, uma
complexidade bem maior porque, no processo de
descriminação de terras, você tinha que levar em conta os
títulos bolivianos, os títulos peruanos expedidos naquele
território, os títulos do Estado independente e os títulos do
Estado do Amazonas.
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Então é uma situação fundiária bastante complexa, mas
talvez, até pelo tamanho, pela forma como o Estado foi ocupado,
hoje não tem os problemas que tem aqui. O instrumento forte
que o Governo Federal utilizou para Rondônia, diferentemente
dos demais Estados da Amazônia, foi a colonização. Então,
quais os instrumentos que o Governo utilizou? A destinação de
terras públicas através do processo de licitação, e nós tivemos
aí os nossos contratos de alienação de terras públicas, o CATPs.
As terras eram licitadas, os empresários participavam da
licitação, os ganhadores assinavam um contrato com o INCRA
e esse contrato tinha cláusulas resolutivas. Alguns contratos
que não cumpriram as cláusulas resolutivas, eles eram auto-
canceláveis, no entanto não foram. Por isso que nós temos
alguns problemas, que foram colocados aqui, como é o caso
do senhor Morimoto, que o INCRA reconhece as suas
benfeitorias e está disposto a pagar suas benfeitorias, mas
não reconhece o título, aliás, não transforma em título por um
parecer da Procuradoria Jurídica lá da AGU.

E para ancorar esse programa de colonização, o
Governo tinha programas de incentivos, e eram fartos incentivos
fiscais nessa época, exatamente para poder garantir a ocupação
e as condições para que a agroindústria pudesse se desenvolver
aqui. E também um processo de incentivo à migração aqui
para o Estado por dois motivos: primeiro, para ordenar a
ocupação do Estado; segundo, para resolver os problemas que
nós tínhamos lá no Centro-Sul, as dificuldades que nós tínhamos
por terra, a construção de hidrelétrica, enfim, todos os
problemas que nós tínhamos no Sul, de desemprego, de
liberação de mão-de-obra, essas pessoas eram trazidas aqui
para os assentamentos da Amazônia, principalmente para o
Estado de Rondônia.

Então, de toda a Amazônia Legal, o Estado de Rondônia
era o que oferecia as melhores condições para o Governo fazer
um processo de colonização intenso. Enquanto lá no INCRA do
Acre eu era Superintendente, a gente falava no assentamento,
o Brito falava aqui, era meu colega na época, falava mais na
questão da regularização. Então, quais as condições
estratégicas para a implementação desse plano? Era, primeiro,
já a existência primária da BR-364 que liga Cuiabá ao Peru, lá
na fronteira com o Acre. Então, a partir da existência da abertura
dessa estrada, mesmo que primária, mesmo que precária, o
Governo encontrou as condições para intensificar o processo
de colonização aqui no Estado de Rondônia.

Aí nós tivemos algumas questões, a população de
Rondônia cresceu e, se você pegar ali de 70 para hoje, nós
saímos de cem mil habitantes para um milhão e meio de
habitantes. Acredito que a população é um pouco maior que
um milhão e meio, mas o censo que está sendo feito este ano
é quem vai nos dar esses indicadores ali para análise. Mas
também nós saímos de dois municípios em 77, para 52
municípios, e 48 municípios do Estado de Rondônia nós
creditamos na nossa conta. Foi a partir das ações da reforma
agrária, a partir dos projetos de assentamento. Agora, aqui é
a estrutura fundiária do Estado de Rondônia que, se a gente
compara com os demais Estados da Amazônia, nós vamos
verificar, e qualquer estudioso vai poder atestar isso, que nós
temos a situação fundiária menos complicada. Por quê? Porque
foi o Estado onde houve um processo mais intenso de
colonização e um processo intenso também de destinação de
terras públicas. Então nós temos 0,4% de terras urbanas, que
correspondem a quase 95 mil hectares; cinco milhões,
seiscentos e trinta e oito mil hectares em projetos de
assentamento, que correspondem a 23.64%. As áreas de
regularizações fundiárias e ocupações que ainda não estão
regularizadas, que precisam ser destinadas, somam cinco
milhões, cento e dezesseis mil, que correspondem a 21.45%.

Para se ter uma idéia, um milhão, quinhentos e oitenta
mil hectares foram licitados no Estado de Rondônia só para
atrair investidores. Um programa que atende, aqui, ao médio
e ao grande produtor rural, 6.62%, além das terras privadas
que já existiam dentro do Estado. As terras de domínio particular
é outro fator importante, é que nós já temos, basicamente,
dois milhões e meio de áreas tituladas no Estado de Rondônia.
Isso é mais que 10% da superfície do Estado. Temos aí 586 mil
hectares que são do Ministério da Defesa, e nós temos quatro
milhões, cento e cinqüenta e quatro de terras indígenas, e
temos também quatro milhões, cento e oitenta e três das
unidades de conservação do IBAMA, totalizando vinte e três
milhões, oitocentos e cinqüenta mil hectares que é a superfície
do Estado.

Então, pela distribuição, nós chegamos a uma
conclusão, e aí é muito bem-vindo quando o Governador diz:
“Vamos fazer a parceria!” Vamos. “Vamos fazer mutirão!”
Vamos. O que nós precisamos aqui é realmente titular as áreas
de assentamentos que estão aí criadas há bastante tempo.
Nós precisamos legitimar aquelas posses de até 100 hectares,
que nunca nenhum Superintendente foi impedido, a legislação,
artigo 29 da Lei 6383 sempre esteve disponível, e aí é título
definitivo. E depois, um mutirão para que a gente possa titular
com base na Instrução Normativa 32, com base na Lei 11.196,
que alterou o artigo 17 da Lei de Licitação, que nos permite
regularizar até 500 hectares. E aí algumas providências
anteriores à ação de titular estão sendo executadas, que nós
vamos colocar posteriormente. Então, nós temos instrumentos,
esses instrumentos juntos, a titulação e assentamento, a
legitimação de posse até 100 hectares e a regularização até
500, ela atende mais que 90%, salvo engano, 94% de todos os
imóveis inseridos na base de cadastro do INCRA.

Aqui nós temos um comparativo que nós vamos poder
agora, a partir do censo de 2007, ter uma leitura bem atualizada
desses dados, mas aqui nós temos uma situação das pequenas,
das médias e das grandes propriedades no Brasil, nós temos a
situação das pequenas, grandes e médias na Amazônia, aqui
no Estado de Rondônia. Então, nós temos uma quantidade,
92% de pequenas propriedades e 98% de pequenas e médias.
Se nós aplicarmos os 3 instrumentos de que nós dispomos, de
alienação de terras públicas, de titulação de terras públicas,
nós podemos até não atingir os 98%, porque é claro que deve
ter um monte de ocupações que não atendem às especificações
da norma. Às vezes o camarada já foi, já pertenceu a um
assentamento que está numa área pública, ele não pode mais
ser beneficiado, às vezes é outro que já tem terra, então essas
questões. Mas, com certeza, nós vamos atingir um percentual
muito alto aplicando as normas 31 e 32. Só voltando àquela
tela anteriormente para mostrar um dado, que o Brasil, o Brasil
é o único país do mundo onde a concentração de terras, e aqui
a gente vê, a grande propriedade, 2,8% dos produtores ocupam
quase 49% do território no Brasil. Então é uma pequena
quantidade de produtores que não chega a 3% que ocupam
quase 50% do território. Um país que guarda desigualdades
desse tamanho jamais vai se desenvolver. E aí a gente vai
estar bem lá, como o pessoal nas mansões lá no Rio, o pessoal
metendo bala lá no morro, você não pode passar de carro e
tal. Então a desigualdade traz uma série de problemas, mazelas,
a gente já conhece. Então nós precisamos desconcentrar terra,
precisamos desconcentrar renda e nesse espaço, e aí, sem
nenhum preconceito, tem espaço para o pequeno, tem espaço
para o médio e para o grande. E sem nenhum problema, para
aqueles que têm grandes áreas, desde que ela esteja
legalmente constituída, não vai ter nenhum problema. Quando
o Governo quiser essa área, vai lá, faz uma desapropriação,
faz uma compra e insere ao programa de reforma agrária.
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Pelo nosso sistema nacional de cadastro, nós temos,
em Rondônia, quase 69 mil imóveis cadastrados. Evidente que
nós não temos todas as ocupações cadastradas, mas é uma
quantidade expressiva de imóveis que, muitos deles, com
certeza, podem se transformar em propriedades. Transformar
imóveis em propriedade é quando você faz o processo de
titulação. Então, a área desses imóveis, de quase 69 mil, é
uma área de 6 milhões e 722 mil hectares, que correspondem
a 28% do território. Porque aí nós estamos tirando dessa conta
as unidades de conservação, terras indígenas e tal. Então, o
percentual bem expressivo, 28% de áreas cadastradas. Então,
se a gente retira as unidades de conservação, nós vamos
verificar que 36% da superfície não têm cadastro, não têm
cadastro. Por isso que a Lei 10.267, que institui a questão do
georreferenciamento, é exatamente para que a gente possa
reconhecer toda a malha do Estado, de cada Estado e
conseqüentemente a malha nacional. Ao desempenho, por isso
que nós não vamos nunca concordar, não vamos aceitar em
nenhum debate que o INCRA de Rondônia foi inoperante. Pelo
contrário, o INCRA de Rondônia trabalhou muito. Só famílias,
foram 77 mil. Se você pegar Roraima, Amapá, Acre, Amazonas,
tem menos assentados que Rondônia. Então foi o Estado que
mais trabalhou a questão do assentamento dentro da visão de
colonização, está certo? Então, por esse trabalho e até pelo
surgimento das cidades é que a gente diz: ‘nós fizemos muito,
mas ainda temos muito a fazer e temos que andar rápido para
poder solucionar os problemas que nós temos aí’.

Mas o INCRA de Rondônia, com certeza, nessa questão,
isso aqui, nós estamos falando só dos assentamentos, fora os
milhares de títulos de regularização fundiária, só por isso o
INCRA de Rondônia merece muito mais que o reconhecimento
do Governo brasileiro, merece prêmio, merece prêmio, o
pessoal aqui trabalhou muito. Nós tivemos aí, a partir de 1988,
a questão do zoneamento sócio-econômico e ecológico, que é
o instrumento orientador da ocupação e do uso da terra.
Infelizmente o zoneamento vem tarde, muito embora Rondônia
seja o primeiro Estado, o primeiro Estado da Amazônia que
fechou o seu zoneamento, e um zoneamento com uma precisão
muito boa, com uma série de informações. Por isso que eu
dizia ontem para o Olavo que esse negócio de elaborar plano
econômico e ecológico para poder regularizar, nós temos que
mudar. Se nós temos um zoneamento com essa precisão, por
que nós vamos estar elaborando esses planos? Seria só repetir
ou fazer um corte colagem do que tem o zoneamento e citar lá
zoneamento, até para que a gente possa andar mais rápido
com essa questão da regularização que a própria Assembléia,
reconhecendo isso e, com certeza, Prefeitos e Vereadores estão
pedindo que a gente venha debater essa situação. Ele tem as
zonas, isso vai ser mais discutido aqui nos debates e pelo Olavo,
mas a zona 1 tem 50%, a zona 2 basicamente 15% e a zona 3
tem 35%. Nós tivemos um problema, em 1985 no governo do
Presidente Sarney, foi instituído o primeiro Plano Nacional de
Reforma Agrária. Naquela época os Governadores estavam
brigando mesmo para que o Decreto 1164 fosse revogado, e
até foi em 87. Mas o Plano Nacional de Reforma Agrária, o
primeiro, ele deixou de lado, ele não deu nenhuma importância
para a questão da regularização fundiária e aí é um problema,
gente, que nós temos porque a ação de assentar família é
muito importante, mas a ação de você legitimar quem já está
lá por conta e risco, quem está lá produzindo, é tão importante
quanto a de assentamento. Felizmente, enquanto os demais
Estados da Amazônia pararam de titular, o Estado de Rondônia
continuou titulando. Eu convidava o Brito para ir lá no Acre,
para a gente fazer eventos lá no Acre e ele me convidava para
a gente entregar títulos aqui. E eu dizia: ‘rapaz, eu não vou
parar’. Então Rondônia não parou. Se tivesse parado, a situação
era muito pior do que o que está hoje. Rondônia não se

submeteu às decisões, aliás, às decisões não, às orientações
do INCRA nacional. E aí entregava 5 mil, 6 mil, 7 mil, eram
aquelas festas aí que nós tínhamos aí. Então, com isso, a gente
criou um passivo, criou um passivo e hoje na Amazônia nós
temos um passivo muito grande. As conseqüências disso, e aí
se agrava mais, como disse anteriormente para os outros
Estados, reconcentrou a terra e de forma irregular. Porque
quando a concentração é de forma regular, sem nenhum
problema, porque você depois pode reverter através da
desapropriação. Nós tivemos várias ocupações irregulares,
como se colocou aqui, uma intranqüilidade fundiária, o cidadão
não pode ir ao banco pegar crédito, muito embora o assentado
e aquele que é legitimação podem sim ir ao banco sem nenhum
documento. Eles não precisam ter título. O INCRA expede uma
carta de anuência e o banco é obrigado a fazer o financiamento,
até porque os bancos também são oficiais.

Nós tivemos também incidência de conflitos e danos
ambientais, que é inegável. Nós não vamos poder botar as
coisas para debaixo do tapete, nós temos que discutir a partir
de uma realidade, ela pode até não ser boa para nós, mas ela
tem que ser colocada. Ou a gente coloca o dedo na ferida ou a
gente não encontra solução para o problema. Não adianta
esconder o problema, nós temos que trazer o problema à tona
para poder discutir e encontrar solução. A missão do INCRA é
implementar a política de reforma agrária, realizar o
ordenamento fundiário e contribuir com o desenvolvimento
sustentável. E aí, dia 9 de abril de 2003, numa reunião com o
Presidente da República, onze Ministros e todos os
Governadores da Amazônia aqui em Rio Branco, no Acre, no
vizinho Estado, decidiu-se pela elaboração de um plano, que é
o Plano Amazônia Sustentável que estabelece todas as diretrizes
para o desenvolvimento da Amazônia, e nos proíbe, inclusive,
de criar assentamentos tradicionais. Foi quando nós criamos
outras modalidades de assentamentos, inclusive o Projeto de
Assentamento Florestal. Nós temos, pelos nossos arquivos, nós
temos cadastrados no INCRA, 67 acampamentos com 7.651
famílias. E aí um apelo que nós temos feito em Rondônia, já fiz
para a bancada quando esteve lá conversando, gente, se tem
alguém que tem terra para vender, e vender no processo
transparente, a preço de mercado, ofertem para o INCRA para
que a gente possa resolver esse problema. Esse é um problema
que afeta todos, afeta todos as pessoas que estão em baixo de
lona. Se nós não temos mais imóveis para desapropriar, quem
estiver disposto a vender o INCRA compra. O INCRA compra e
paga a preço de mercado para que nós possamos resolver o
problema dos acampados. Esse é um problema que nós temos
que resolver e de forma rápida. Não dá para conviver com
esse tipo de situação no Estado, com o tamanho do Estado de
Rondônia. Pelo correio foram inscritos quase 37 mil, e nós só
assentamos, desses todos aí, 5.719. Quer dizer, por esses dados
restariam quase 31 mil. A gente sabe que essa demanda é
menor, mas é um desafio grande que nós temos aí em resolver
o problema. Primeiro, dos acampados; segundo, das pessoas
que não têm emprego, não têm renda e que precisam de terras
para trabalhar. E, segundo, um programa que nós criamos,
que é um programa de desenvolvimento que é de melhorar as
condições dos assentamentos antigos. O maior desafio nosso,
outra coisa que nós não podemos esconder é a questão da
grilagem da ocupação irregular. E aí nós temos um problema,
há duas semanas atrás nós fomos chamados para uma reunião
no Tribunal de Contas da União, com todos os seus Ministros,
e foi eu, o Presidente do INCRA, o Procurador do INCRA e eles
querem uma ação forte; vão acompanhar, juntamente com a
AGU e Procuradoria da República, uma ação forte de combate
à grilagem e ocupação irregular das terras. É claro que os
argumentos que foram colocados aqui da omissão e às vezes
até da conivência passada, eu lembro aqui, nós éramos
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superintendentes eu, o Brito, eu cortei esse mal lá atrás, em
93, todos os problemas que tinham nos assentamentos, eu
falei olha, daí para frente você passa a monitorar se o camarada
entra hoje no assentamento sem autorização do INCRA, você
vai lá e tira. Vai ser mais difícil tirar daqui a dez anos, daqui a
quinze, vinte anos. Como também, naquela época, a proposta
que o Governador fez aí, nós implementamos lá, que foi de
comprar uma patrulha completa para cada município, para que
os assentamentos tivessem condições de escoar produção. Nós
já fizemos isso lá atrás, o Brito lembra, ele foi lá quando nós
tínhamos inúmeras máquinas e era uma patrulha completa,
não era esse negócio de comprar uma patrol, comprar um
tratorzinho, uma caçamba não. Era uma patrulha completa
para que a gente pudesse dar as condições de escoamento
nos assentamentos.

Agora, essas questões que não foram resolvidas lá
atrás, com relação ao processo de reconcentração e com relação
à infra-estrutura, é claro que esse passivo está hoje, e ele
atormenta, e ele é grande e nós precisamos sim de parcerias
para enfrentar. Como precisamos também de diálogo
transparente, franco e também de bom senso para resolver
esse problema. Precisamos muito de muito bom senso para
poder enfrentar e resolver esse problema. Um grande desafio
que nós temos em Rondônia, por incrível que pareça estamos
na Amazônia e temos esse problema, é a identificação e
obtenção de imóveis rurais para o programa de reforma agrária.
Nós não temos conseguido área para desapropriar. Ou as áreas
estão abaixo de 15 módulos, ou as áreas acima de 15 módulos
são produtivas e a gente não pode desapropriar. Outra coisa
que é um desafio que para nós é um compromisso, é mais que
um desafio, é um compromisso, que é de compatibilizar as
ações de reformas agrárias com as restrições impostas aí pela
legislação ambiental. Então nós criamos, já inserimos no PPA
a Ação de Meio Ambiente, criamos um setor de Meio Ambiente
em Brasília, contratamos inúmeros engenheiros florestais e
outros profissionais que estão trabalhando nessa área, e o
ano passado colocamos trinta milhões de reais, e este ano já
colocamos mais trinta, e estamos pedindo mais cem milhões
para essa ação, para que a gente possa recompor reserva
legal dos assentamentos, área de preservação permanente e
possamos implementar, aí já tem uma parceria com os bancos
oficiais, os sistemas agroflorestais.

E o melhor exemplo que nós temos disso, no Brasil,
está aqui no Estado de Rondônia, que é lá o Projeto RECA. Se
você pega as imagens de satélites antes da instalação do
Projeto, da concepção do projeto e hoje você vai verificar que
toda aquela área que foi desmatada, ela foi recomposta e o
pessoal tira renda, e renda  suficiente para se manter.
Assentamentos para agricultura nos casos onde as áreas já
têm os 20% de áreas convertidas, ou seja, a floresta já foi
substituída. Nós podemos sim nessa condição, aí a partir de
um processo de licenciamento criar um assentamento, e em
seguida entrar com ações de recomposições desses 20%. O
que nós queremos é que os assentamentos sejam áreas que
não tenham passivo ambiental de nenhuma ordem, e por isso
a contratação de técnicos, a criação do setor e os recursos
para que a gente possa enfrentar esse problema. É claro que
não vamos resolver de uma hora para outra, precisa um esforço
muito grande, uma parceria com os Governos Estaduais e
Municipais para que a gente possa dentro de uma perspectiva
real de geração de renda nos assentamentos. E aí nós temos
as ações estratégicas, que é o ordenamento fundiário, primeiro;
a partir dos assentamentos sustentáveis, independente de como
estejam as áreas, nós vamos implantar assentamentos
sustentáveis. E depois na regularização fundiária. Aí, aqui o
que a gente estava discutindo, nós temos a Instrução Normativa
31 e até se a gente observar o artigo 29 da Lei 6383, de 76, ela

nos obriga a fazer, a legitimar as posses até 100 hectares
daquelas pessoas que moram lá e que exploram de forma
correta. Então o instrumento que nós temos, nós aperfeiçoamos
a norma em 2006. E temos agora Norma 32, que é para
regularizar até os 500 hectares, e que o Estado de Rondônia
pelo fato de ter o zoneamento, é o Estado que oferece as
melhores condições para a gente desenvolver esse programa
aí. E aí a parceria, viu Deputado Neodi, a parceria com o Estado
para a gente iniciar um grande processo de regularização e
com as Prefeituras, com todos os parceiros, ela é muito bem-
vinda. Nós temos metas para 2007 que é de assentar 2.584
famílias, essa meta pode ser ampliada? Pode todas as metas
podem ser ampliadas, e temos de fazer regularização, dois
mil lotes, essa meta também pode e deverá ser ampliada a
partir de um estudo que está sendo feito nos normativos. E
dessa questão do Plano Econômico-Ecológico, mas nós já
estamos também com uma meta de georreferenciar dez glebas,
que é preciso primeiro georreferenciar a gleba, saber onde
ela está, para você poder regularizar as pessoas que estão
dentro. E é nas regiões de Porto Velho e da BR-429, que os
detalhes depois o Olavo é quem vai tratar mais das questões
mais especificas aí. Outra ação estratégica é acelerar o processo
de transferência de terra da União para Estado e Município,
como que nós fizemos isso aí? Nós criamos um grupo que na
maioria dos municípios as terras ainda são da União. Então
nós criamos um grupo que presta conta mensalmente para a
direção do INCRA, e vários municípios estão recebendo as terras
para que o Prefeito possa fazer as construções, porque senão
ele tem que pedir autorização do INCRA, e para que ele possa
criar os tributos e melhorar a arrecadação e conseqüentemente
a vida no seu município.

