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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA

Em  7 de Março de 2006.

Presidência dos Srs.
Carlão de Oliveira – Presidente

Kaká Mendonça- 1° Vice Presidente
Chico Paraíba – 1º Secretário

(Às 15 horas e 26 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Neri Firigolo (