Então nós temos um grupo formado por Técnicos e
Procuradores que estão acelerando isso, principalmente nos
Estados de Roraima e Amapá, que são os Estados mais novos,
mas muito também no Estado do Pará e no Estado de Rondônia.
E nós temos uma questão que precisa tirar um encaminhamento
daqui. Por compromissos assumidos lá no PLANAFLORO, nós
ficamos de transferir vinte e duas áreas para o Estado. Três já
foram transferidas, é um milhão e oitocentos mil hectares para
organizar o setor madeireiro, que são unidades de conservação
estaduais. Três Estados já podem licitar, já podem começar
esse processo, mas nós temos um problema, é que os
processos, primeiro, o INCRA diz que não tinha interesse na
área para reforma agrária, declarou através de Portaria;
segundo, o INCRA instruiu os processos e daí saiu para o SPU,
saiu para o Conselho de Defesa e depois para o Congresso
Nacional.

O Estado não tem acompanhado, Deputado. Sugiro que
a gente nomeie um técnico do Estado só para isso e um do
INCRA que só faça isso, porque o ano passado o Deputado
Rodolfo Pereira, lá de Roraima, deu um parecer contrário à
transferência de uma dessas áreas, porque a assessoria jurídica
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária disse que não
precisava transferir porque reservas extrativistas é uma ação
de reforma agrária e, portanto, o INCRA poderia criar. Mas o
INCRA não quer criar e nem pode, o IBAMA também não quer
criar, um compromisso que nós temos para o Estado criar, até
para mostrar o compromisso do Estado com essa questão de
unidade de conservação.

Então precisa, primeiro, criar esse grupo; segundo,
levantar onde está cada processo e acompanhar no SPU,
acompanhar no Conselho de Defesa Nacional e acompanhar lá
no Congresso na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Porque quando eles detonam lá essa terra automaticamente
fica no patrimônio do INCRA, da União, gerenciada pelo INCRA.
Então o primeiro dever de casa que nós temos que fazer é
esse, consolidar a transferência desse um milhão e oitocentos
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que são terras da União e terão que ser repassadas para o
Estado.

Outra possibilidade aí que o Estado está trabalhando
através de convênio com o Ministério de Desenvolvimento
Agrário é o crédito fundiário, ele promove também acesso à
terra, é um programa complementar ao Programa da Reforma
Agrária, específico a agricultura familiar e que está sendo
operado em convênio com o Estado. Então, às vezes, pela nossa
fala, pelo nosso discurso a gente acha que não tem nada entre
INCRA e Estado, essa é uma ação importante do nosso
Ministério com o Governo do Estado, como em seguida tem
outra ação muito importante que torna o INCRA de Rondônia o
Estado com o maior banco de dados que nós temos no País.

Nós estamos respondendo a uma Ação Civil Pública, o
INCRA, o IBAMA, o Governo do Estado e a Prefeitura também?
É, tem três Prefeituras, e essa é a área que depois o Olavo vai
fazer uma fala sobre isso. Pode passar, por favor.

Agora, o nosso grande desafio é o georreferenciamento
e a certificação dos imóveis rurais. Até quatro módulos fiscais,
a lei determina que o Governo banque, portanto é uma ação
que o INCRA tem que fazer. Aquelas pessoas que têm até quatro
módulos fiscais, como o maior módulo fiscal aqui é sessenta
hectares, então daria 240, as áreas de até 240 hectares, nós
temos que georreferenciar, certificar e ainda temos que, no
caso da regularização, expedir os títulos.

Outra é a inspeção das estações de referência, está
sendo feito, nós temos técnicos já estudando, onde serão
instaladas essas estações. E tem a digitalização dos imóveis
rurais, todos os imóveis rurais demarcados no Estado de
Rondônia estão nessa base, numa parceria do INCRA, com a
SEDAM.

O que nós tivemos que organizou essa questão da
ocupação e do uso das terras na Amazônia, e todos os analistas
dizem que a principal ação de combate à ocupação irregular e
de combate ao desmatamento, e por isso que ele diminuiu em
33%, foi a Portaria conjunta nº 10, de novembro de 2004, ela
inibiu os CCIRs acima de 100 hectares. E nós tivemos que
construir duas instruções para que a gente pudesse enfrentar
a questão da regularização, de todas as ocupações passíveis
de regularização que estiverem dentro desses limites, nós
podemos regularizar, desde que, façamos o
georreferenciamento da gleba.

E ai, só para concluir, para depois ir para os debates,
nós tínhamos um conceito de reforma agrária que foi do Estatuto
da Terra, os agrônomos diziam que reforma agrária é “um
conjunto de medidas que visam promover a melhoria na
distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua
posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e
o aumento da produtividade”. De autoria nossa, nós fizemos
esse novo conceito, por quê? Porque lá no conceito do Estatuto
da Terra está muito a questão de apenas a questão social e a
questão econômica, então nós inserimos aqui mais um
componente, que é você poder, além de promover justiça social,
democratizar o acesso à terra para aquelas pessoas que não
têm, promover a distribuição da riqueza e da renda. Terra é
riqueza, é poder. Do poder e do desenvolvimento sustentável a
partir do único instrumento que pode fazer isso, que é o
ordenamento fundiário. Então esse é um conceito que nós
estamos agora trabalhando, inserindo o tripé daquilo que nós
chamamos de desenvolvimento sustentável, que é a questão
ambiental, social e econômica. E aí nós não podemos abrir
mão disso. Muitas pessoas acham, não a floresta vai ficar aí e
vai ficar intocável. Não pode, nós não podemos permitir isso.
Nós temos que tirar recursos da floresta, nós temos que
beneficiar as populações tradicionais que estão lá. Nós agora
estamos com um programa para licitar floresta para que as
empresas possam de forma sustentável explorar essa riqueza.

Então nós temos que pensar na floresta, no homem e na
geração de emprego e renda, inclusive na cidade.

Então nós já temos um resultado que é o mais positivo
que o INCRA tem em toda Amazônia, em todo Brasil, que foi
esse convênio do INCRA com a SEDAM, e que vai ser
apresentado aqui. Todos os imóveis demarcados no Estado de
Rondônia estão digitalizados numa base e que isso permite as
condições para que a gente possa definir uma série de ações
que possam beneficiar essas famílias e, evidentemente,
promover o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

Então passo agora para o Olavo que vai apresentar
essa parte e depois estamos à disposição para o debate.

O SR. OLAVO NIENOW – Então, em complementação
e para mostrar, essa é uma parceria importante e estratégica,
foi estabelecida entre o INCRA de Rondônia, a Superintendência
do INCRA de Rondônia e a Secretaria de Desenvolvimento
Ambiental do Estado de Rondônia. Essa ação, essa parceira
ela vai alcançar simultaneamente dois objetivos fundamentais
para a celeridade, para o ordenamento fundiário e ambiental.

Então nós estamos digitalizando, estamos
escaneando e digitalizando todo o nosso acervo na base
fundiária, cartográfico e com isso construindo banco de dados
que vai possibilitar, facilitar ou a SEDAM a proceder o
licenciamento ambiental assim como para o INCRA acelerar
possibilidade de planejamento até o...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Dr. Olavo, só
um minutinho, só quero fazer um comunicado aqui para as
pessoas que estão participando da Audiência Pública que a
gente vai tocar ela direto. Nós mandamos preparar o almoço,
ninguém precisa se preocupar com almoço, que logo em
seguida ao encerramento nós teremos o almoço já
programado. Obrigado, Dr. Olavo.

O SR. OLAVO – Obrigado. Tendo surgido a
necessidade desse licenciamento ambiental da Lei do CONAMA
e de termos de ajustamento de condutas estabelecidos entre
o Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Desenvolvimento
Agrário e o INCRA, no sentido de que os projetos de
assentamentos tenham que ser devidamente licenciados e
acompanhados.

A melhor forma de acompanhar, eu cito um exemplo,
hoje, por exemplo, para um agricultor fazer um licenciamento
junto à SEDAM, ele às vezes sai do seu lote, da sua parcela
distante 100 ou 200 quilômetros, vai à SEDAM. Vamos supor
aqui: no caso, vamos pegar um exemplo de um agricultor de
Ponta do Abunã que viaja a 300 quilômetros para vir na SEDAM
para pegar um licenciamento ambiental. Chega à SEDAM, a
SEDAM vai dizer: “Mas você precisa me trazer a planta e o
memorial descritivo para eu saber se posso dar ou não, para
eu olhar se tem, ou então mandar um técnico lá em campo, o
que não se tem essas condições.”

Ora, então ele sai da SEDAM, vai ao INCRA e requisita,
e o INCRA, como é um arquivo como grande, são mais de
cento e dez mil processos, o INCRA não tem como fornecer na
hora. Então o INCRA pede prazo para fornecer esse memorial
descritivo e essa plantinha.

Ora, mais dez dias ele volta lá para pegar isso, ir lá na
SEDAM ver se ele consegue ou não. Então o quê que é esse
trabalho que nós estamos fazendo, o quê que ele vai possibilitar?
Essa é uma das celeridades que nós queremos mostrar que
vai possibilitar não ser mais necessário, digamos, essa
caminhada.

Então se pretende com a digitalização desses imóveis
tornar mais fácil e rápido qualquer atividade técnica, jurídica,
da propriedade em relação a sua documentação; seja de
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licenciamento ambiental rural, averbação da reserva legal, plano
de manejo, desmembramento, remembramentos, além de
possíveis conflitos de vizinhos, comunidades de conservação
com a FUNAI, etc.

Além de ter em médio prazo toda a base fundiária e
meio digital, beneficiando além dos parceiros entre a SEDAM
outros órgãos que necessitam dessas informações.

Então esse foi o objetivo estabelecido e que nós
devemos alcançar daqui a 60 dias. Até meados de agosto este
trabalho está sendo feito de forma terceirizada, foi contratada
uma empresa e que dentro de 60 dias, é o prazo que ela deverá
entregar esse produto.

Agora, para nós termos uma idéia melhor do resultado
desse produto, então nós convidamos o técnico Edson, que é
técnico da empresa TECNOMAPAS, que é a vencedora e que
está trabalhando na organização desse trabalho e na criação
do Programa para a gente poder fazer, acessar as informações,
gerar os relatórios que nós necessitamos para o planejamento
tanto nas questões fundiárias, repito, como na questão do
licenciamento ambiental.

Então eu quero passar a palavra para o Edson, para
ele desde já explicar, que ele vai fazer essa apresentação
sentado aí, porque ele vai falar e vai ter que ir operando
simultaneamente o microfone, o mouse.

(Às 12 horas e 18 minutos o Sr. Neodi Carlos passa a
presidência o Sr. Valter Araújo).

O SR. EDSON TEIXEIRA – Bom dia a todos. Meu nome
é Edson Teixeira eu sou gerente regional da empresa
TECNOMAPAS, e hoje nós estamos desenvolvendo trabalhos
juntamente com a SEDAM na parte de controle de madeira e
também temos esse projeto que é em parceria SEDAM/INCRA
na questão da construção da base fundiária e também do
licenciamento ambiental de propriedades rurais.

Eu vou pedir desculpas aos senhores, mas eu vou ter
que falar, fazer essa demonstração e ao mesmo tempo operar
o sistema aqui, então eu vou ter que ficar de costas para poder
explanar a vocês como funciona esse sistema.

Bom, a partir do momento que nós entramos no INCRA,
em setembro do ano passado, e tivemos acesso aos arquivos
analógicos, em forma de papel, nós começamos então um
processo de ordenamento do que existia lá nos arquivos do
INCRA. Algumas vezes tivemos que fazer reconstrução de
documentação e a partir de então começamos um processo
de escanerização dessas documentações existentes.

Essa documentação, cada lote possui basicamente
quatro documentos, que é o memorial, a planta, a lista de
coordenadas e no caso o título de papel que determina o título
de origem, a pessoa de origem detentora desse lote.

Então toda essa documentação foi escaneada e passou
a fazer parte de um banco de dados aonde o lote é cadastrado
e o documento, as fotos desses documentos acompanham o
registro do lote dentro do banco de dados. E também foi feito
o lançamento na base fundiária a partir da lista de coordenadas
dos lotes foi feito o lançamento da área, do desenho, da
geometria de cada um dos lotes que foram escaneados.

Eu vou começar aqui demonstrando o sistema, ele é
muito simples, e por ser simples, é bem funcional.

Basicamente, tudo começa com a visualização de quais
são os lotes que estão cadastrados no sistema. Estou
procurando aqui através de uma tomada de preços que eu
costumo utilizar nas nossas explanações, a Tomada de Preços
n° 0277.

Então quando eu dou o ok aqui, eu tenho uma relação
de todos os lotes dessa tomada de preço. Então são ‘n’ páginas

trazendo a listagem de cada um dos lotes. Esse é o lote 7, 8, 9,
10, e assim vai.

Esse sistema vai permitir para o INCRA a partir de
agora ou internamente ou de conformidade, se quiser,
externamente, disponibilizar também ao púbico. Por exemplo,
nessa funcionalidade aqui, que eu acabei de clicar, eu tenho
aqui o registro desse lote, que é o lote nº 7, eu tenho aqui o
nome do detentor de origem, e tenho aqui um linkzinho
apontando para aqueles arquivos, para aqueles documentos
que eu citei anteriormente. Aqui, por exemplo, nós temos o
documento de origem que estava lá no arquivo do memorial
descritivo deste lote, eu estou abrindo aqui neste momento,
aqui é o documento de origem deste lote que é o memorial
descritivo e que foi recuperado lá nos arquivos do INCRA. Então
vejam a foto fiel do documento do jeito que ele se encontrava
nas pastas do INCRA. Aqui nós temos a planta, também um
retrato fiel da forma, do jeito que ele se encontrava nas pastas
localizadas lá no acervo do INCRA, e os dados de locação
também. Então para cada lote que foi encontrado esses
documentos no acervo do INCRA, para cada lote nós temos
essas informações disponíveis, acessíveis via ferramenta
desenvolvida a tecnologia para a internet, ok? Muito bem. Só
retornando aqui, eu vou retornar com a mesma tomada de
preço, a de número 0277.

(Às 12 horas e 27 minutos o Sr. Valter Araújo, passa a
Presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O que esse sistema, o que toda essa tecnologia vai
trazer a mais de possibilidade a partir de agora para o INCRA
do Estado de Rondônia? Por exemplo, se em algum momento
precisar imprimir uma pinha de algum lote para disponibilizar
isso ai para efeito de fiscalização, para efeito de ida a campo,
enfim. Nós temos aqui, por exemplo, eu gerei o mapa do lote
14, esse é o lote, eu vou dar uma aproximada aqui. Os
confrontantes, lote 15, lote 13, lote 15, é uma pinha, enfim,
com dados de coordenada para localização em campo, para
que a pessoa destino interessada possa identificar o lote em
campo.

Uma outra funcionalidadezinha também e isso é de
acesso também público, todos nós conhecemos aquela
ferramenta desenvolvida pela empresa americana chamada
Google, aonde nós podemos visualizar o mundo todo através
de um banco de dados de imagem que é disponibilizado e o
que é melhor, são imagens atualizadas, de alta precisão em
alguns pontos do mundo. Então, por exemplo buscando aqui
esse lote número 14, se eu quiser visualizá-lo através desta
ferramenta que é pública, o google earth, basta simplesmente
eu clicar ali naquela funcionalidade e ter o google earth instalado
na minha máquina. Vejam que automaticamente ele vai se
posicionar em cima do lote dentro do Estado de Rondônia. Nós
temos o Brasil, temos Rondônia e temos ali o lote nº 14, aqui
ele chegou agora, já está terminando de chegar as imagens,
29, 34%, 52%, vamos esperar chegar 100%. Ok, 100%, então
esse é o lote 14, eu vou aqui me atrever, só do senhor José,
que está cadastrado no banco de dados a partir deste momento,
que será de uso do INCRA e da SEDAM com os limites cravados
e podem ser identificados por qualquer ferramenta de
geoprocessamento que esteja a nossa disposição.

Vamos só brincar um pouquinho aqui, vamos ver como
é que está a situação desse lote, vamos dar uma girada aqui.
Perdão; vamos deitar um pouquinho a imagem e aqui nós
podemos ver até, essa ferramenta é fenomenal, o google, até
a questão do relevo do lote, nós podemos ver aqui que tem
uma elevação aqui e que aqui em baixo a altitude é menor.
Podemos identificar através desta imagem aqui também, por
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exemplo, que aqui nós temos um curso de água e as faixas de
preservação que ainda estão aqui presentes, os limites do lote.
Nós temos aqui uma estrada, enfim, isso tudo foi desenvolvido
agora. Aqui nós temos a sede da propriedade, podemos até
aproximar um pouco mais para demonstrar aqui a situação da
área construída. Eu vou afastar só um pouquinho e também
com isso nós podemos ter o quê? Um mosaico, se eu clico no
próximo lote, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa que eu
fiz com a anterior. Olha lá o lote ao lado, né? Esse aqui, também
foi plotado de forma semelhante. Então nós temos aqui o lote
14, que é do senhor José e temos o lote 15 que é do senhor
João Carlos, que também está aqui sendo demonstrado.

Bom, essas funcionalidades também estão
disponibilizadas através de um navegador próprio, desenvolvido
pela empresa, utilizando da nossa tecnologia e que também
pode ser disponibilizado ao público e também de forma interna,
aos órgãos que podem e que irão utilizar essas ferramentas.

Então nós temos aqui o Estado de Rondônia, essa
ferramenta, já uma ferramenta personalizada, nós
desenvolvemos, e demonstrando aqui, em cinza, nós temos a
situação atual do banco de dados da base fundiária de todos
os lotes que estão plotados até o momento, e disponíveis, ok.

Então só para fazer uma demonstraçãozinha eu vou
ligar uma imagem aqui de satélite, para não prolongar muito
também. Só estamos aguardando carregar, e vou me aproximar
dessa região aqui, aonde nós temos essa imagem de satélite
por enquanto, obviamente que ao final do Projeto, todo Estado
estará com a cobertura dessas imagens de satélite. Então eu
vou me aproximar um pouco mais. Nós já podemos ver aqui o
mosaico das propriedades, dos lotes que estão cravados até o
momento na base.

Já podemos ver nesse nível a identificação de cada um
dos lotes, seria uma numeração interna, aproximando mais
um pouco, e por fim aproximando mais um pouco. Bom, de
quem é esse lote n°4? Esse lote n°4, eu simplesmente clico
dando em cima dele e o sistema me traz a ficha desse lote que
esta na gleba do Vale do Rio Anari e não tem originalmente um
proprietário definido. Se eu quiser gerar um mapinha também
neste momento deste lote, eu clico aqui em PDF e vem o mapa
instantaneamente, esse mapa pode ser impresso, pode ser
gravado, enfim, qualquer dispositivo é manuseio de arquivos.
Esta aqui o mapinha com os dados especificamente desse lote
discriminado, fazendo parte da legenda. Podemos fazer cálculos
de área, de quantos metros daqui até a margem do rio, mil e
vinte e um metros. Podemos fazer cálculos com áreas, qualquer
área que está aqui disponível atualmente, como intacta ainda
dentro desse lote, é uma área de vinte e um mil, duzentos e
dezoito metros quadrados, eu acho que daria o que? Uns 2
hectares, talvez. E, também o sistema permite que você localize
qualquer lote por um simples dado que você saiba sobre a
pessoa, sobre o proprietário, sobre o nome da gleba, enfim.
Eu vou, a título de exercício aqui demonstrar, vou usar um
sobrenome, por exemplo, Fabris, eu digitei Fabris, mandei
localizar, é semelhante aquela procura que nós fazemos para
quem utiliza desse recurso no google quando precisamos achar
alguma coisa. Então qualquer ocorrência que digitar ali, seja o
nome de um lote, seja um nome, sobrenome, enfim, o banco
de dados vai retornar todas as fichas que atenderam a essa
solicitação que você está fazendo. Só aguardar retornar, como
é uma ferramenta desenvolvida para a internet, nós temos
que ter, obviamente um bom link de comunicação  para atender.
Então o sistema vai me retornar as fichas dos lotes aonde
existe a ocorrência deste nome ou sobrenome Fabris. Bom,
zero lote encontrado, nós podemos aqui exemplificar alguma
coisa.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu só queria
pedir ao nosso colega se a gente pudesse, eu acho que nessa
questão eu acredito que todo mundo já entendeu, que pudesse
passar para o próximo, por conta do horário, nós estamos
atrasado.

O SR. EDSON TEIXEIRA – Tudo bem. Finalizando
Senhor Presidente, o que esta disponível também nessa base
fundiária, são os estudos do zoneamento do tipo, geologia,
geomorfologia, vegetação, aptidão agrícola. A qualquer
momento que se deseja trabalhar em cima dessas informações,
é simplesmente ativar o tema e visualizar.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Obrigado e
agradeço a compreensão, e parabéns pela tecnologia, deu para
todo mundo perceber o quanto isso é importante.

O OLAVO NIENOW - Então para ser bem breve, para
concluir isso ai, é importante frisar, quer dizer esse banco de
dados, ele vai funcionar online, ou seja, via internet. Por
exemplo, todas as questões ambientais, tanto o INCRA, como
a SEDAM, vão trabalhar sobre o mesmo banco de dados, porém
nas questões ambientais a SEDAM é que tem competência de
inserir as informações pertinentes às questões ambientais,
assim como nas questões fundiárias, o INCRA. Então eu acho
que esta aí demonstrado, digamos, o avanço da
Superintendência do INCRA em Rondônia e a ferramenta de
planejamento que nós vamos ter disponível daqui para o final
do ano, para fazer ordenamento fundiário e ambiental no
Estado de Rondônia. E reforçar, então isso, determinadas
informações, vão poder ser disponibilizadas para o cidadão de
modo geral, outras vão ser restritas evidentemente, e dizer,
reforçar, que essa ferramenta é a Superintendência do INCRA
de Rondônia, por enquanto, que tem disponível,  com essa
possibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero apenas
informar aos próximos oradores, para a gente não se ater
muito a detalhes, vamos assim, mais, ao objetivo da Audiência
Pública para que no final dela a gente tenha, digamos, aqui
uma carta de  intenção, de cooperação entre o Estado e o
INCRA, para que a gente possa realmente resolver a questão
fundiária do Estado de Rondônia. Eu quero dizer ao Sr. Miguel
Ramires que a sua pergunta esta aqui, no final eu irei fazer
essa pergunta ao Dr. Olavo.

Com a palavra, ele que é o Secretário Adjunto do
SEDAM, o Sr. Cletho Muniz de Brito, ele que já foi também
Superintendente do INCRA aqui em Rondônia.

O SR. CLETHO MUNIZ – Boa tarde, Senhor Presidente,
Senhores da Mesa, meu caro amigo, particular Raimundo;
fomos Superintendente juntos do INCRA, meus colegas do INCRA
aqui presentes, senhor Superintendente do INCRA, senhores
agricultores, a todos que vieram aqui hoje prestigiar esse
evento, o que eu acho que é de relevância para o Estado de
Rondônia.

Senhor Presidente, quando o senhor nos procurou há
pouco mais de 60 dias atrás, para que nós desenvolvêssemos
um trabalho para ser apresentado hoje aqui nesta Casa de
Leis, estamos aqui presentes, a nossa equipe da SEDAM, o
Valdir que é o Gerente fundiário, juntamente com outros colegas
nossos que vieram aqui hoje para apresentar. Nós,
preocupados também com essa questão fundiário do Estado
de Rondônia por conviver com ela há 27 anos neste Estado,
tem colegas aqui do INCRA que estão aqui a mais tempo, nós
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não vamos aqui chover no molhado, falar da retórica de tudo
que aconteceu, porque já foi dito aqui anteriormente. Nós vamos
entrar aqui, mas precisamente na questão, em função de que
o tema tem muita profundidade e já foi amplamente debatido.
A questão fundiária no Estado de Rondônia, passa por um
momento realmente complicado como nós temos visto e como
a gente tem ouvido, como a gente tem andado por ai. Muitas
pessoas falaram, que me antecederam, mas eu quero deixar
algumas situações em função de tudo que aconteceu em
Rondônia entre 37 anos para cá, quando o INCRA se instalou
aqui no nosso Estado, hoje Estado, antigamente Território, mas
precisamente em 1970.

Eu ouvi aqui hoje as pessoas falarem, alguns inclusive
até porque no momento nós temos muitas pendências, acham
ruim as vezes o que está acontecendo relacionado ao INCRA.
Mas seria incoerência da minha parte, Sr. Presidente, chegar
aqui de frente para esta Casa de Leis, para esse público
presente, para os meus colegas do INCRA e não lembrar um
pouco do que aconteceu no passado, em função do que o INCRA
fez em Rondônia. Eu acho que foi dito aqui pelo Raimundo,
muito bem; Rondônia tem 52 municípios e dos 52 municípios a
maioria foram criados, estão presentes, foram constituídos com
a presença direta ou indiretamente do INCRA lá naquelas
localidades. Aconteceram diversos assentamentos, projetos de
assentamentos criados, projetos de colonização trazidos pelo
Governo Federal da época, com uma intenção só, não era fazer
de Rondônia um Território forte, com a colonização forte, com
a Reforma Agrária, na época o militar queria proteger a nossa
fronteira, essa é a única verdade.

Os brasileiros que vieram do Paraná, os brasileiros
que vieram do Espírito Santo principalmente, que foi a maioria
que vieram para Rondônia, depois vieram os mineiros e assim
os brasileiros de todo recanto deste País. Vieram para cá com
o objetivo de trazer a sua família, condicionada àquela garantia
do dinheiro federal da época, para que eles tivessem um pedaço
de terra, para sobrevivência de suas famílias. E aqui foram
jogados neste rincão, nesta Amazônia, nesta Rondônia com o
objetivo só de explorar aquilo que é do nosso território brasileiro.
Foram dadas as condições para essas famílias de agricultores
que chegaram aqui naquela época através de um quadrado
burro, que era demarcado daquela época, que eram os nossos
lotes, eram 500 por 2000, era 250 por 2000, assentava o colono,
as vezes, na maioria como começou o pico Ouro Preto dava a
terra, dava estrada, dava escola, dava saúde, dava tudo e as
vezes também deixou alguns projetos de colonização a desejar,
como nós sabemos disso, infelizmente assentou e não deu a
infra-estrutura devida. Mas o INCRA tentando acertar, errou
algumas vezes, e esses erros, hoje estão trazendo toda essa
problemática para Rondônia. Nós temos aqui diversas situações
que poderíamos questionar no Estado de Rondônia com relação
a situação fundiária, e eu vim aqui hoje dizer, que alguém que
se pronunciou anteriormente, que está querendo, por exemplo,
priorizar o cancelamento de documentos  que foram expedido
pelo próprio INCRA  há 30 anos atrás. Isso é um problema que
está acontecendo hoje em Rondônia. Por si próprio o Governo
Federal através do Instituto próprio, que era o INCRA, legitimou,
documentou e expediu documento, o INCRA vai hoje cancelar?
A preocupação número um hoje, de o Presidente da República,
que foi eleito com legitimidade pelo voto popular pela segunda
vez, no seu primeiro mandato Presidente, ele tinha um
programa de Governo e dentro do seu programa de Governo
era assentar um milhão de famílias em todo o Brasil, um milhão
de família de trabalhadores rurais.

Quando terminou o primeiro mandato do Presidente
Lula... eu estou aqui Sr. Presidente fazendo essa retórica, e
quero aqui dizer que eu sou apartidário, eu estou aqui
defendendo os interesses do Estado de Rondônia para mostrar

uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu fui
Superintendente do INCRA na época do Governo Fernando
Henrique Cardoso. E longe de mim ser um admirador de tal
Presidente. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade em
Rondônia e no Brasil, que é o primeiro Programa de Governo
do Presidente Lula; ele ia assentar um milhão de famílias de
trabalhadores rurais em todo o Brasil. Quando terminou o quarto
ano do primeiro mandato do Presidente Lula, assentou um pouco
mais de cento e vinte mil famílias. Se errou, foi quem fez o
projeto, isto não é um problema nosso. Mas nós temos que
discutir. Nós temos que ver onde é que está o erro. Trazendo
um problema grande do Brasil para Rondônia, foi a mesma
coisa que aconteceu com Rondônia. Tinha uma programação
para assentar X mil famílias de trabalhadores rurais no Estado
de Rondônia e não aconteceu. E não aconteceu, por quê?
Rondônia, antigamente, tinha um problema que estava inserido
dentro da Bacia Amazônica, em função da Medida Provisória
2166, Rondônia estava fora. Rondônia não podia mais fazer
assentamento em função do corte raso que era permitido, até
20%. E nós temos aqui uma ferramenta que o único Estado da
Federação Brasileira tem, que é o Zoneamento Sócio-ecológico-
econômico do Estado de Rondônia que foi aprovado em lei, a
Lei 233 sancionada em junho de 2.000, aprovada por esta Casa.
E essa lei que nós temos aqui em Rondônia, que é o único
Estado da Federação, trouxe a garantia para Rondônia que
nós podíamos explorar aquelas áreas que já estavam
antropizadas. Que definiam o que podia e o que não podia, o
que era reserva, o que se tinha que preservar e aquilo que
você podia explorar. E nessa questão do Zoneamento de
Rondônia nós temos aqui, por exemplo, este quadro mostra
claramente a evolução do desmatamento ocorrido desde 1978,
quando lá tínhamos pouco mais de 1% do Estado explorado,
até o ano de 2005, quando nós temos 30.89% do Estado
explorado. Esta evolução ocorreu, por quê? Porque o Governo
Federal˜ quando trouxe, nós brasileiros, para a Amazônia,
trouxe-nos aqui para cuidar da fronteira, para evitar que os
bolivianos invadissem o Brasil, não. Trouxe-nos para cá para
cuidar do território, para trabalhar e dar sobrevivência e
sustentação às nossas famílias. E essas pessoas que estão
aqui não foram colocadas aqui aleatoriamente, não. O Portão
da Amazônia é uma estrada de livre acesso; quem mora no
Acre tem direito de ir e vir, quem mora em Rondônia tem direito
de ir e vir, o que nós estamos discutindo aqui, hoje, é uma
garantia para nós que somos rondonienses e rondonianos para
que tenhamos condições, meramente, de sobreviver.

A semana passada eu estava na cidade de Buritis, Sr.
Presidente, eu fui obrigado a dizer à uma comunidade de
cidadãos que vivem em Buritis, que vocês estão vivendo  em
uma situação fora da lei. Por quê? Porque lá, aqueles cidadãos
que moram em Buritis, infelizmente, não estão tendo a garantia
e a presença do Estado. Não basta só o nosso Governador Ivo
Cassol meter o peito e colocar cento e vinte e oito quilômetros
de asfalto para chegar de Ariquemes a Buritis. Não basta o
IDARON chegar lá e fazer um levantamento de quantas cabeças
de boi tem, não basta a SEDAM chegar lá e fazer um
levantamento, trabalhar juntamente com os empreendedores,
madeireiros, agricultores. Não basta só a EMATER dar garantia
para os agricultores que estão lá, legitimamente colocados,
assistência técnica e extensão rural, basta a presença do
Estado, cadê o Governo Federal? O INCRA fechou as portas,
meu Superintendente, lá em Buritis, por que o INCRA fechou
as portas lá em Buritis? E os agricultores estão lá instalados?
Eu não estou aqui  criticando a pessoa, eu estou fazendo uma
crítica construtiva. Nós temos que crescer, nós temos que criar
alternativas para que estes brasileiros que vieram para
Rondônia, que foram colocados em Machadinho, Buritis, Nova
Mamoré, na BR 429, que eles tenham condições mínimas de
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sobrevivência, é isto que nós estamos querendo colocar. Esta
questão se vai ou não, criar, ou deixar de criar, algum
mecanismo para atender a questão fundiária do Estado, isto
não compete a mim, o que compete a mim aqui como funcionário
do INCRA, como servidor do Estado, através da Secretaria de
Estado do Zoneamento Ambiental, é dizer para vocês que nós
temos problemas, e para estes problemas nós temos que achar
solução, e a solução passa na mão de quem? Das autoridades
do Estado que estão, aqui hoje, juntamente com a população
que não agüenta mais, passa ano, passa ano e o problema
não está sendo resolvido. O problema não vai ser resolvido
enquanto não sentarmos em uma mesa redonda e acharmos
uma solução para estes problemas, que são eminentes. Um
Estado que tem vinte e quatro milhões de hectares, que só em
áreas indígenas tem mais de quatro milhões de hectares, área
de reserva Federal tem mais de quatro milhões de hectares.
Um Estado que tem setenta por cento de seu estado preservado
na Lei. O que nós estamos querendo é a garantia para quem
está com 30% para que possa explorar legalmente. Esta
questão dos documentos, nós temos alguns mapas aqui, que
estamos colocando, essa questão da primeira aproximação,
que eu disse para vocês, isso aqui da primeira aproximação
quando foi feita em 1986, e ainda bem que foi feita. Porque
Rondônia é o único Estado que tem isso hoje, mostrava que só
o pessoal que morava na região central do Estado; Ouro Preto,
Ji-Paraná, Cacoal e poucas outras regiões, Ariquemes, tinham
condições de explorar o Estado. Aí, foi feito um trabalho, uma
segunda aproximação, foi ouvida; isso aqui numa escala de
um para um milhão, foi ouvida a população de Rondônia, e
chegou-se a um denominador comum, que quem morava lá
em Costa Marques era cidadão também. Que quem morava lá
em Guajará-Mirim era cidadão; que quem morava lá em
Machadinho, na terra do Presidente, também era cidadão
brasileiro, que merecia o respeito, porque vieram para cá para
explorar o Estado por igual. Aí, foi feita a segunda aproximação
como está aqui neste Mapa mostrando a realidade, não atendeu
toda a demanda, tinha propostas de criação de outras Unidades
de Conservação, e através de um trabalho feito com o apóio
da comunidade, com o apóio da Assembléia Legislativa, com o
apóio do Estado chegamos a um Mapa aonde nós temos hoje,
definido em Rondônia a questão de solo, de relevo, de clima,
aonde pode, aonde não pode plantar, e tudo o que acontece no
nosso Estado hoje, é com relação a nossa Lei de Zoneamento.
Que nós temos o Estado com o próximo mapa, mostrando a
nossa realidade, que é este mapa aqui, atualizadíssimo,
mostrando a questão, hoje, do Estado de Rondônia relacionado
ao nosso zoneamento, as Zonas de Produção e as Zonas de
Preservação. Então, o que eu quero dizer para vocês, chegando
neste Mapa aqui, Sr. Presidente, retrata a nossa realidade hoje,
esse mapa aqui retrata o que está acontecendo hoje, em
Rondônia, nós temos quatro círculos em vermelho, em cima
de quatro regiões no Estado de Rondônia aonde mostra
justamente, aquilo que vocês estão fazendo aqui, hoje. Por
que existe esta questão fundiária, este conflito? Por que está
aqui o INCRA? Por que está aqui? Deveria estar aqui o IBAMA.
Por que o IBAMA não veio aqui? O IBAMA foi convidado, eu
tenho certeza. Deveria estar aqui presente. Nós não temos só
que criticar e jogar pedras, não. Nós temos que ter chance de
falar e de nos defender, também. Eu sou funcionário do INCRA,
e não estou aqui jogando pedra no meu órgão, não. Eu estou
dizendo o que o INCRA está deixando de fazer e pode fazer em
conjunto com o Estado. Tem que esquecer; se o Governador
do Partido A, se o Deputado do partido B, nós temos que pensar
grande, em mais de dois milhões de brasileiros que moram
em Rondônia. Porque eu não acredito, Sr. Presidente, desculpe
a minha sinceridade, neste número de habitantes que falam
que tinha um milhão e trezentos e poucos mil habitantes, porque

eu moro aqui há vinte e sete anos e nunca fui recenseado, fui
recenseado a primeira vez agora. O Senhor vai se surpreender
se o IBGE não esconder esses números, que Rondônia passa
de dois milhões de habitantes, o Senhor V. Exª. vai se
surpreender  como todos os rondonienses vão se surpreender.
E, está aqui a realidade, aonde nós temos aqui, lá na Ponta do
Abunã, Extrema, um foco de tensão social. Aonde nós temos
aqui a região de Buritis, Campo Novo e Monte Negro um foco
de tensão social. Nós temos ali a região do Machadinho, região
de Vale do Paraíso, nós temos a região de Cujubim, um foco
de tensão social. Nós temos na região lá da BR 429, um foco
de tensão social. Por que está acontecendo isto aí? Porque
isso foi medido no ano de 2005 onde estavam os focos de
calor do Estado de Rondônia, e onde está faltando a presença
do Estado de Rondônia, é onde está faltando a presença a
regularização fundiária, é aonde está faltando da presença da
demarcação de terras, é aonde está faltando a presença nossa:
INCRA, IBAMA, SEDAM, o Estado brasileiro, o Estado de
Rondônia, chegar lá e falar: brasileiros, vocês  que estão aqui,
nós estamos aqui para mostrar para vocês que o Estado está
presente. Esta questão de documentos, se o INCRA, se há
norma, quem faz a lei é o homem, e o homem a muda. Se a
norma está dizendo que não pode documentar ninguém acima
de cem hectares, mais documente até cem, pelo menos. Que
vá lá uma equipe do INCRA com vinte, trinta pessoas e regularize
a situação de quem está  precisando de um documento para
conseguir uma linha de crédito, uma linha de financiamento
que ele tenha condição de chegar para o banco, para a
instituição financeira e falar assim, eu tenho legitimidade, eu
estou aqui porque eu tenho um pedaço de terra. E a maioria
das pessoas que estão aqui, hoje, estão querendo uma
mudança, porque não estão conseguindo dizer que são donos
de um pedaço de terra. E isso que está acontecendo nesses
quatro cantos do Estado, nos quatro focos de tensão do Estado
é justamente esta questão. Nós da SEDAM, nós do Governo do
Estado, o qual estou representando, a SEDAM, nós estamos
tendo dificuldade de expedir o que a Lei determina a Licença
da Propriedade Rural, licença ambiental da propriedade rural,
por quê? Porque para a SEDAM expedir um documento desse,
tem que ter o agricultor um documento advindo do INCRA de
legítimo, dizendo que ele é o legítimo posseiro, ou seja, o
proprietário, ou então, o mínimo de uma linha dizendo: olha o
INCRA diz que você ocupa lá. Por que nós estamos precisando
disso? Para que acelere esta questão de quem é quem, aonde
pode e aonde não pode. Se a FONA, que é a Floresta Nacional
de Bom Futuro tem mais de quinhentas famílias lá, tem famílias
que estão há mais de quinze anos lá, quem tem que resolver
isso? Não somos nós, por isso que eu queria que o IBAMA
estivesse aqui hoje. Cadê o IBAMA? Por que o IBAMA não se
manifesta? Chama a Polícia Federal e tira todo mundo de lá
então, mas não fique enrolando, vamos definir, eles vão
permanecer ou não? Vamos definir o que Rondônia tem, o que
é preciso para Rondônia. Agora fica fomentando famílias que
estão lá há mais de quinze anos, criando expectativa, chega o
Vereador lá da região e fala para eles podem ficar aqui; chega
o deputado A, o deputado B, o prefeito A; – podem ficar aqui
porque fulano me disse que garantiu que vocês vão permanecer
nessa área, sem saber se isso é verdade. O que precisava é
trazer isso para a mesa de debate e falar assim aqui pode e
aqui não pode o que não pode tira. Aí cria mecanismo, Sr.
Presidente, para desapropriar, para adquirir. Está aqui o
Raimundo que falou muito bem, dessa questão de aquisição
desapropriatória, isso é muito complexo, cabe ao Governo
Federal. O próprio Raimundo representando aqui, agora, o
Presidente do INCRA deu a faca e o queijo na mão para nós,
ele disse aqui, e está gravado, que o INCRA pode regularizar
até cem hectares, que pode dizer da legitimidade até cem
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hectares, legitimidade até cem hectares. Isso para nós é a
faca e o queijo que nós queremos, porque até então o INCRA
dizia que não podia, e nós vamos correr atrás, nós vamos
defender os agricultores, nós vamos perguntar de que forma
vai ser expedido esse documento, o que nós queremos é isso.
Se vai ser criado um órgão ou não vai ser deixado, isso não
compete a mim, o que compete a mim como cidadão de
Rondônia e como funcionário do INCRA, é trabalhar em prol do
Estado, e o agricultor aqui, Raimundo, está precisando de apoio
e temos que esquecer essas adversidades e criar um
mecanismo para atender nossos agricultores. O grande, o
Raimundo, ele sabe andar sozinho, portanto deixa o grande
caminhar sozinho e vamos atender pelo menos, os pequenos
até cem hectares, momentaneamente. Você levando esse
recado para Brasília, você já vai atender mais de 90% das
nossas prioridades. Se nós conseguirmos atender os
agricultores de até cem hectares, nós vamos atender mais de
90% das nossas necessidades.

Então, Presidente, eu sei que estou sendo assim uma
questão, eu estou colocando não com agressividade, eu queria
pedir desculpas aos meus colegas do INCRA, eu estou
colocando isso aqui com conhecimento de causa, porque eu
ando o Estado todo, eu trabalho no Governo e ando o Estado
todo.

Aqui nós temos dados para serem mostrados
rapidamente, Presidente, que eu acho importante para essa
população saber o que está acontecendo hoje em Rondônia.
Esses dados aqui são fornecidos pelo próprio INCRA, não fui
eu que inventei. Demonstrativo dos problemas fundiários que
impactam o setor rural hoje em Rondônia, regularização
fundiária.

Nós temos hoje dezesseis mil imóveis acima de cem
hectares precisando de regularização, dezesseis mil imóveis.
Nós temos dentro de projetos de assentamentos, dentro de
projetos de assentamento 1.600 parcelas precisando de
documento, que não tem um mínimo documento, um mínimo.

Nós temos compra de parcelas não reconhecidas pelo
INCRA, doze mil, justamente aquelas pessoas que chegaram,
compraram sem a aquiescência do INCRA, que muita gente
erra, não tem só agricultor santo, tem agricultor errado também,
como tem madeireiro errado, mas nós não podemos aqui punir
uma classe por uma meia dúzia de pessoas que fazem coisa
errada. Nós não podemos punir o madeireiro porque tem um
madeireiro lá que vende nota ou que faz coisa errada; a classe
de madeireiros tem que ser respeitada por aqueles que
trabalham corretamente.

Nós temos aqui, ex-beneficiários com ocupações em
Projetos de assentamentos e regularização fundiária,
aproximadamente seis mil famílias, no Estado de Rondônia.

Imóveis com inadimplência em pagamento de título.
Veja bem, isso aqui é um dado interessante, imóveis com
inadimplência com relação a pagamento de título. Por que o
INCRA ao invés de ver quem está inadimplente... se eu deixo
de pagar uma conta, eu vou lá para o meu CPF, é fechado na
hora, se o INCRA ao invés de ficar preocupado com 28 mil
imóveis que estão inadimplentes, com relação a pagamento
de título, não pega essa questão para correr atrás? o INCRA
não está preocupado para o cara pagar o que ele deve para
União, é porque se esse cara não pagar o que está devendo
para o INCRA, o INCRA vai cancelar o título dele, ou vai cancelar
o documento dele. Vamos primeiro dar prioridade, o quê que é
prioridade? Na minha opinião, é resolver essa demanda que o
próprio Raimundo colocou aqui. O INCRA de Rondônia tem 7.500
famílias debaixo da lona, o próprio Raimundo apresentou aqui
agora que a previsão de assentamento do INCRA para 2007, é
2.500 famílias, se nós assentarmos 2.500 famílias esse ano,
2.500 famílias o ano que vem e 2.500 famílias até 2010, até

terminar o Governo Lula só vai atender quem está acampado e
o restante da demanda que nós temos no Estado? E as pessoas
que precisam de terra que não estão acampados debaixo de
lona? Então isso é uma realidade, Raimundo, que nós estamos
vivendo em Rondônia hoje, essa questão aqui, por exemplo,
família ribeirinha; são 3.000 famílias ribeirinhas que também
são cidadãos brasileiros que não tem um documento, que dê
legitimidade para que ele possa constituir a vida dele com
tranqüilidade. Aqui nós temos aproximadamente 500 famílias
que ocupam a florestal nacional de Bom Futuro, acabei de falar
aqui, agora, isso aqui é uma questão que não cabe a eu dizer,
o IBAMA deveria está aqui. Acampados embaixo da lona, esse
número aqui está contradizendo o que o próprio Raimundo
colocou, o número que eu peguei informação do próprio INCRA
foi 5.300 famílias, mas o próprio Raimundo colocou 7.500, então
o meu número está menor, está menor. Criação de projetos,
capacidade de assentamento; veja bem, Sr. Presidente, isso
aqui Raimundo, isso aqui é para mostrar o trabalho na época
que nós éramos Superintendente, que o INCRA, mal ou bem,
fez alguma coisa, se fez alguma coisa de errado no passado,
não cabe a mim julgar, a Justiça está aí para isso. Essa questão
Sr. Presidente, de desapropriação é uma questão complexa. O
quê que adianta você constituir o estado de direito com o
Governo, com o Parlamento e com o Poder Judiciário, se você
ás vezes não chama para sentar na mesa? Porque essa questão
para resolver o problema que está hoje em Rondônia, o
Ministério Público tinha que está presente em todas as ações.
Quer desapropriar uma fazenda, desapropria, chama o
Ministério Público Federal, chama o Ministério Público Estadual,
chama as pessoas interessadas, chama os órgãos interessados;
o NCRA, o IBAMA e coloca na mesma mesa, para evitar que o
preço seja alterado, para evitar que haja algum subterfúgio
nesse processo de compra e venda.

Está aqui o resultado de 1970 Sr. Presidente. Até 1994
o INCRA, que agora eu volto a falar para vocês, com todo o
respeito, o INCRA assentou aproximadamente cinqüenta e seis
mil famílias dentro de projetos de colonização e assentamento
até 1994, criando 36 projetos. De 95 a 98 mais 10.255 famílias
num espaço de 3 anos. De 99 a 2002 mais 10.193 famílias,
ocupando essa quantidade diária que o senhor está vendo aqui,
criando mais 55 projetos. Hoje nós temos um total de 149
projetos. Infelizmente eu tenho que dizer a realidade, de 2003
para cá por causa dessa política, que as vezes eu não culpo o
Olavo, não, isso é uma política de governo, do Governo Federal,
é uma política tímida, uma política que não tem coragem de
enfrentar a realidade, é uma política que prometeu assentar
no início um milhão de família e hoje não está assentando
ninguém. Está aqui o resultado de 2003 para cá, quando
começou o governo Lula, está aqui, foram criados 12 projetos,
foram assentadas 731 famílias. Esses aqui são os dados
fornecidos pelo INCRA, isso que eu tenho aqui, depois nós
podemos até discordar com relação a isso, certo? Então está
aqui o total de famílias assentadas em Rondônia, 77.000
famílias. Então esses números para mim são tímidos, são
tímidos pela demanda que nós temos e pela capacidade
operacional que os técnicos do INCRA têm, que a equipe do
INCRA de Rondônia tem, em desenvolver um trabalho que você
sabe, está aí o Flávio do Machadinho, que hoje é prefeito. O
INCRA de Rondônia exportou capacidade para o restante do
Brasil, Sr. Presidente, o INCRA de Rondônia hoje tem no
Nordeste, tem no Sul, tem no Centro-oeste, tem no Norte do
Brasil os melhores técnicos, saídos aqui de Rondônia, saídos
aqui de Rondônia por conhecimento de causa. E hoje nós temos,
infelizmente, uma realidade que nós estamos debatendo dentro
da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, um problema
pessoal nosso, um problema particular nosso do Estado, que
eu tenho certeza que o Raimundo conhece muito bem, que
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hoje ele é diretor do INCRA, eu conheço ele há muito anos, eu
sei que ele é competente. E eu tenho certeza que o Raimundo
vai levar essa preocupação para Brasília, e vai nos ajudar aqui
em Rondônia. E nós temos aqui, para fechar Sr. Presidente,
essa questão aqui dos títulos expedidos, isso é uma questão
de títulos expedidos que nós temos esses dados são extraídos
lá; Divisão de Obtenção do INCRA, aqui em Porto Velho, título
expedido até o ano de 2003, até o ano de 2006, está aqui. Até
1995 o INCRA expediu, eu não vou falar em quantidade de
área, não, só número de títulos, está aqui, o INCRA expediu
58.839 títulos até 95,de 96 a 98 o INCRA expediu 8.167, de 99
a 2002, 10.996, de 2003 a 2006, 497 títulos. É aqui que está a
diferença, Raimundo, é aqui que está a diferença do INCRA,
dar condição. O quê que o agricultor está querendo?
Que não seja título, mas que seja uma LO, que é uma Licença
de Ocupação que a lei permite que não seja uma LO, que seja
uma declaração dizendo que ele ocupa o lote mansa e
pacificamente, e se precisar que o Ministério Público ou quem
quer que seja, avalie se essa declaração tem legitimidade que
mande avaliar, mas que dê algum documento que dê garantia
para que ele possa fazer alguma coisa, é isso que nós estamos
querendo.  Então, esse dado aqui é a realidade do Estado de
Rondônia hoje, eu sei que para mim está sendo difícil, eu queria
que vocês soubessem, eu sou funcionário do INCRA e defendo
o INCRA, mas defendo o INCRA por quê?  Porque o INCRA é a
minha casa, é onde eu aprendi a trabalhar com 18 anos de
idade. Estou aqui hoje a 27 anos em Rondônia e precisei está
aqui, hoje, perante uma quantidade de autoridades que estão
sentados nessa Mesa e de uma platéia dessa para ter que
falar aqui, relatar situações que talvez eu não queira relatar,
mas eu estou aqui como cidadão de Rondônia, e estou aqui
como um funcionário do INCRA que não quer que o INCRA
acabe. Eu quero que o INCRA dê continuidade, eu quero que o
INCRA seja um órgão forte, eu quero que o INCRA seja um
órgão parceiro do Governo do Estado, eu quero que o INCRA
seja um órgão parceiro do povo de Rondônia para atender as
nossas demandas, para atender o nosso passivo, para que
sem perseguição, os nossos colegas continuem trabalhando
de forma tranqüila e que ele, eu tenho certeza que todos vocês
que são mais antigos de Rondônia sabem, que o INCRA de
Rondônia tem técnicos capacitados para isso. Desculpe se eu
me expressei de uma forma que não foi a que vocês esperavam,
mas eu como Técnico do INCRA e hoje como Secretário Adjunto
da SEDAM, estou aqui para colaborar tanto com o Sr. Presidente
e os Srs. Deputados, como com qualquer um dos senhores
expectadores que estão aqui.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
o Sr. Márcio Alex Petro, Médico Veterinário, representando aqui
o IDARON, onde durante a campanha de vacinação do Estado
de Rondônia, foi feito um levantamento Técnico da situação
fundiária do Estado de Rondônia.

O SR. MÁRCIO ALEX PETRO – Boa tarde a todos, o
meu nome é Márcio, sou Médico Veterinário da Agência IDARON,
em nome do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia, Deputado Neodi e do Presidente da Agência
IDARON, o Sr. Lourival Amorim, eu gostaria de agradecer aqui
de público essa oportunidade extremamente honrosa de
estarmos aqui apresentando os resultados desse trabalho que
a Agência IDARON fez junto a todos os proprietários de terra
do Estado de Rondônia, concernente a situação fundiária, ou
seja, qual é o tipo de documento que as suas terras possuem.
Esse trabalho foi realizado nos 52 municípios onde a pergunta
foi direcionada exclusivamente, foi feito exclusivamente aos
proprietários de imóveis rurais, na ocasião em que os mesmos

foram declarar a sua vacinação de febre aftosa referente a
22ª Etapa de Vacinação, que aconteceu de 15 de abril a 15 de
maio. E por questão de um pequeno atraso, essa pergunta
não pôde ser feita no início, somente pôde ser feita a partir do
dia 24 de abril, ou seja, aproximadamente 10 dias após do
início oficial.  Bom, isso aqui na verdade é um mapa que mostra
todas as nossas unidades locais de sanidade animal, em todos
esses pontos indistintivamente se em azul ou amarelo foi feito
a pergunta. E a pergunta foi essa: Qual a documentação que a
terra desses proprietários de bovinos possuía?   Se tinha
escritura pública, se tem o título definitivo e esse está em nome
próprio ou em nome de terceiros? A carta de ocupação do
INCRA, se está em nome próprio ou nome de terceiros? E não
se encaixando em nenhum dos itens anteriores, a resposta
seria nenhum documento.

Bom, uma vez isso, esses 75 escritórios geraram um
arquivo que foi enviado ao IDARON central, a gente compilou
isso por extratos, ou seja, no caso aqui as propriedades com
até 50 hectares; vamos supor aqui de 51 a 100, de 101 a 200,
de 201 a 300, e assim por diante, e dentro de cada extrato
qual é a quantidade das propriedades que responderam que
tem a escritura pública e que tem título definitivo e assim por
diante.  A ponto de acharmos esses resultados. Que é o
seguinte: das 77.687 propriedades com bovinos no Estado,
foram entrevistados 61.527 proprietários que têm bovinos, o
que perfaz em torno de 79% de todas as propriedades com
bovinos no Estado e aproximadamente 62% de todas as
propriedades rurais do Estado de Rondônia independente se
tem bovinos ou não. Esse é um gráfico que não ficou muito
nítido aqui, mas na verdade é o seguinte: dentro de cada
extrato, aqui fez especificação do tipo de resposta que se obteve.
Só para vocês terem uma noção aqui é 21,31% das
propriedades rurais com bovinos, entrevistadas e que possuem
até 50 hectares, responderam que têm escritura pública. Em
contrapartida 53,54% das propriedades rurais com bovinos,
entrevistados, e que possuem mais de mil hectares
responderam que tem escritura pública, isso em nível de Estado,
ou seja, essa foi um compilado do Estado de Rondônia. E esse
é o gráfico na verdade que apenas 26,15% de todas as
propriedades rurais com bovinos entrevistados que é naquele
universo de to:sessenta e uma mil propriedades disse que tem
escritura pública, e quase, no caso, são 31,93% disse que não
tem nenhum documento. E a exemplo do que pediu o nosso
Presidente, nós fizemos apanhado de alguns municípios, e um
deles que a gente não poderia deixar de fora é o Município de
Ouro Preto do Oeste, que nós sabemos que na década de 70
foi o primeiro município a receber um Projeto de colonização
do INCRA, aonde na verdade quase que independe o extrato
da área se pequena ou se grande, na verdade a grande maioria
delas têm escritura pública. E o que pode ser visto aqui através
desse mapa, diz o seguinte: que mais de 53% dos donos de
propriedades rurais com bovinos, entrevistados no Município
de Ouro Preto do Oeste, possui escritura pública, mas também
nos chamou atenção, que mesmo assim um número significativo
respondeu que não tem nenhum documento. Um outro
município com uma situação, ou seja, não tão ruim,  uma
situação intermediária, é o Município de Alta Floresta, aonde
mostra que em torno de 31% dos donos de propriedades rurais,
com bovinos, entrevistados, possuem escritura pública e
aproximadamente também 31% responderam que não têm
nenhum documento. Aqui o Município de Ariquemes, aonde
fechou com 50% de donos de propriedades rurais com bovinos
entrevistados, responderam que tinham escritura pública.
Aqui o Município de Buritis, aonde apenas mais de 50% de
todas os proprietários rurais, com bovinos, entrevistados na
ocasião da declaração de vacinação de febre aftosa,
responderam que não tinham nenhum documento, e olhe lá,
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ninguém respondeu que tinha, no caso, escritura pública, no
Município de Buritis. No Município de Cujubim, apenas 1,72%
dos proprietários rurais, com bovinos, entrevistados no Município
de Cujubim disse que tinha escritura pública, em detrimento
mais de 34% desses entrevistados disseram que não têm
nenhum documento.  Aqui o Município de Machadinho do Oeste
não ficou muito diferente, ou seja, enquanto 1,1% dos
proprietários rurais, com bovinos, daquele município disseram
que possuem escritura pública, mais de 39% responderam que
não tinham nenhum tipo de documento. E aqui um município
que mais nos chamou atenção, que na verdade não causou
nenhum espanto a nós, foi o Município de São Francisco do
Guaporé, aonde na verdade aqui por estratos, até 50 hectares,
de 51 a 100 de 101 a 200; de 201 a 300; de 301 a 500; de 501
a 1.000 e mais, ou seja, mais de mil hectares, a grande maioria,
independente se pequena ou se grande propriedade
responderam que não tinham nenhum documento. E na verdade
aqui se demonstra que mais de 92% dos proprietários rurais
com bovinos do município de São Francisco do Guaporé,
responderam que não tinham nenhum documento.

Eu quero aqui agradecer, na verdade a oportunidade
mais uma vez, e estou aberto para todas as perguntas que
aqui for dirigida a este trabalho que foi desenvolvido pela
Agência IDARON.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Passo a palavra
ao senhor Edson Afonso Rodrigues, representando aqui o
Sindicato dos Produtores Rurais do Cone Sul.

O SR. EDSON AFONSO RODRIGUES – Sr. Presidente,
Chefe da Casa Civil, senhores Secretários, Adjuntos, senhor
Raimundo, Deputados, Prefeitos os quais eu cumprimento, os
demais aqui presentes. Queria aqui exaltar, Deputado, porque
é a primeira vez que os produtores rurais vão ter condições de
falar sobre regularização fundiária e documentação de terra
dentro do Estado de Rondônia. A primeira vez que um produtor
rural vai falar. Eu queria aqui, que os produtores rurais da 429
ficassem de pé, por favor.

Sr. Presidente, ali tem presidente de associações,
presidente do Sindicato Rural, representantes. Obrigado meus
amigos. Nós, em 2003 começamos um trabalho de cobrar junto
ao INCRA regularização fundiária, mas não cobrar simplesmente
como algumas pessoas fazem, o nosso trabalho é de trazer
propostas. Estivemos com o Presidente, o senhor Olavo,
estivemos aqui duas vezes Sr. Olavo, Sr. Presidente, e não
fomos recebidos como produtores rurais, estivemos aqui com
o presidente da Associação e também o presidente do Sindicato
Rural de São Francisco do Guaporé, o senhor nos recebeu
muito bem, como também o Doutor João Luiz de Ji-Paraná. E
aí começou um trabalho em 2003 de cobranças. Fomos a
Brasília várias vezes, e hoje estamos aqui. Temos uma resposta
do INCRA hoje, graças a essas intenções, até de vocês, de
poder colaborar e dos produtores rurais estarem cobrando as
suas posições. Existe um equivoco hoje no meu entender, estão
se falando demais, muita coisa, mas até agora não priorizaram
a classe produtiva do Estado, se falaram em 98% da classe
que vai ser atendida até 500 hectares, como é a lei que temos
hoje a medida provisória 31, a medida provisória 32 que não
atende 9% dos produtores do Estado. A medida provisória 32
tende hoje, não chega a 9% dos produtores do Estado. Como
que nós vamos produzir? Como que nós vamos obter crédito?
Como que nós vamos regularizar nossas terras se a lei foi
criada para 2.500 hectares e nós lá da região de fronteira Dr.
Raimundo, temos a lei hoje até 500 hectares que foi uma
negociação do Senador Amir Lando lá em Brasília na qual eu
estive presente. Nós temos hoje que sair daqui dessa reunião,

e nós produtores rurais, sindicatos trazemos propostas não
viemos aqui condenar ninguém, nós somos parceiros, parceiros
da Assembléia, parceiros do INCRA, parceiros dos Prefeitos eu
já entreguei ao Deputado Presidente desta Casa, também á
bancada Federal lá em Ji-Paraná numa reunião da AARON, o
Of. nº083 do nosso sindicato, pedindo dinheiro para o INCRA
de Rondônia. Nós tivemos aqui na Superintendência e foi nos
relatado que para fazer o georreferenciamento e fazer o plano
ecológico-econômico que também é uma coisa que não existe
o porquê ter, já que o Dr. Raimundo mesmo falou que nós
temos o zoneamento, é o único Estado que tem o zoneamento,
para que lá em Brasília dentro de um gabinete resolvam fazer
um plano ecológico-econômico, o Estado já tem isso pronto.
Nós produtores rurais estivemos aqui, fizemos uma proposta,
conseguimos junto com o Dr. Olavo e os Prefeitos da 429 trazer
uma economia para o INCRA, nós apresentamos, eles iam
georreferenciar 235.000 hectares com R$150.000,00 (cento e
cinqüenta mil reais). Nós conseguimos mudar, mudaram o edital
de licitação para fazer a gleba toda, eu consegui uma firma
que fizesse por menos do que R$150.000,00 (cento e cinqüenta
mil reais). Foi feito, deve dar aproximadamente 605.000
hectares foi cobrado, foi pago, vai ser pago ainda esta
terminando o serviço R$100.000,00 (cem mil reais) uma
economia de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) e foi feito mais
do que o dobro. Então nós somos parceiros, nós produtores
rurais estamos aqui e trouxemos algumas propostas para hoje,
que nós gostaríamos que saísse daqui hoje, Dr. Raimundo e a
presença do senhor é muito importante para isso, certo? Quando
nós estivemos com o Ministro lá em Brasília por duas vezes,
ele nos prometeu que iria mandar alguém aqui para fazer um
levantamento das necessidades. O Deputado Neodi estava em
Brasília, eu falei com o Expedito Junior, e ele junto com o
Governador Ivo Cassol e mais algumas pessoas estiveram com
o Ministro. Eu li no jornal, ele me passou um e-mail também,
relatando que o Ministro colocou que mandaria alguém aqui.
Nós temos aqui, graças a Deus, o Dr. Raimundo, temos esta
Casa aberta hoje ao produtor rural a essa situação de
regularização fundiária que passou da hora de ser resolvida
no Estado. O volume de conflito que está previsto no Estado é
muito grande. E Dr. Olavo, o senhor sabe, conversei com o
Governador aqui atrás, hoje a questão indígena entre São
Francisco e Seringueiras, eu vou dizer para vocês como foi
falado aqui, o produtor não vai sair de lá não, ele chegou ali há
vinte e tantos anos atrás, eu tenho certeza porque ali tem
homens, ali não são moleques não, são homens que vieram
para cá por incentivo do INCRA há muitos anos atrás, por
incentivo do Governo Federal, não foi feito o trabalho que deveria
ter sido feito, e hoje a FUNAI está lá fazendo um levantamento
para se tornar uma área, tem hoje mais de mil propriedades,
mais de mil proprietários, produtores, títulos definitivos, carta
de ocupação e diversidades dentro da regularização, que estão
prestes a ser definido como área indígena. E eu garanto para
vocês, é um problema grave. A 429 tem mais de um milhão de
cabeça de gado, mais de duzentos e cinqüenta mil pés de café
produtivo, uma bacia leiteira crescente. Não produzimos mais
porque não temos direito ao crédito, crédito para quem tem
documento é 8.75 ao ano. O produtor de São Francisco, todos,
todos pagam hoje CPR a 1.8 ao mês, a disparidade Dr.
Raimundo, a disparidade para os juros, para quem não tem
documento é de 1.8 ao mês para 8.75 ao ano. Como que se
produz com isso com a margem de lucro sendo achatada no
mundo de hoje, como a carga tributária, não existe no mundo
igual. Como que se produz? E além de tudo isso nós não temos
documento, nós não temos o documento que poderia pelo menos
minimizar a questão de custos.

Eu gostaria Sr. Presidente, só de fazer uma pergunta
ao Dr. Raimundo se for possível. Pode ser? O senhor Dr.
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Raimundo disse aqui que o INCRA pode dar carta de anuência
a 120, não é 100, não  120% dos produtores rurais tentam um
crédito junto aos bancos e precisam de uma carta de anuência
ao INCRA. O Dr. João Luiz em 2003 me respondeu um Oficio,
encaminhou para Porto Velho, e esse Oficio foi devolvido, a
resposta, somente verbal; me pediram para não responder
que o INCRA não tem condições através da portaria 10, de
dezembro de 2004 que não poderia dar a carta de anuência, a
ninguém mais em terras de ocupação que não tivesse o título.
O senhor falou em carta de anuência o INCRA pode dar essa
carta de anuência, isso pode ou não, dar ou não, essa carta de
anuência? Dr. Olavo, as situações que nós já estivemos
presentes, os produtores da região realmente querem se
colocar a sua disposição para ser parceiro, mas nós queremos
exigir também a presença do INCRA um pouco maior. Dr.
Raimundo 500 hectares com as burocracias que existem hoje,
não atingem 9%, colocamos aqui uma proposta para a nossa
área. Para a nossa área até cento e cinqüenta quilômetros nós
trazemos, eu gostaria que o Deputado Presidente desta Casa
recebesse, aqui consta um documento assinado por todos os
Presidentes dos sindicatos rurais do Estado numa reunião feita
em Pimenta Bueno. Aqui nós pedimos que o Ministério do
Desenvolvimento Agrário libere dinheiro para o INCRA porque
é impossível fazer um georreferenciamento e não ter dinheiro
para fazer o plano ecológico-econômico. É impossível, fazer
se fazer o georreferenciamento, sem dinheiro para os fiscais
irem lá fazer as vistorias e dar seqüência no projeto, tudo por
falta de dinheiro. Trago aqui Dr. Raimundo, isso é uma
informação que não é oficial, que não se gasta não se gastaria
mais do que três milhões de reais para fazer o
georreferenciamento de todas as glebas do Estado. Se partindo
do princípio que o INCRA tinha cento e cinqüenta mil para fazer
uma parte da gleba a custo de 0.63 centavos e o que nós
conseguimos foi 0.16. Eu tenho certeza que com dois milhões
de reais se faz o georreferenciamento em todas as glebas que
não tem o georreferenciamento do Estado. Três milhões de
reais Dr. Raimundo, eu tenho certeza, que para o Governo
Federal não é nada. E trago outra proposta; que o Governo
federal fale para nós produtores que não tem esse dinheiro,
nós produtores pagamos esse georreferenciamento 0,16
(dezesseis centavos) por cada hectare, cada um de nós
pagamos, eu garanto e falo por todos vocês que estão aqui e
falo com certeza que qualquer produtor tem interesse em
crescer e produzir, paga 0,16 (dezesseis centavos) por hectare,
saímos de 0,63 (sessenta e três centavos) que é a previsão de
gasto do INCRA, fomos para 0,16 (dezesseis centavos) isso é
parceria, gente. O que nós temos que fazer é fazer parceria;
vamos crescer juntos, o INCRA faz a parte dele e os produtores
fazem a parte deles. Está muito fácil de resolver isso aí, está
faltando ação, e hoje é a primeira vez que eu vejo alguma
ação em prol do produtor rural do Estado de Rondônia. É a
primeira ação que eu vejo realmente de fato.

Outro assunto que talvez seja o mais importante para
a classe produtiva, que foi falado números diversos, eu vou
resumir os números aqui: são 2.8%, Dr. Raimundo, me parece
que detém 46% das áreas no Brasil, das áreas, 2.8% dos
produtores detêm 46%; mas esses 2.8% produzem 95% do
que se produz no Brasil que paga a dívida externa do Brasil
todo ano. E nós não somos valorizados, principalmente aqui
na nossa região. Vamos partir do mesmo princípio 2.8% dos
produtores de Rondônia produzem, com certeza, mais de 70%.
O dinheiro que se paga de imposto vem da classe produtiva, é
princípio básico, tem que se produzir na zona rural para a
cidade sobreviver, a indústria não tem para quem vender e se
a classe rural vai mal, Rondônia está mal.

São Francisco do Guaporé tem 1%, nem 1% de área
com documento. Nós fazemos a segunda proposta além, Dr.

Raimundo, além do Ministério liberar esse dinheiro necessário
para todas as glebas de Rondônia, nós da 429 estamos pedindo
em todas as audiências que nós fomos em Brasília, em qualquer
lugar, pedindo para toda Rondônia, porque nós não somos
egoístas, como aconteceu lá em Brasília; um Deputado de uma
região falou assim: “na minha região já estou conseguindo”.
Então que fique com a região dele, consiga para a região dele,
que nós estamos brigando por toda Rondônia, solicitamos que
o MDA libere a regularização de até dois mil hectares ou até
dois mil e quinhentos hectares em parte das glebas. Justificativa:
a Lei de até quinhentos hectares, que é uma burocracia
tremenda que se colocou para não ser cumprida, não adianta,
não vai ser cumprida, não vai resolver nada. É insuficiente
porque o perfil do gerador de emprego em nosso Estado que
dá condição do pequeno produtor se fixar na terra, trabalho,
renda para sustentar a sua família, os produtores que geram
serviço, Dr. Olavo, o senhor assenta um produtor rural, se ele
não trabalhar para um fazendeiro um pouco maior ali, alguém
que tem quinhentos hectares; mil hectares, ele abandona e
vende. Eu garanto que mais de 70% dos assentados vendem
as suas propriedades, vocês sabem disso, vocês devem ter
isso em estatística. Nós pedimos a regularização fundiária em
toda Rondônia até dois mil hectares que é a lei de muitos anos
atrás. Não existe, foi colocado na Medida Provisória negociada
por Amir Lando junto ao Ministério, o qual estava presente até
quinhentos hectares, mas as burocracias para se atender isso,
vocês têm que ser sem-terra, você tem que estar no perfil de
até 100 hectares; você não pode ser professor, você não pode
ser funcionário público, você não pode ser empresário, você
tem que morar lá dentro, você tem que sobreviver só da terra,
você não pode ter tantas cabeças de gado, é uma burocracia
tremenda, feita para não ser cumprida, mais uma. Vamos unir
as forças, os produtores rurais, eu falo em nome de todos
esses que estão aqui e falo em nome de mais de 120 produtores
que estão reunidos hoje lá em São Francisco, por causa da
questão indígena lá dos “perubazar”, não sei o nome daqueles
índios lá, onde a FUNAI está. A FUNAI está lá hoje para
desapropriar entre Seringueiras e São Francisco. É quase um
motivo de rir das coisas que acontecem neste Brasil, como são
feitas as coisas, e os direitos garantidos não são respeitados.
Então nós somos geradores de emprego, Dr. Raimundo, nós
solicitamos que o INCRA faça a regularização fundiária até dois
mil e quinhentos hectares, porque essa é a lei que existe, e a
gente fala nesse documento; até dois mil, porque a maioria
das regiões quando foi feito o assentamento de vinte e um
hectares quarenta e poucos hectares, uma área de dois mil
que é uma área de propriedade maior, exatamente para gerar
renda para aqueles pequenos aonde eles pudessem trabalhar
e foi quando Rondônia cresceu; 58 mil títulos emitidos  no
período até 94. Por quê? Porque foi feito assim, dava-se a
terra para o pequeno até 42 hectares e dava uma área grande
onde o cara iria gerar emprego na região. Fica aqui Presidente
uma cobrança, e isso até para a Casa Civil, é uma pergunta e
uma solicitação dos produtores: que se crie o mais urgente
possível esse órgão no Estado, o qual está se falando, ou
revitalizar um órgão que existia antigo, que ele venha trabalhar
somente com regularização fundiária. Não tem como mil e
seiscentos e poucas propriedades de São Francisco do
Guaporé, todos os produtores que andaram até hoje foram ao
INCRA, foram em qualquer lugar, não tem informação. O
Senador Amir Lando me disse que pode regularizar a terra até
dois mil e quinhentos hectares, que se pode regularizar a terra,
inclusive, dos dois mil e quinhentos hectares até na área de
fronteira. Ele entende das leis mais do que qualquer um aqui,
eu acho. Mas como fazer isso, Deputado? Quem vai informar
isso para o produtor rural? Qual o tipo de informação que nós
temos? Nenhuma. Não existe um órgão do Estado, hoje, que
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possa dizer para nós e eu quero aqui parabenizar os governos
anteriores e outros governos e principalmente o atual, o IDARON
é o maior exemplo que existe, se nós temos uma pecuária
hoje, tem organização e o Estado sobrevivendo hoje se deve
graças ao IDARON que tem um excelente trabalho. Por que
não ter um órgão igual ao IDARON defendendo todos os
produtores rurais do Estado? As informações existem na SEDAM
e no IDARON, todas as informações que o INCRA precisa. O
zoneamento, o amigo colocou muito bem aqui, o que está
faltando é ação. Quero sugerir, Deputado que se monte uma
comissão, não sei qual o resultado que vai sair daqui hoje,
mas eu espero que saía alguma coisa concreta, que saía daqui
uma comissão de um Senador, um Deputado Federal, um
Deputado Estadual responsável por regularização fundiária no
Estado e que nela conste uma pessoa, um produtor rural, porque
o produtor rural tem que ser ouvido em todas as situações,
porque é ele quem banca os impostos, é ele quem banca os
funcionários públicos, é nós que bancamos todo mundo, porque
nós produzimos. Quero.. (Aplausos). Muito obrigado meus
amigos, eles não foram pagos para isso não, Deputado. Dr.
Raimundo, eu não sei se o senhor anotou, eu vou entregar na
mão do Deputado as nossas propostas que é, só resumindo e
finalizando. Que o IMDA libere o dinheiro para o INCRA de
Rondônia regularizar, georreferenciar todas as terras do Estado.

Que se crie uma comissão mista de parlamentares com
o produtor rural junto, e que o IMDA libere a regularização
fundiária de direito para quem está lá embaixo, para quem
está lá trabalhando, até 2.500 hectares. Lógico, o senhor falou
que tem dinheiro para comprar, e eu nunca vi um Governo com
tanto dinheiro igual a esse Governo, o Governo do PT, graças a
Deus, hoje nós temos um patamar de Governo rico, mas nós
temos uma prévia de um produtor pobre. O Governo, gente,
tem muito dinheiro, está com muito dinheiro, três milhões para
ele para fazer o georreferenciamento não é nada e para
comprar as áreas para assentar as famílias, o Governo tem
dinheiro sim. Mais de 40% de tudo que vocês produzem vão lá
para os cofres da União.

A regularização fundiária passou da hora, e eu acho
Deputado, que agora com essas comissões montadas e
principalmente com o Dr. Raimundo aqui levando as
necessidades do Estado, e eu gostaria Dr. Raimundo, se o senhor
pudesse se dirigir algumas áreas dessas, numa próxima
oportunidade, talvez, ir lá ao campo ver o que acontece lá. O
senhor chega numa linha daquela e pergunta para um produtor
de 40 anos: onde o senhor trabalha? - Eu trabalho na fazenda
do fulano de tal, ali, eu trabalho numa fazenda. As vezes uma
linha tem uma fazenda só. Aonde o senhor trabalha? Como o
senhor sobrevive? - Ah, eu trabalho numa fazenda, eu passo
veneno, eu roço pasto, eu faço alguma coisa. Esse modelo não
está sendo visto hoje, que é o modelo que gera Rondônia, que
gerou o Brasil em todos os tempos.

Queria agradecer aqui o nosso prefeito Abrão, estava
aqui mas foi embora. Queria agradecer a presença de todos
os produtores aqui e que realmente, mediante aquela
Associação que nos montamos em 2003, nós começamos ter
alguns frutos com o georreferenciamento da Gleba Conceição.
O Dr. Olavo me disse hoje que está chegando o dinheiro aí, me
parece que está chegando dinheiro, vai começar a fazer a Terra
Firme em Bom Princípio, e também o Dr. Raimundo disse que
vai fazer toda 429, 10 glebas. Nós garantimos para o senhor, o
que o senhor precisar na região o senhor vai ter de apoio. Dr.
João Luiz, o que o senhor precisar na região, me ligue antes
de ir para lá doutor, para o senhor não ficar com a camionete
quebrada mais, sem assistência, me ligue, porque com certeza
o pessoal nosso vai dar assistência para o senhor. Porque nós
produtores somos humanos e somos parceiros, não queremos
em momento nenhum condenar a ação de ninguém. Nós

queremos Deputado, ser parceiro hoje e sempre. Nós, nos
colocamos a disposição e colocamos toda classe produtiva a
disposição de vocês.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Com a palavra o
ilustre Deputado Jesualdo Pires, abrindo mão da palavra. Está
inscrito aqui também o ilustre Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Exmo. Sr. Neodi Carlos,
Presidente desta Casa, queria cumprimentar o nobre Deputado
Valdivino Tucura; O :Exmo. Sr. Juarez, Chefe da Casa Civil; o
Dr. Raimundo Lima, da Direção Nacional do INCRA; o nobre
Deputado Valter Araújo; o Prefeito de Machadinho, Vagner;
Deputado Jesualdo Pires; queria cumprimentar aí também na
galeria o Bengala, administrador do Distrito de Jacy-Paraná,
em seu nome cumprimentar todos os administradores dos
Distritos que se encontram aqui; cumprimentar também o
amigo Zé Luiz, lá do Distrito de Triunfo; primeiro suplente de
Vereador do município de Candeias; cumprimentar também
aqui o Lázaro, Presidente da FETAGRO; trazer aqui em primeira
mão um abraço da Senadora Fátima Cleide, bem como do
Deputado Federal Eduardo Valverde que não puderam está
presente nessa reunião, minhas senhoras; meus senhores.

Queria Sr. Presidente louvar em primeiro lugar,
desculpe, abrindo, queria cumprimentar também o nosso Dr.
Olavo, Superintendente do INCRA, companheiro do PT;
cumprimentar também o Deputado Alex Testoni que chegou
agora ao recinto. E continuando Sr. Presidente, louvar essa
atitude que reputo de uma importância muito grande, esse
tema da regularização fundiária. Eu que em alguns momentos
defendo muito a federalização de determinadas coisas, como
por exemplo, a segurança pública, o sistema prisional brasileiro,
porque acredito eu que a coisa da mão do Governo Federal,
sempre tem um pouco mais de condições, sempre tem menos
corrupção e eu sempre acho que a honestidade é o pressuposto
para todas as outras boas ações. Mas a questão da
regularização fundiária, eu acho que tem que passar realmente
para a mão do Estado e com isso acredito que essa Audiência
Pública, seja o primeiro passo, de uma caminhada para que a
gente possa ter essa questão aqui na mão do Estado, questão
essa que hoje é feita pelo INCRA. E aqui eu queria, ao contrário
de muitos, destacar e parabenizar o trabalho que o Olavo fez,
ou vem fazendo no INCRA, porque é muito difícil, muitas vezes
você encontrar, apesar do INCRA do Estado de Rondônia, como
foi destacado, é um dos que melhor trabalhou talvez na região
Norte, mas existia muita coisa errada que o Dr. Olavo tentou
consertar, mas eu defendo também que cumprindo a Lei a gente
observa, e acima de tudo o custo benefício das coisas para
que o nosso povo não seja prejudicado, ou seja, contemplado.
E eu ouvindo aqui atentamente as palavras do Dr. Raimundo,
duas coisas me chamaram a atenção, quando ele falou em
determinado momento, que era muito difícil determinadas
questões, tanto para o Governo Federal, como acima de tudo
para o Governo do Estado. Dizendo o Dr. Raimundo no meu
entender, que era impossível determinadas coisas, se referindo
talvez aqui a alguns tipos, algumas coisas referentes a
regularização da terra. Eu acho o seguinte: que apesar da lei,
muitas vezes, ser feita por pessoas que não conhecem a
realidade de uma região, e que a gente ter que cumprir essa
lei, e muitas vezes umas das coisas piores que existe nesse
País, é a gente cumpri a lei que vem contrária aos interesses
do nosso povo. Mas mesmo assim não sou eu que tenho que
defender a desobediência civil, mas eu defendo, acima de tudo,
que se estude acima de tudo com muita atenção, a questão do
custo benefício para ver se a gente não prejudica, ou prejudica
o mínimo possível a nossa população. E quando o Dr. Raimundo
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falou que existem coisas impossíveis, acredito que se a gente
tiver vontade, se a gente tiver compromisso, e se a gente tiver
sensibilidade para o sofrimento do nosso povo, nós podemos
mudar tudo isso. Se quem fez a Lei, fez muitas vezes errada e
muitas vezes Dr. Olavo, faz com que o senhor seja acusado, o
senhor simplesmente cumprindo a lei, e nós em muitos
momentos, eu tenho sempre atentado para isso.

Outra questão Dr. Raimundo, o senhor falou e o senhor
fala com tanta propriedade, que o Estado de Rondônia, foi o
Estado que mais regularizou terra na região Norte e talvez do
Brasil. Mas nós temos que ver que o Estado de Rondônia é um
Estado diferente, é um Estado que em primeiro lugar, a sua
colonização e a sua ocupação, foram feitas a custo de muito
sofrimento, e muitas vidas perdidas dos nossos irmãos, que
muitas vezes, começaram enfrentar o sofrimento de ter que
se deslocar de suas terras natais, deixando tudo para trás,
para vir adentrar a floresta inóspita em busca de dias melhores
e de uma vida mais digna para ele e para sua família. E muitos
homens e mulheres corajosos deste País, ao adentrar essa
mata e enfrentar todas as dificuldades, muitas vezes perdendo
a família inteira, porque a assistência de saúde não era aquela
assistência compatível com o chamamento do nosso povo para
essa região. E é por isso Dr. Raimundo que o nosso povo tão
corajoso, que teve toda essa coragem de vir para cá e colocar
o nosso Estado, Dr. Brito, na condição que o senhor colocou,
apesar de 30% do desfloramento, mas colocar o nosso Estado
no patamar de um dos mais fortes Estados da federação em
determinadas coisas, como; na agricultura, pecuária,
agroindústria e por aí vai. Sempre um povo ordeiro, trabalhador,
em busca de dias melhores. E é por isso que nós temos que
respeitar muito esse povo, nós não podemos de maneira
nenhuma, hoje simplesmente acusar o produtor rural, ou o
próprio madeireiro de devastador da natureza. Porque imagine,
Dr. Brito, aqui na sua fala é o que era; o que representava o
Estado de Rondônia em 1970, quando tinha 1% somente de
área desmatada. O que o Estado de Rondônia representava
em termos de pico para o Brasil? Absolutamente nada. E vejam
o quê nós representamos hoje, veja o que nós representamos
hoje. Então essas questões têm que ser muito discutidas, nós
não podemos simplesmente virar as costas para aqueles que
com tanto heroísmo tivera na colonização e na ocupação das
terras do nosso Estado. Falou aqui também, que houve alguns
erros por parte do INCRA, por parte da colonização, por parte
realmente daquele chamamento que houve no tempo do
governo militar para que se viesse para o Estado de Rondônia.
Mas esses erros, meus irmãos e minhas irmãs, trouxeram de
qualquer maneira também o alento para tantas e tantas famílias.
E hoje permitir que o Estado de Rondônia possa abrigar, como
disse o Dr. Brito mais de dois milhões de pessoas. Permitiu que
com esse desenvolvimento, muitos irmãos que viviam em
situação difícil lá fora, viessem para cá e melhorasse e
melhorasse muito de vida. Claro que a gente ainda vê em
Rondônia o que vê no Brasil; uma concentração brutal e injusta
da renda, mas isso não é culpa dos produtores rurais. Porque
nós temos que antes de tudo, defender a geração de riqueza,
para poder depois fazer a justiça social e distribuir melhor
essas riquezas. Agora, se não temos riqueza, não podemos
distribuir com ninguém.

Termino aqui Senhor Presidente Neodi, as minhas
palavras, mais uma vez agradecendo a todos os irmãos
produtores rurais aqui da Capital e todos os irmãos produtores
rurais que se deslocaram do interior até aqui, para que viessem
aqui, com muita, vamos dizer assim, apreensão, e muita
expectativa. Que dessa audiência Senhor Presidente, tenha a
solução para essa regularização fundiária que é um dos
grandes gargalos para o crescimento e o desenvolvimento do
nosso povo e do nosso Estado.

Muito obrigado.

O SR.  PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ouviremos
agora finalmente as palavras do Deputado Valdivino Tucura,
quer fazer apenas um complemento. Com a palavra o Deputado
Valdivino Tucura.

O SR. VALDIVINO RODRIGUES – Eu quero aqui dar
uma boa tarde a todos vocês e cumprimentar meu Presidente
Neodi, nosso amigo Raimundo, Prefeito de Machadinho e o
nosso amigo Juarez Jardim. Eu quero aqui primeiramente
agradecer a Deus, porque Deus nos deu força e coragem de
estarmos aqui até agora. E agradecer meus amigos lá do São
Francisco do Guaporé, que estão aqui com a gente, hoje,
obrigado pelo apoio. E pode contar com o Deputado Valdivino,
com o Deputado Alex Testoni, com o Deputado Jesualdo, o
nosso amigo Deputado Ribamar Araújo, Deputado Valter Araújo,
com toda esta Casa. Estou falando em nome dos meus
companheiros porque tenho liberdade, porque nós somos
companheiros e o que depender de nós, da Presidência
estaremos juntos para defender os interesses dos nossos
amigos pecuaristas, nossos amigos produtores que eu também
sou um deles, Deputado Neodi. Graças a Deus, Deus tem nos
ajudado, nós temos um pedacinho de terra e nós sabemos o
quanto é difícil para ter essa documentação. E parabéns pela
iniciativa do nosso Presidente, dos nossos companheiros que
sempre têm nos ajudado, para ter essa iniciativa para começar,
tudo tem que ter o começo e hoje está começando, e com fé
em Deus vai dar certo. Conte com o apoio do Deputado Valdivino
Tucura e com o apoio desta Casa.

O meu muito obrigado e vamos almoçar que estamos
com fome, não é Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Mas antes
passaremos a palavra para um breve complemento. Com a
palavra o prefeito de Alto Paraíso, nosso amigo, Altamiro.

O SR. ALTAMIRO – Boa tarde a todos, é bem rápido.
Cumprimentar aqui o Presidente da Casa Deputado Neodi; o
Juarez, Chefe da Casa Civil, neste momento representando o
Governador; ao nosso amigo e companheiro Flávio, prefeito
de Machadinho; ao Dr. Raimundo, representante do INCRA,
Presidente do INCRA neste momento; ao Deputado Tucura aqui
neste momento. Parabenizar em nome do nosso Deputado, da
minha região, de Alto Paraíso, de Ariquemes, o Deputado Tiziu;
cumprimentar todos os Deputados aqui presentes;
cumprimentar também os vereadores que vieram lá de Alto
Paraíso, Vereador Nivaldinho, Vereador Zé Ceará, Vereador
Ferro e também o Presidente do CONAPRA - Consórcio de
Associações de Produtores Rurais de Alto Paraíso, o Vildemar,
e também um morador lá da FLONA Bom Futuro, um dos quase
mil moradores que tem suas famílias lá dentro do Bom Futuro.

Eu gostaria Presidente, de cumprimentar pela iniciativa,
por esta bela idéia aqui junto com esta Casa, e nós sabemos
que o nosso município não poderia deixar aqui, de registrar o
problema fundiário, latifundiário que temos no nosso município.
Lá nós temos uma área de quase noventa mil hectares que é
denominada Demarcação; são quase duas mil famílias ali
residentes há mais de 25 anos e que diz que tem um suposto
proprietário, que no Estado de Rondônia foi o campeão de
terra que é o famoso Galo Velho. E eu não sei porquê o INCRA
ainda não entrou em negociação e houve um impedimento com
este suposto, ou pseudo-proprietário dessas terras, porque os
verdadeiros donos estão lá. A maioria são terras, não dá 50
hectares para cada um e já era para ter sido negociado, e
esse povo, duas mil famílias, sentindo essa necessidade. E foi
bom trazer para a Mesa essa discussão. Em nome daquele
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povo de Alto Paraíso, quero parabenizar mais uma vez essa
iniciativa, e lamentar a questão do IBAMA não está aqui
presente, porque nós também temos um problema na FLONA
Bom Futuro; são mais de mil famílias  naquela região, aonde
todos os dias estão lá na prefeitura, batendo nas nossas portas
pedindo estrada, pedindo posto de saúde, pedindo educação,
e nós impedidos de levar este benefício para essa população.
Não entendo um ser humano valer menos do que uma paca,
do que uma anta, do que uma floresta, porque quando
determinou aquela zona lá de Bom Futuro, de FLONA Bom
Futuro já existia família lá dentro morando. E aquele povo está
numa carência muito grande. E nós somos o pára-choques
que recebemos essa turma e que estamos  infringindo a
Legislação, correndo o risco de ser indiciado por crimes por
estar ajudando famílias, pessoas que aqui necessitam, pessoas
que precisam. Então por isso Deputado Neodi, como Presidente
deste Poder, e como também um legítimo representante da
região do Vale do Jamari, quero parabenizar e trazer para a
Mesa essa discussão. Que nós, lá na Ponta possamos sentir os
benefícios desta lei, os benefícios desta Audiência Pública, que
ela seja realmente traduzida em ação efetiva para que melhore
a situação daquele nosso povo. E pedir mais uma vez, ao INCRA,
que dê uma atenção especial àquela questão nossa de 90 mil
hectares, que vai atender duas mil famílias de imediato; basta
chamar para negociação das partes interessadas e realmente
beneficiar essas mil famílias. E repudiar uma ação civil pública
que foi impetrada pelo Ministério Público, mudando as divisas
da reserva, área de entorno da reserva, aonde atingiu áreas
de assentamentos já feitos pelo INCRA, e hoje nós não podemos
nem sequer passar uma estrada ali, receber benefícios para
que possamos melhorar as estradas. No mais, Deputado Neodi,
parabenizar e agradecer, porque estou aqui até agora
esperando essa oportunidade para manifestar esta minha
indignação; como é tratado o nosso produtor rural em Rondônia.

Parabéns e obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos)- Neste momento
eu quero deixar aqui, antes de passar a palavra ao Raimundo
para as suas considerações finais, deixar aberta a palavra. Se
alguém quiser fazer algum questionamento em relação a tudo
que foi falado aqui, os nossos produtores que estão aqui
presentes, os Vereadores, enfim, qualquer um cidadão que
esteja aqui, e quiser fazer qualquer questionamento, nós
estamos aqui com a palavra aberta.

O SR. GILZÉLIO FABRIS - Boa tarde a todos. Eu quero
ser bastante rápido, simplesmente que falar o seguinte: Dr.
Raimundo, uma carta de anuência para nós é mais que meio
caminho andado, é a tábua da salvação.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – O Raimundo vai
responder depois, não é Raimundo? Quem é o outro inscrito
aqui? Como é o seu nome? Lá o senhor que fez a pergunta? É
o senhor como é seu nome? Gilzélio Fabris. Qual é o próximo
que quer fazer a pergunta? Foi ele que tinha se inscrito primeiro,
ele faz, depois logo você faz.

O SR. LÁZARO – Sr. Presidente, eu sou Lázaro,
Presidente da FETAGRO, e para nós é uma satisfação poder
estar participando desse evento. E também uma satisfação
muito grande saber que esta Casa tem ouvido o clamor da
base, ouvido o clamor dos trabalhadores e dos trabalhadores
rurais. Representamos a agricultura familiar neste Estado e
sabemos da importância também do setor patronal, do setor
de trabalhadores, empresários rurais, mas temos a certeza de
que o pequeno, o agricultor familiar também tem a sua

contribuição muito forte aqui no Estado. Não vamos imaginar
que o Estado de Rondônia poderia existir se não tivesse aqueles
que têm também as suas pequenas parcelas, e conseguem
trazer alimentação para a mesa dos grandes e dos urbanos,
dos doutores e de todos aqueles que fazem o crescimento
desse Estado. Uma coisa que nós entendemos é que não se
faz necessário a criação de um Instituto neste Estado para
poder resolver o problema fundiário neste Estado. E por isso
que o espaço democrático é bom para a gente poder debater.
Se nós analisarmos o Estado, a deficiência que já tem com
relação a SEDAM, em cumprir o seu papel enquanto na questão
ambiental no Estado, se nós analisarmos o histórico deste
Estado com relação à distribuição de terra desde o começo, se
nós analisarmos a concentração de áreas existentes neste
Estado e se analisarmos a deficiência do órgão que nós temos
para que isso venha acontecer, nós vamos começar a pensar,
buscar condições para que esse órgão funcione. E nós
apresentamos no último Grito da Terra, agora, algumas medidas
de que nós buscamos o apoio na Assembléia e no Estado para
que possa ajudar a construir, assim como a proposta dos
proprietários rurais. Nós precisamos neste Estado, de uma Vara
Agrária que nós não temos. Os processos mofam na Justiça,
por 10, 15 anos, nós precisamos sentar com o setor Judiciário
deste Estado e juntos, tentar buscar uma solução, para essas
áreas que estão hoje na Justiça, serem julgadas e não são.
Nós precisamos muito dos recursos que o INCRA tem deficiência
no Estado, mas agora nós precisamos também, fazer com que
a lei vigente neste País, seja cumprida. E ai é onde o bicho
pega, quando se pensa em cumprir a lei. Nós falamos em
reconcentração de áreas dentro dos assentamentos, isso
acontece por vários fatores, nós não vamos aqui dizer o porquê
um coitado pequeno que pega vinte e um hectares, vinte e um
alqueires de terras é obrigado a largar, que isso ai todo
mundo... Agora, a reconcentração é feita de duas formas: uma
é a concentração que é aquele que comprou, o pequeno, e
está lá com sua família; e aquele que quer se tornar grande e
compra 10, 20, 30 parcelas dentro de um assentamento e quer
legalizar isso. Ou a gente cumpre a lei no Estado, ou então nós
não vamos conseguir. Nós temos que saber como é que esses
detentores de terras desde o começo do Estado, adquiriram
estas terras, nunca fizeram nada, a não ser, denegrir o
patrimônio social e ambiental que estava lá dentro, tirar madeira
e que hoje são ocupadas por mais de vinte mil famílias neste
Estado. Essas áreas de supostos proprietários que o INCRA,
ou o Instituto, ou seja o que for, não consegue retomar na
Justiça, existe muitas famílias no seu município, eu ainda estive
lá, Presidente, que estão lá porque não conseguem, o INCRA
entrar, porque a lei não permite, porque é uma área particular
e a justiça não consegue resolver, em detrimento de uma
questão social que está vivendo o Estado, então eu acho que a
gente tem que colocar realmente. Vossa Excelência está de
parabéns, nós temos que nos sentar à mesa, o grande, o
pequeno, o Promotor de Justiça, o Governo do Estado, a
Assembléia Legislativa, o Governo do Estado, a bancada Federal
e ai sim, tentar resolver pensando na produção econômica,
mas pensando também no social. Porque entre produzir pra
exportação e produzir para comer, nós também produzimos
para exportar e para comer também.

Obrigado pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está inscrito o
Sr. Wilton.

O SR. WILTON MARQUES – Meu nome é Wilton, sou
funcionário aqui do INCRA do Estado de Rondônia. Ontem nós
estivemos em Brasília, juntamente com dois deputados
estaduais daqui, junto com a bancada de Rondônia, inclusive
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foi colocado numa reunião que nós tivemos aqui na Assembléia
Legislativa, para resolver um dos problemas que também é
com relação à reforma agrária no País, que é a questão dos
servidores do INCRA. Sem os servidores do INCRA, inclusive
foi falado até pelo representante do Presidente do INCRA, que
o INCRA deveria receber um prêmio, mas o INCRA nunca
receberia esse prêmio se não fosse os servidores do INCRA
que aqui ajudaram a construir este Estado. Juntamente com
os dois Deputados que nós estivemos em Brasília, nós estamos
tentando reabrir as negociações, porque nem isso a gente
conseguiu até agora. As negociações com o MDA, com a
presidência do INCRA que não tem sentado com os servidores
do INCRA para discutir essa questão.

O Raimundo que aqui estar, gostaria de fazer este
convite, claro que a gente não vai colocar essas questões aqui.
Além do Raimundo, o Flávio, o Brito, que são servidores do
INCRA, para irem ao INCRA, sentarem com os servidores para
negociar a questão salarial. É inadmissível que servidores que
foram recém contratados no Estado, saiam do INCRA, por
falarem que vão ser contratados 1.800 servidores, que recebem
diferença de salário mínimo porque a tabela é abaixo do salário
mínimo que se recebe no País. Então fica aqui o meu apelo, eu
sou a última faixa, eu tenho 23 anos de INCRA. A tabela, se o
salário mínimo aumentasse dez reais eu estaria recebendo
também, diferença de salário mínimo. Então ela esta defasada,
os servidores são papeis fundamentais aqui no Estado, e no
Brasil. E eu gostaria de chamar o Raimundo, o Flávio, o Brito,
o Superintendente, para que nós sentássemos e abríssemos
um canal de negociação com os servidores.

Ontem teve uma reunião no MDA e o Ministro colocou
o seguinte: que reabriria as negociações com os servidores
desde que eles voltassem a trabalhar. Nós colocamos assim;
qual a garantia que ele nos daria das reivindicações serem
atendidas? Ele falou: nenhuma. E há cinco anos nós vimos
fazendo greve, tentando essas reivindicações, o Presidente Lula
colocou uma Mesa Nacional permanente de negociação, só que
o INCRA não tem conseguido negociar com a direção, tanto do
MDA, como o Ministério do Planejamento. Então fica aqui essa
questão pessoal, não sou da associação, mas estive reunido
com os Deputados para que a gente reúna e que se o Raimundo
conseguir, essa negociação para que a gente resolva também
a questão específica dos servidores do INCRA a nível nacional,
os servidores agradecem.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Tem mais
alguém inscrito? Mais um inscrito lá, o último para fazer
perguntas.

O SR. EDMO FERREIRA PINTO – Primeiramente quero
desejar boa tarde a todos. Meu nome é Edmo Ferreira Pinto,
sou residente no núcleo de União Bandeirante, onde o Prefeito
de Campo Novo citou essa questão dessa liminar que acaba,
prejudica...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Só para corrigir,
Prefeito de Alto Paraíso.

O SR. EDMO FERREIRA PINTO – De Alto Paraíso, isso
não só em Alto Paraíso, mas como em Vila Nova do Mamoré,
como lá em União Bandeirante, Sr. Raimundo, União
Bandeirante, Vila Nova do Mamoré, Jacinópolis, é uma coisa
tão difícil para nosso Estado, viver o que está vivendo aquela

população em calamidade pública. Hoje, União Bandeirante tem
40 dias que não tem um médico, 40 dias, não são 10 nem 15
agricultores não. Nós devemos respeitar um agricultor, imagina
dez, quinze mil pessoas, não é somente o agricultor que está
sendo prejudicado, aquele que não tem o documento. Essa
situação da liminar prejudica o fazendeiro, prejudica aqueles
que têm o documento e que está parado, o Sr. Olavo é
conhecedor disso. E essa questão de União Bandeirante, em
junho de 2000 foi criado o zoneamento, mas em 1999 já existia
morador lá dentro, e isso, Sr. Presidente, nós estamos sofrendo.
O senhor sabe quantos pés de café existem hoje plantados no
núcleo de União Bandeirante? Nós temos um milhão e meio de
pés de café, e leve alguém para fazer o levantamento; nós
temos seis caminhões diariamente trazendo mandioca, banana
aqui para a Capital. O Sr. Eustáquio conhece, pelo menos
naquele tempo, Eustáquio, andavam as coisas, porque agora
parou, parou para o grande e acabou com o pequeno. Porque
eu lembro do nosso saudoso Antonio Renato Rodrigues, o
senhor é conhecedor disso, agora eu não posso aqui acabar e
dizendo do Olavo porque eu não sei, Sr. Olavo, qual é a lei que
impede o senhor de ajudar o pequeno e qual é a lei que o
senhor também não deixa o grande andar. Isso eu não posso
dizer. Agora, é uma vergonha para o nosso Estado o que está
acontecendo. Conflitos agrários existem em União Bandeirante?
Existem. Agora deveria também a Assembléia Legislativa a
partir, isso é uma idéia, quando houver um conflito chame o
dono da fazenda e chame os que estão ocupando para que
resolvam juntos, antes mesmo de ir mesmo para o Judiciário,
antes mesmo tem que a Assembléia tomar conta, criar uma
comissão para ver isso. Ou já tem essas coisas? Agora,
Raimundo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, leve para o
Presidente da República, lá, está aqui o documento, nós não
temos energia. Nós temos mais de duas mil crianças estudando,
nós só temos um colégio, e quem construiu esse colégio na
época foi o prefeito Carlinhos Camurça, ele está preso porque
ele construiu o colégio? Não está, não está preso, porque eu
lembro quando um Procurador do Estado falou; – olha, mas
antes a gente ir com você porque você fez num lugar que não
podia, do que nós irmos em cima de você com a Lei porque
você não construiu para quem precisava. Pelo amor de Deus,
eu imploro, não é só em nome de União Bandeirante não, é
em nome do Estado de Rondônia. Porque é uma vergonha,
parece, tenho treze anos de Estado de Rondônia, vim da Bahia,
treze não, dezessete anos, agora Rondônia parece que está
sendo um lugar, prestem bem atenção Senhores, que é um
Estado que tem tudo para brotar, mas não para produzir, mas
é mentira. Porque aqui tem, para construir as pontes do rio
Madeira, vamos construir; para se fazer as usinas, vamos fazer;
em todo tipo de produção o Estado de Rondônia tem, agora
ninguém quer deixar o Estado de Rondônia andar. Pelo amor
de Deus! Se for para construir para o bem, para crescer, tem
alguém que está tesourando, uma lei que está tesourando.
Nós temos que procurar essas pessoas que querem impedir o
crescimento do Estado de Rondônia, nós temos que tesourar
esse tipo de gente, pelo amor de Deus.

Se é o Superintendente do INCRA que não deixa as
coisas acontecerem, o Estado tem que também tomar conta,
porque as terras onde nós moramos, é  do Brasil mas nós
somos rondonienses. Nós rondonienses estamos perdendo cada
dia o nosso espaço.

Agora, a Assembléia Legislativa levantou a questão de
mudar a lei para vim para o Estado legalizar essas terras, vai
ter muita gente para bater contra esta Assembléia Legislativa,
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vocês podem ter certeza. Assim como eu vim aqui numa outra
audiência para criar novos municípios, tem muita gente
empurrando aqui para não deixar crescer, para não deixar o
nosso Estado crescer, por quê? Pelo amor de Deus! Enquanto
nós estivermos pensando Meio Ambiente é muito bom, é bom
para todos nós, para nossos filhos, para nossos netos, agora
se nós também não cuidar de nós, nós não vamos ter filhos e
não vamos ter netos. Porque como que eu vou criar os meus
filhos sem escola lá em União Bandeirantes, ou em Jacinópolis?
Que filhos e que cidadãos são esses que nós vamos ter no
futuro? Essas são as coisas.

Eu lembro, Deputado Alex Testoni, quando eu vim aqui,
ai tem uma PEC 15, e se eu não me engano, proíbe criar novos
municípios, agora como pode ter uma Capital com um distrito
com quase quatrocentos quilômetros de distância? É por isso,
que União Bandeirante com cento e sessenta moradores, está
sem um médico há quarenta dias, não tem estrada, mas tem
homens que trabalha, e nós para sairmos de lá só Deus, isso
só Deus. Eu sei que não é querendo impor contra a lei, porque
o nosso País tem muito mais força do que nós pensamos, mas
a nossa vontade é de morar e nós imploramos, Presidente, em
nome de toda essa comunidade, vamos fazer uma busca, não
é só em União Bandeirante, é no Estado, pegar isso, essa liminar
que impede, está impedindo pessoas, Eustáquio, que têm
documento. Nós não temos documento não, a única coisa que
nós temos, mais de três mil moradores, é trabalho, é serviço.

Lembro quando você me falou, Eustáquio, até hoje nunca
me esqueço; – você vai ser chamado de ladrão. Fui, mas eu
fui honrado e estive lá fazendo o trabalho junto e conseguimos
dar terra, e consegui arrumar mais de três mil famílias que
viviam ali, sem casa, sem moradia, nós estamos lá, agora nós
queremos ser, nós somos brasileiros, nós queremos estradas,
colégio! Nós queremos a nossa energia, pelo amor de Deus!
Nós não temos isso.

Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, e
Dr. Olavo olhe com carinho, pelo amor de Deus, com mais
carinho essa população sofrida. Eu sei que teve algumas coisas
que melhoraram muito, mas o pequeno está sofrendo muito
mais ainda, muito mais. Eu sei que as coisas não são fáceis,
são leis dali, são leis daqui, mas a lei foi feita pelo homem e
ela pode ser tirada pelo homem também.

Então, muito obrigado. Essas são minhas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos)- O Deputado Valter
Araújo vai fazer uma pergunta ao Ribamar. E até que o
microfone chegue, eu quero ler aqui uma pergunta do Sr. Miguel
Ramires, ele diz que ele é da Associação Rural do Setor
Primavera de São Miguel do Guaporé. Quando o programa do
Governo Federal Luz no Campo, eles foram informados pelos
funcionários da CERON que por ordem do Sr. Olavo não era
para levar energia para aquela localidade, pois ali era objeto
de desapropriação. Ele está perguntando se isso é verídico ou
não Dr. Olavo, só para o senhor responder se é verídico ou
não. Se foi uma determinação sua de não levar energia para
aquela localidade de São Miguel do Guaporé. Pode ser no final,
a sua resposta.

Deputado Valter Araújo, faz uma pergunta ao Raimundo.

O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Presidente, em primeiro
lugar eu quero em seu nome saudar todos os membros da
Mesa, aos demais Deputados e a todos os participantes desta

audiência pública. Parabenizar V.Exª. pela iniciativa que é de
tamanha relevância para o Estado de Rondônia como um todo.

Eu quero aqui dentro do que abordou o Edmo com
relação a União Bandeirantes, que eu já fiz questionamentos
para o Ministério Público Federal, para o INCRA, e já recebi
alguns documentos do INCRA com relação a regularização
daquela situação da União Bandeirantes.

Mas eu quero aqui abordar Dr. Raimundo, um outro
ponto; a questão da Ponta do Abunã que também faz parte
aqui do Estado de Rondônia, do Município de Porto Velho, onde
nós temos ali a possibilidade de um grande conflito que já por
várias vezes se iniciou e teve a oportunidade de conter esse
conflito, mas que está aflorando a cada dia, vai chegar um
momento ali, que não vai ser possível resolver isso de forma
pacífica. Pessoas que estão chegando ali, diuturnamente em
busca de terra. E nós temos ali, a questão do provimento 13
que sustou um efeito das escrituras que ali existiam, dos títulos
que ali existiam. E é uma área de divisa entre o Estado de
Rondônia, o Estado do Amazonas, onde nós temos ali, por
exemplo, o Seringal João Bento que é uma área de 115.000
hectares em média, e que já tem famílias, produtores e
fazendeiros que já vivem ali há mais de 30, 40 anos já com
propriedades estruturadas com toda uma infra-estrutura;
escriturada criada e em outras propriedades que por orientação
do INCRA de Manaus foi feita a divisão dessas áreas a partir
do advento do provimento 13 em áreas de até 2.500 hectares,
feito toda a topografia, tiradas todas as coordenadas
geodésicas, encaminhadas e protocoladas no INCRA de Manaus.
E que até hoje não tem por parte do INCRA de Manaus nenhum
posicionamento, e nem também pelo INCRA de Rondônia. Mas
todo dia tem as ameaças das invasões, tem as ameaças dos
conflitos e isso se estende a Nova Califórnia, a Vista Alegre e a
Extrema e até agora não se tem uma posição. E eu gostaria de
saber de V.Exª. qual é a posição do INCRA com relação a isso?
O que o INCRA vai fazer para resolver e evitar esse conflito? E
dentro daquilo que o senhor colocou que o INCRA não encontra
terra para poder comprar e para fazer a reforma agrária qual
é a possibilidade dentro disso que existe? Dentro dessas áreas
que estão sendo consideradas ilegais? E que as pessoas ali,
para poderem ter a posse da terra têm que cometer um crime
ambiental, porque tem que desmatar, porque tem que fazer
uma benfeitoria, de sanear esse problema, de buscar um acordo
com aqueles proprietários, com aquelas famílias que já estão
ali a dezenas de anos, de fazer um acordo, de utilizar aquilo,
quem sabe, na busca de fazer essa reforma agrária, indenizando
as benfeitorias que ali já existem, fazendo essa desapropriação
para que resolva e que evite um conflito naquela região.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Bom, acabaram
os questionamentos. Eu sei que está todo mundo cansado,
todo mundo com fome, mas acho que esta audiência pública é
muito importante. E eu acho que pessoas que saíram de tão
longe para virem aqui é importante que a gente realmente
possa ouvir aqui o Raimundo, porque não é sempre que a gente
tem aqui no nosso Estado o representante do INCRA, lá de
Brasília, e nós conhecemos o Raimundo, conhecemos a sua
boa vontade de vir aqui buscar solução. De ouvir dele aqui e eu
tenho certeza que ele vai ser breve, sucinto e enfático nas
suas colocações, nos seus questionamentos, nas suas
respostas, na verdade em tudo aquilo que ele foi questionado.
E depois com certeza todos nós vamos almoçar, e ter o restante



29 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 801500Pág.

do dia, com certeza, uma esperança de uma solução para um
problema tão grande para o Estado de Rondônia.

Com a palavra o senhor Raimundo.

O SR. RAIMUNDO LIMA – Eu vou começar aqui pela
fala do Brito. Só Brito corrigir aqui; a meta de um milhão de
famílias foi uma meta solicitada pelo MST e pelo Plínio de Arruda
Sampaio, mas a meta estabelecida para os quatro anos do
primeiro mandato do Governo do Presidente LULA, foi de
quatrocentas mil famílias e que foram assentados 381, portanto
ficaram faltando dezenove mil para cumprir a meta. Muito
embora se o INCRA quisesse, até teria cumprido, nós teríamos
que entrar no ano seguinte, então é preferível deixar em 381.
Novamente agora no grito da terra, o MST pede mais um milhão,
a CONTAG também pede mais um milhão, mas nós não temos,
o Brasil ninguém tem capacidade para assentar um milhão de
famílias quatro anos. O presidente do Sindicato, o Edson colocou
a questão, primeiro da carta de anuência. Quando eu falei da
carta de anuência, o INCRA pode dar carta de anuência em
duas situações: para assentados, somente para assentados e
para aquelas posses de até 100 hectares, devidamente
comprovada em processo de regularização, já comprovado que
o cidadão vai ser regularizado, só para esse caso. Nós não
podemos dar carta de anuência fora dessas duas categorias.
A sua proposta de recurso para o georreferenciamento de toda
Rondônia, que seria segundo os cálculos de vocês, de três
milhões, já foi solicitado do Olavo, que apresente a demanda e
vai ter uma reunião em Belém com o diretor de regularização
fundiária Roberto Kill, exatamente pra definir o valor do recurso
para que Rondônia possa fazer o georreflorestamento.

(Às 14 horas e 19 minutos o Sr. Neodi Carlos passa a
Presidência ao Sr. Alex Testoni).

É importante que a partir do trabalho de vocês a gente
já tem um custo por hectare. A regularização de 2.500 hectares
quando você fala na Lei, e que o Senador Amir Lando falou
que pode regularizar, pode, ele não disse a forma, faltou o
Senador dizer qual a forma. O artigo 188 da Constituição ele é
claro, e está ai para todo mundo ler, ele fala que o INCRA pode
alienar terra pública até 2.500 hectares, sem autorização do
Congresso Nacional. Alienar terra pública, que é um bem
público, é você licitar como o INCRA já fez aqui em Rondônia;
licitou, naquela época o limite da Constituição anterior que era
até três mil. Então o INCRA pode sim licitar, mas licitar não
garante para a pessoa que está ocupando a área, está certo?
Então quando o Senador fala, eu gostaria muito que o Senador
estivesse aqui porque em 2005, ele ainda era Senador, passou
lá pelo Senador, passou pelo Congresso Nacional, um Projeto
de Lei que estava inclusive inserido na Medida Provisória do
Bem, que derivou a alteração do artigo 17, da Lei 8.666 de 93,
que é a Lei de licitação. Nós pedimos autorização do Congresso
para que a gente pudesse titular sem licitação, ou seja, com a
dispensa de licitação, até 500 hectares. E o Congresso
autorizou, foi a lei 11.196, e foi por iniciativa nossa, o Olavo,
inclusive participou de reunião em Manaus, quando nós
chegamos a conclusão que precisava sair dos 100 hectares.
Porque o INCRA só estava autorizando e sempre só esteve
autorizando a não ser por licitação, a titular com até 100
hectares que é o artigo 29, da Lei 6383 de 76. Fora disso, nós
não podíamos titular nada, o Congresso autorizou 500, o
o:Senador estava lá, eles podiam até autorizar 2.500, poderiam
ter autorizado, 1.000, 1.500, qualquer valor acima de 100 até
os 2.500, mas só fomos autorizados a 500. Então, o INCRA só

pode regularizar área de até 500 hectares. Acima disso ai nós
só podemos fazer até 2.500 com licitação, e acima de 2.500
como é o caso da transferência de terras para o Estado, que
nós estamos fazendo, só através do Congresso Nacional. Então
é um limite constitucional, nós por mais que a gente queira,
quando nós fizemos a proposta de ampliar de 100, a proposta
deste diretor foi que a gente chegasse até 15 módulos, mas
não foi aceita e ficamos nos 500 hectares e foi isso que o
Congresso nos autorizou. Montar uma comissão para discutir
a questão da terra é muito importante, é uma proposta boa,
devemos fazer e devemos ter calendário.

O Deputado Ribamar falou da transferência da
regularização fundiária para o Estado. Olha isso não muda nada,
a legislação é a mesma, se pode acelerar, podemos fazer juntos
através de convênio. Eu vou lhe dar alguns dados que o senhor
pode pesquisar e comprovar.

(Às 14 horas e 20 minutos o Sr. Alex Testoni passa a
presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O Instituto de terras de São Paulo, ele é maior do que
o INCRA no Brasil todinho, ele tem mais servidores do que o
INCRA no Brasil todinho, mas ele só tem feito regularização
fundiária, e é o Estado mais rico da federação, ele só tem feito
regularização fundiária e o Pontal é uma dessas áreas, com
dinheiro e tecnologia do INCRA, e é o maior Instituto de Terra
no Brasil e o Estado mais rico da Federação. E ele só pode
operar dentro das mesmas normas que nós operamos, para
depois não parecer, até porque a gente tem que levar essa
coisa de forma muito sério, que a gente transferindo para o
Estado está tudo resolvido, não estar, pelo contrário, as terras
públicas que através de convênio nós repassamos para os
Estados gerenciar, elas têm um acompanhamento muito maior
dos órgãos de controle, Procuradoria da República, TCU, CGU
e muito mais.

Outro caso, o Estado da Bahia, se o senhor pegar o
Estado da Bahia, do Ceará e de Pernambuco, que são os
grandes três Institutos de Terras do Nordeste, eles também só
operam com recursos e com tecnologia também do INCRA.
Então essa proposta de criar, porque o Instituto de Terras do
Estado de Rondônia, como o do Acre, que do Acre eu sou o
criador, eles foram criados para obedecer a um financiamento,
então ele tinha início, meio e fim. Então é uma coisa que tem
que ser bem, eu prefiro que a gente faça isso até para acelerar
mais, até para fazer num volume maior, através de convênios
do que a gente criar uma estrutura para depois daqui a alguns
dois, três anos ter que novamente deixar, extinguir essa
instituição. Realmente, nem sempre a lei, como o senhor disse,
ela contempla os interesses e a realidade que nós temos, mas
por isso que nós temos representantes. E a lei da regularização
como disse anteriormente ela passou no Congresso Nacional.
Todos os Deputados de Rondônia da legislatura passada, todos
os Senadores de todos os Estados da Amazônia, tiveram a
oportunidade de se pronunciar naquele momento, infelizmente,
do jeito que ela saiu do nosso Ministério, ela voltou, não foi
acrescido em nada.

A questão que o prefeito Altamiro coloca, nós sentamos
por diversas vezes com o Galo Velho, já sentamos com seus
advogados, o problema é que não há convergência na questão
das propostas. Nós, primeiro para fazermos qualquer
negociação temos que ter um parecer jurídico da AGU e o
parecer da AGU é que baliza o nosso acordo, e o acordo vindo
dos advogados do Galo Velho são contrários ao parecer emitido
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pela AGU, e fora deste Parecer nós não podemos fazer sob
pena de respondermos o crime de responsabilidade.

Sobre a carta de anuência que o Gilzélio falou, nós já
falamos. O Lázaro coloca aqui, algumas questões importante,
que é a participação na agricultura familiar, e se a gente for
pegar os dados da contribuição da agricultura familiar a gente
vai ter uma surpresa muito grande. A contribuição dela não só
para produção brasileira, mas como também para o produto
interno bruto. Se a gente pegar o caso da avicultura e o Brasil
é o maior exportado de ave do mundo, quase 100% da
avicultura brasileira é produzida pela agricultura familiar, assim
como: frutas, legumes e verduras, a produção de suínos, então
ela tem um papel muito importante na configuração do nosso
produto interno bruto.

A questão da Vara Agrária que é tão solicitada pelos
trabalhadores, nós já temos uma Medida Provisória pronta,
cria a questão da vara agrária. E esta questão da
reconcentração nós também já falamos isso, vai fazer parte
do estudo. E com relação ainda voltando aqui só no que falou
o presidente do sindicato, o Edson. Eu gostaria Edson que você
nos encaminhasse e ai nós temos que levar primeiro em
consideração o zoneamento. O zoneamento é também um dos
nossos limites, mas fora da questão, às áreas que estão
permitidas pelo zoneamento, que vocês possam nos enviar o
tamanho dessas áreas e o volume de ocupação, as pessoas
que ocupam para a gente poder estudar mais detalhadamente
essa questão. O Edmo coloca a questão de União Bandeirante,
ali é uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério
Público Federal e pelo Ministério Público Estadual e que foi
acatada pelo Juiz, e que nós somos réu, nós somos réu, e
temos que cumpri a decisão que o Juiz colocou lá, tanto o
INCRA, como o IBAMA, como o Governo do Estado, como as
Prefeituras envolvidas.

A questão colocada aqui pelo nosso colega do INCRA
sobre a questão da greve, as reivindicações com certeza são
legítimas, nós não discordamos disso e somos parceiros,
estamos mobilizando as bancadas para que a gente possa abrir
um canal de negociação com o Ministério do Planejamento, e
que seja referendado pelo Presidente da República. Agora, é
importante dizer que o que é baixo no INCRA é o salário básico,
é o vencimento básico, o salário não é baixo, o salário do INCRA
não deixa a desejar para nenhuma outra instituição com certeza,
agora o vencimento básico, que é aquilo que você leva para a
aposentadoria tem uma distorção, e que nós queremos resolver
essa distorção como resolveu o IBAMA e o Ministério da
Agricultura.

A questão que o Deputado Valter Araújo coloca aqui
da Ponta do Abunã, é a ocupação mais recente que nós temos
na Amazônia, a ocupação também um tanto desordenada.
Então foi preciso fazer uma ação conjunta do INCRA do Acre,
Amazonas e Rondônia e aí foi coordenado pelo INCRA do Acre
e foi também feito já georreferenciamento lá das ocupações,
a plotação de títulos lá, nós temos muitos títulos que foram
expedidos pelo Governo do Amazonas e que são legítimos.
Outros que foram expedidos pelo Governo boliviano e estão
amparados pelo Tratado de Petrópolis, assinado no dia 17 de
novembro de 1903 e nós vamos lá, na região criar
assentamentos, já temos áreas reservadas para assentamentos
e também iniciar um programa de regularização fundiária dentro
do limite de quinhentos  hectares. Estamos apenas aguardando
porque lá é uma área de interdição administrativa, são dezoito
milhões de hectares de Manaus até aqui com a divisa de
Rondônia. E a proposta está com o Governo do Amazonas para
referendar a criação de unidade de conservação e o restante
das áreas que vão sobrar e nesse bico aqui da Curuquetê tem
mais ou menos dois milhões e meio que nós vamos ficar para
fazer a gestão fundiária. E nós estamos exatamente discutindo

com o Ministério do Meio Ambiente e com o IBAMA, para que
fique uma área grande, para que o Estado de Rondônia possa
fazer assentamento lá nessa região e também o Estado do
Acre e o Estado do Amazonas que é quem menos tem problema
de terra. Então nós já fizemos os levantamentos de todas as
ocupações, estamos monitorando por imagem de satélite, lá
tem trabalhadores, tem produtores, tem populações tradicionais,
não conflita com áreas indígenas, ali tem os Caxararis que tem
uma convivência, inclusive, pacífica. E o trabalho que foi feito
em outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro desse
ano foi exatamente para evitar os conflitos. Então é uma ação
forte que a gente vai começar lá, após o decreto do Presidente
que deve ser na próxima semana, logo que o Governador do
Amazonas assine o acordo, até porque é importante. O
Governador disse aqui, que a criação de unidade de
conservação e a destinação das terras, mesmo sendo do
Governo Federal, seja discutida, com os Governos Estaduais.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Dr. Raimundo, eu
agradeço aí a sua explicação, respeito muito o conhecimento
que o senhor tem, mas eu queria dizer para o senhor que o
Estado de São Paulo e o Estado da Bahia, bem como todos os
Estados do Nordeste, do Sul e do Sudeste, nem se compara
com o problema de Rondônia e dos Estados da região Norte
em termos de regularização fundiária, porque lá já está tudo
regularizado, não tem mais o que regularizar. Mas vamos aqui
mais para perto, o Estado do Amazonas, aí o senhor poder
dizer; - sim, mas o Estado do Amazonas não está cobrando
isso. Um exemplo que eu estou falando; o senhor sabe que o
Estado do Amazonas, eles se vangloriam que tem 98% da sua
área de floresta preservada, mas eles só conseguiram isso,
eles não precisam lá, pelo menos as autoridades políticas, eles
não precisam da agricultura nem da pecuária, porque lá aquele
incentivo da zona franca de Manaus que todos os brasileiros
pagam por aquilo ali, faz com que eles tenham o dinheiro
sobrando. E além do mais a diferença entre o Amazonas e
Rondônia, é que o Amazonas, que é o maior Estado da
Federação com um milhão e quinhentos mil quilômetros
quadrados, o interior é totalmente abandonado, eles
concentram as atenções somente lá na Capital, porque é muito
cômodo pegar toda a arrecadação daqueles impostos todos e
colocar só na Capital e o resto do interior todinho ficam todos
abandonados; ao contrário de Rondônia que temos 52
municípios, todos 52 municípios dependendo da agricultura,
da pecuária, da agroindústria para que a gente possa ter
melhores condições de vida para o nosso povo. Essa que é a
grande diferença.

Muito obrigado.

O SR. RAIMUNDO LIMA – Eu quando coloco a
questão, porque eu sou muito prático, costumo ser muito prático
e gosto de agilidade nas coisas, quem me conhece sabe que é
uma característica. Então o Acre amanhã faz 45 anos e foi
incorporado ao Brasil por tratado internacional, portanto, as
terras de direito seriam do Estado e até hoje o Acre não
conseguiu transferir terras da União para o Estado. Então essa
disputa para mim, ela é inócua, a gente não tem conseguido.
A Legislação diz o seguinte: vamos pegar uma Gleba
Bandeirante, vamos dizer que seja a Gleba Bandeirante, para
transferir para o Estado, nós precisaríamos primeiro
georreferenciar a Gleba toda, primeiro. Segundo; nós
precisaríamos excluir todas as áreas que já foram destinadas.
Terceiro; nós teremos que manter todas as expectativas de
direito, que são os processos que estão lá no INCRA e o que
sobra muitas vezes é uma colcha de retalho que não dar nem
para você saber quantos hectares são, essa seria a área a
transferir. Então gente, isso é demorado, isso não é exeqüível.
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O que é exeqüível, o que é concreto, que dá para a gente
fazer, é firmar uma parceria com o Governo do Estado e colocar
equipes, colocar estrutura e fazer a varredura, aí sim, legitimar
todo mundo até 100 hectares, regularizar até 500, tudo que
for possível, aí você saiu do outro lado, você começou, entrou
na Gleba e saiu do outro lado, aí resolveu. Vamos para outro e
assim a gente vai fazendo. Isso sim, isso tem, como teve lá no
Oeste do Pará, isso tem solução e rápida. Essa questão de
transferência, porque a gente vai ficando velho nesse negócio
e vê que não saí, que isso é uma briga que não tem o Senador
Amir Lando coloca ali uma proposta que vai ter 200, 300, 500
advogados da União dizendo que a tese dele não é correta,
que as terras da União são formadas pelas faixas de fronteira
e pelos 200 quilômetros das BRs, 100 de cada lado, que foram
arrecadadas a partir de 71. Então isso é uma disputa, nós
fizemos uma consulta no Acre ainda em 82 e não foi a resposta
do Supremo não foi aquela que a gente esperava. Então vamos
pelo lado prático e resolver o problema. Qual o problema? É
fazer a regularização fundiária no Estado de Rondônia. É titular
as terras dos assentamentos que tem que ser titulados. É
legitimar as posses. É fazer a regularização até 500. Se a gente
puder construir outro instrumento, como é o caso da licitação
que está em discussão, que está em estudo, vamos avançar aí
mais de 500, nós precisamos é começar e começar de forma
rápida.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada aqui
os questionamentos, as respostas, eu quero  fazer um breve
relato também do que eu ouvi nas últimas colocações Dr. Olavo
o senhor quer dar a resposta, desculpa, resposta na questão
que foi questionado o Dr. Olavo lá, se é verdade ou não, que foi
por ordem sua e segundo informações dos funcionários da
CERON, que por ordem sua pediram para não levar energia
até a localidade de São Miguel do Guaporé, que segundo, é
objeto de desapropriação. Gostaria que o senhor dissesse se é
verídico ou não.

O SR. OLAVO NIENOW – Tá. O setor Primavera, é
uma área de regularização fundiária, onde o INCRA fez um
levantamento se não me engano, uns dois anos atrás e não é
projeto de assentamento, é área de regularização fundiária,
pelo menos até então. E o programa Luz Para Todos, não é um
programa do INCRA, agora o programa prever na sua natureza
de que toda a área rural deve ser beneficiada com luz, como o
próprio programa diz, com prioridade aos projetos de
assentamento, o que eu digo para eles e não é só para.., eu
informo para eles aonde o INCRA tem projeto de assentamento,
quais são os projetos de assentamento ou não.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Ok. Está
respondido. Então aqui para encerrar eu só vou fazer algumas
considerações e alguns questionamentos que foram feitos,
algumas explanações que foram feitas, anotei alguns tópicos e
quero ser sucinto e breve também. Eu me preocupei com alguns
dados que foram colocados aqui pelo Raimundo, quando na
explanação lógica dados aqui do INCRA, da Superintendência
do INCRA de Porto Velho. Quando o Raimundo colocou que nós
temos 67 acampamentos com 7.651 famílias ainda a serem
assentadas e que estão nos acampamentos. Preocupo-me
porque em 2003, no final de 2003, nós fizemos aqui na
Assembléia Legislativa a CPI dos Conflitos Agrários do Estado
de Rondônia. Naquela época, no final de 2003, nós tínhamos
42 acampamentos e cinco mil famílias, praticamente 4 anos
depois aumentou de 42 para 67. Então aumentou praticamente
50% todos os acampamentos e 50% de pessoas embaixo dos
barracos de lona, aguardando serem assentados. Então quer
dizer, a situação piorou e muito, ao invés de resolver a situação,

na verdade o INCRA não caminhou nada. Então isso realmente
é um número preocupante, porque na época quando fizemos
essa CPI dos Conflitos Agrários, nós constatamos isso,
realmente é complicado.

Outra situação que me preocupou, quando a previsão
para 2007 de regularização, ou seja, titularização de terra é
de duas mil propriedades e a previsão de assentados é de
2.584, nós vamos continuar com déficit de 584 se isso acontecer
100%, de mais 584 pessoas sem documento. Porque  está
assentado não lhe garante a propriedade e a prova disso é o
que eu ouvi aqui, e vou falar aqui um pouquinho da questão
que colocou o nosso companheiro Presidente da FETAGRO, e o
representante da FETAGRO aqui na questão da concentração
de lotes. Então realmente é preocupante. Eu ouvi também aqui
algumas palavras dizendo da questão do assentamento, dá
riqueza e o poder. Eu não sei que riqueza e poder traz um
assentamento feito da forma que está sendo hoje, aonde dar
20 hectares para um cidadão e ele só pode usufruir 4, quem
quer consegue ficar rico com 4 hectares de terra no meio da
floresta sem nenhum tipo de tecnologia. Só vejo nos
assentamentos as pessoas nessas condições, cada dia ficando
mais pobre, mais miserável, o que eu estou  vendo é isso.
Contraindo um financiamento que não consegue pagar. Então
realmente é bastante preocupante. Vou discordar com o Brito
aqui, quando o senhor disse que qualquer documento serve,
qualquer coisa não serve, o que serve realmente para nós e
nós estamos atrás disso, o povo de Rondônia, quem tem um
pedaço de terra quer realmente é a escritura, ele quer um
título para ele poder fazer a escritura, é isso que nós queremos.
Qualquer documento não serve, nós queremos o título. Por
que a partir do momento que você tiver o título, você é dono e
se é só depois de 10 anos que você é dono, porque antes de
10 anos, você não é dono, aí pelo menos nós teríamos no
Machadinho hoje 100% dos cidadãos de Machadinho donos,
proprietários das suas terras porque hoje apenas uma pequena
minoria, seja 10%, ou 15% dos assentados, lá são donos das
suas terras, Deputado Tiziu, o restante nenhum é dono das
suas terras porque não tem esse documento. Então realmente
isso é preocupante. E eu sugiro ao INCRA que ao invés de dar
20, parar com a enganação, isso é enganação gente, dar 20
hectares de terra e só pode ocupar, desmatar 20%, 4 hectares.
Então faça um assentamento diferente, numa área onde já
está desmatada e só dê 4 então, porque os outros 20 ele não
pode usar, não pode fazer nada para quê enganar? Cria-se
uma reserva em bloco como foi criado em Machadinho no início
do assentamento em Machadinho e que hoje os agricultores
não são donos daquelas reservas. Então realmente é uma
situação complicada, é preciso realmente um posicionamento
correto, firme e realmente transparente, e é preciso atitudes.

Outra questão colocada aqui pelo nosso presidente,
acho que é presidente da FETAGRO, que colocou aqui, é a
questão da concentração dos assentamentos, concentração nos
assentamentos, aí é uma questão, que eu disse isso para o
Ministro que antecedeu o Ministro agora, o Miguel Rossetto,
que inclusive eu estive lá, no terceiro mês que eu tinha assumido
como suplente de Deputado aqui em 2003, eu fui em Brasília.
Porque uma coisa que me preocupa, até porque eu moro num
município criado pelo INCRA que foi o Machadinho, existe hoje
porque é um projeto de assentamento, e lá dentro foram criados
mais 11 projetos de assentamentos. E eu como Prefeito daquele
município na época em 97, eu sei o que eu passei, quando o
INCRA colocou lá dentro quase 4 mil famílias, abandonou no
meio do mato, e a população não vinha aqui em Porto Velho no
INCRA, ia na frente do INCRA lá em Machadinho, ia na porta
da prefeitura cobrar do prefeito, escolas, postos de saúde,
estradas. Eu vivia mais em Brasília do que no Machadinho,
correndo atrás de recursos para poder abrir estradas, para
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poder fazer as coisas, e num ano só, eu tive que abrir, Deputado
Ribamar, 39 escolinhas dentro do assentamento que o INCRA
colocou as pessoas e abandonou lá dentro, que não abriu as
estradas. Então realmente é uma situação complicada e aí
quando diz que essas concentrações feitas nos assentamentos
têm que ser revistas, tem que ver a responsabilidade de quem
foi que causou essa concentração primeiro, antes de colocar
as coisas dessa forma, se a concentração aconteceu, porque
realmente a pessoal que adquiriu tinha um poder aquisitivo
simplesmente, se usufruiu disso se realmente as coisas
aconteceram pela inércia, ineficiência do órgão que deveria
ter dado na condição, de quando assentou ter colocado o
cidadão, dado as condições, primeiro: infra-estrutura, estrada,
escola, Posto de Saúde, crédito fomento, crédito habitação,
fomento e também os financiamentos; isso não houve. Quando
houve alguma coisa, houve uma coisa ou outra. Eu falei aqui
no início da minha fala Deputado Ribamar Araújo, do que eu
sempre digo que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco.
Então realmente são coisas que nós não podemos permitir
que continue dessa forma. E eu quero também pedir ao INCRA
que tenha realmente essa consciência. Primeiro; vamos analisar
caso a caso antes de chegar tirando o cidadão de dentro da
terra dizendo que isso não pode, que aquilo não pode. Isso é
lei. Por que o INCRA não cumpriu a lei quando fez o
assentamento corretamente?  Para agora cobrar de quem está
produzindo há 20 anos de que ele cumpra a lei agora. Então
realmente é preciso ter esse entendimento. Eu quero também
aqui colocar porque nós sabemos senhor Raimundo das
dificuldades. Nós sabemos que tudo é difícil, mas eu acho o
seguinte: se nós ficarmos de braços cruzados simplesmente
achando que tudo é difícil e que nós não vamos conseguir, se
nós não iniciarmos uma ação forte, nós nunca vamos ter uma
regularização fundiária aqui no Estado de Rondônia. E esse
momento é oportuno. E eu agradeço senhor Raimundo quando
o senhor vem até esta Casa, juntamente com o doutor Olavo
para nós discutirmos de frente, é assim que se faz doutor Olavo.
Eu fazia assim quando era prefeito. Eu sabia que eu ia lá nos
assentamentos que eu ia ser cobrado, que eu ia ter que dizer
que não podia, que não dava, mas eu ia lá. Ia pelo menos dar
uma satisfação para a população. E eu prometia para eles que
ia a Brasília buscar recursos e eu trazia e nós abríamos as
estradas lá. E hoje eu sei o que o prefeito Flávio está passando
lá, porque ainda nós temos estradas para abrir depois de 10
anos no assentamento de pessoas instaladas. Então realmente
é preciso neste momento, mais do que nunca, buscarmos a
solução para esses problemas. Teve o questionamento aqui
do geo, que foi colocado aqui. Eu vi também aquelas imagens
que foram colocadas com muita precisão. Será que não está
sendo um contrasenso? Será que não dá para utilizar dessa
tecnologia que o INCRA dispõe hoje? Eu acho que ela é eficiente
e precisa. Porque eu vi ali a colocação do lote. Eu já vi esses
dias lá no INCRA. Quando estive lá no INCRA, aliás, na SEDAM,
quando estive lá com o Brito, e os técnicos, o próprio Eustáquio
estava lá, me mostraram. É uma precisão fantástica. Se você
quiser aproximar, tem a aproximação de um metro de distância.
Você vê um animal pastando lá no pasto. Então realmente eu
acho que de repente, se for utilizar de uma tecnologia mais
avançada, de repente evita até gastos do GEO, o tempo que
demora o GEO acontecer. Agora é o seguinte; nós não podemos
ficar pensando que tudo é difícil, que tudo vai demorar e ficar
de braços cruzados. Nós precisamos realmente do quê? É
realmente iniciar a partir de hoje, aqui, uma luta forte para
que juntos, a Assembléia, o Governo do Estado, o povo
organizado, seja através da FETAGRO, através das associações,
presidentes de cooperativas, o Governo do Estado, o INCRA e
o Governo Federal buscar uma solução para esses problemas.
Uma coisa que eu sempre fico indignado, é que no Brasil as

leis são feitas para o Brasil inteiro, e nós sabemos que não é
assim. A lei que é boa para o Rio Grande do Sul, para o Paraná,
para Santa Catarina, não é boa para Rondônia. Não é boa
para o Acre, para o Amazonas. São situações diferentes, regiões
diferentes e é preciso olhar com carinho para as regiões. E é
preciso acima de tudo nós termos o bom senso, usar o bom
senso, quando se for aplicar a lei, àquele que realmente detém
o poder de aplicar a lei. Principalmente o INCRA nesse momento,
quando na questão de verificar as pessoas que estão em cima
das propriedades para não cometer injustiça.

São essas as minhas considerações.
Eu quero aqui para finalizar agradecer e parabenizar

o trabalho que o IDARON fez.
Você quer usar a palavra Brito?
Com a palavra o senhor Cletho Muniz de Brito.

O SR. CLETHO MUNIZ DE BRITO – Senhor Presidente,
o senhor desculpe, só com relação ao que o senhor colocou.
Eu fui mal interpretado por V.Exª porque quando eu falei a
qualquer tipo de documento é com relação a expedição da
Licença Ambiental da Propriedade Rural, que a SEDAM exige
que o INCRA forneça um documento dizendo que é legítimo
posseiro. Desculpe se eu me expressei mal, eu vim aqui para
lhe ajudar, eu não vim aqui para lhe atrapalhar. Desculpa.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – De forma
nenhuma. E entendi que V.Exª não veio aqui para me prejudicar,
muito pelo contrário, conheço o seu trabalho, conheço o senhor,
inclusive o brilhante trabalho que apresentou aqui. E eu só não
entendi que era em relação a questão do Meio Ambiente.

A questão, continuando aqui do IDARON. Parabenizar
o Marcio e toda equipe técnica do IDARON, o Lourival pelo
trabalho, pela cooperação para que a gente pudesse apresentar
aqui detalhadamente um relatório real da situação do Estado
de Rondônia. Agradecer senhor Raimundo, por você ter vindo
de Brasília aqui para junto com a gente discutir de frente os
problemas. Discutir e buscar uma solução e ouvir de V.Exª uma
grande vontade de nos ajudar resolver essa questão tão
preocupante no Estado de Rondônia. Dr. Olavo, também, pedir
desculpas se V.Exª. foi ofendido aqui? Eu acho que não. Eu
acho que isso aqui é uma discussão que realmente é preciso
ser colocado, e muitas vezes a crítica ela é construtiva Dr. Olavo,
eu não quero que o senhor pense que aqui alguém tentou lhe
agredir, de forma nenhuma, nós respeitamos, eu sempre digo
que respeito o senhor como cidadão, como pessoa e nós
precisamos realmente buscar as soluções para os problemas
do Estado de Rondônia. Agradecer senhor Brito a SEDAM, em
seu nome e toda a sua equipe, o Eustáquio que muito contribuiu
para isso, toda a equipe da SEDAM, pelo trabalho também que
realizaram e que trouxeram aqui e que com certeza você
contribuiu muito pelo conhecimento que tem, pelo seu caráter,
pela forma que sempre tratou a coisa pública. Agradecer o
Edson, Presidente do Sindicato Rural lá do Cone Sul que
também contribuiu com suas palavras, toda sua equipe, todos
que estiveram contigo aqui. Agradecer já, na ausência do
Governador, em nome aqui do Juarez, agradecer o Governador
por ter estado presente aqui, o Prefeito Flávio, o Prefeito
Altamiro, agradecer todos os vereadores que estão aqui, o
Vereador Cidão, Presidente da Câmara de Machadinho, Lourival,
Vereador Nêgo Toledo, enfim todos os vereadores que estão
presentes. Agradecer os técnicos do INCRA que contribuíram,
enfim todos os técnicos que estiveram presentes aqui neste
evento, contribuindo. Agradecer meus colegas Deputados que
até agora estão aqui; Deputado Jesualdo, Deputado Tiziu,
Deputado Alex, Deputado Valter Araújo, Deputado Ribamar
Araújo, Deputado Valdivino Rodrigues. E eu sei que nesta Casa
para essa batalha, para essa luta nós podemos contar aqui,
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nossos agricultores, com 100% da Assembléia Legislativa, pode
ter certeza senhor Raimundo que os 24 Deputados desta Casa
estão conscientes da necessidade imperiosa que é a
regularização fundiária no Estado de Rondônia. Agradecer os
funcionários da Casa que até agora estão aqui com a gente
sem almoçar, a imprensa aqui presente, pelo grande papel
que a imprensa também tem prestado aqui no Estado de
Rondônia e com certeza estão transmitindo aqui toda essa
audiência pública. Enfim, os nossos agricultores, os nossos
produtores rurais que vieram de longe para assistir esta
audiência pública, com certeza a presença de vocês aqui foi
muito importante.

E para encerrar esta sessão, e como resultado desta
audiência pública, propomos a formação de uma comissão
composta por membros dos Poderes; Executivo, Legislativo e
da esfera federal e estadual com a finalidade de elaborar uma
carta ao Governo Federal para promover a regularização
fundiária do nosso Estado e solucionar definitivamente os
conflitos agrários do nosso Estado, incluindo a criação de uma
Secretaria Especial de Regularização Fundiária do Estado de
Rondônia, com o apoio do Instituto Nacional de Reforma Agrária.
E aqui iremos incluir também um representante dos agricultores,
a pedido aqui do representante do Sindicato dos Produtores
Rurais, que fez a reivindicação aqui na Tribuna da Casa e pode
ter certeza que a sua reivindicação vai ser atendida, e nós
incluiremos nessa comissão que nós iremos fazer também um
representante aqui dos agricultores para que possa junto a
essa comissão representar lá em Brasília, para que a gente
possa realmente ter sucesso em tudo isso que nós nos
propusemos a fazer aqui hoje nesta audiência pública, que
com certeza pra nós rondonienses isso é muito importante.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense declaro encerrada
esta audiência pública.

Muito obrigado.

(Encerra-se esta audiência pública às 14 horas e 54
minutos)

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia, torna público o resultado da Licitação
na modalidade Convite sob o nº 007/CPL/ALE-RO/2007, cuja
abertura se deu no dia dezenove de abril de 2007 às nove
horas conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA: L. DOS SANTOS DA SILVA – ME – CNPJ nº
07.451.620/0001-96
VALOR: R$ 77.120,00 (Setenta e sete mil, cento e vinte reais).
PROCESSO: 1226/2007
OBJETO: Aquisição de Cartuchos e Toner p/ impressoras.
INTERESSADO: ALE/RO.

Porto Velho – RO, 26 de junho de 2007.

ATA SUCINTA

ATA DA QUINTA SESSÃO ESPECIAL DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA SÉTIMA LEGISLATURA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO  ESTADO DE RONDÔNIA,
PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2009 / 2010.

Às dezesseis horas  e  quarenta e  três minutos do dia vinte e
sete  de junho  do ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia
Legislativa do Estado, em sessão especial, em sua sede, na capital
do Estado, com a finalidade de realizar a eleição da Mesa Diretora,
biênio 2009 / 2010, sob a Presidência dos Senhores Deputados
Neodi Carlos e Marcos Donadon, com a presença dos Senhores
Deputados: Wilber Coimbra, Jesualdo Pires,  Neodi Carlos, Valdivino
Rodrigues, Euclides Maciel, Alex Testoni, Luiz Cláudio, Tiziu Jidalias,
Amauri dos Santos, Marcos Donadon, Chico Paraíba, Ezequiel Neiva,
Jair Miotto, Luizinho Goebel, Miguel Sena,  Kaká Mendonça, Valter
Araújo, Professor Dantas,  Neri Firigolo, Ribamar Araújo, Maurinho
Silva, Doutor Alexandre e a Senhora Deputada Daniela Amorim.
Esteve ausente o Senhor Deputado Maurão de Carvalho. Havendo
número regimental, foi aberta a sessão. O Senhor Presidente
convidou os Deputados Wilber Coimbra e Professor Dantas, para
atuarem na qualidade de secretários “ad-hoc”. Em seguida, o
Senhor Presidente procedeu alguns esclarecimentos de ordem
procedimental. Logo após, suspendeu os trabalhos pelo tempo
necessário para que houvesse o registro, junto à Mesa, das chapas
concorrentes aos Cargos de Presidente, Vice-Presidentes e
Secretários, bem como fossem confeccionadas as respectivas folhas
de votações. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente solicitou ao
Deputado Wilber Coimbra, secretário “ad-hoc”, que procedesse a
leitura da única chapa registrada, denominada Chapa 1, com a
seguinte composição: Presidente: Deputado Neodi Carlos, 1º Vice-
Presidente: Deputado Miguel Sena; 2º Vice-Presidente: Deputado
Alex Testoni; 1º Secretário: Deputado Jesualdo Pires; 2º Secretário:
Deputado Chico Paraíba; 3º Secretário: Deputado Ezequiel Neiva
e 4º Secretário: Deputado Luizinho Goebel. Ato contínuo, o
Senhor Presidente Deputado Neodi Carlos, em razão de ser
candidato a reeleição, convidou o Deputado Marcos Donadon para
assumir a direção dos trabalhos, na qualidade de Presidente “ad-
hoc”, por ser o parlamentar detentor de maior número de
legislatura. Após tomar assento à Mesa, o Deputado Marcos
Donadon, atendendo solicitação do Deputado Amauri dos Santos,
abriu espaço para que os parlamentares que desejassem fazer
uso da palavra, assim o fizessem. Na oportunidade, falaram os
Deputados Amauri dos Santos, Jair Miotto, Neri Firigolo, Maurinho
Silva e Euclides Maciel. A seguir, o Presidente esclareceu aos
parlamentares, de forma bem detalhada, o procedimento específico
acerca da votação. Em seguida, solicitou ao 1º Secretário “ad-
hoc”, Deputado Wilber Coimbra, que fizesse a chamada nominal
dos Senhores Parlamentares. Concluída a votação, o Presidente
solicitou aos Secretários que procedessem a contagem dos votos
e proclamassem o resultado. A chapa 1 foi eleita com 19
(dezenove) votos favoráveis, 04 (quatro) contrários e 01 (uma)
ausência. Ocasião em que o Senhor Presidente declarou-os eleitos,
para dirigirem os destinos do Poder legislativo no biênio 2009 /
2010, com a seguinte composição: PRESIDENTE: DEPUTADO
NEODI CARLOS; 1º VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO MIGUEL
SENA; 2º VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO ALEX TESTONI; 1º
SECRETÁRIO: DEPUTADO JESUALDO PIRES; 2º
SECRETÁRIO: DEPUTADO CHICO PARAÍBA; 3º SECRETÁRIO:
DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA e 4º SECRETÁRIO: DEPUTADO
LUIZINHO GOEBEL. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente “ad-hoc”, Deputado Marcos Donadon, declarou
encerrada a presente Sessão Especial. Para constar eu, Segundo
Secretário, elaborei a presente ata, que será devidamente
assinada. Plenário das Deliberações às dezessete horas e vinte e
quatro minutos do dia vinte e sete de junho do ano dois mil e
sete.


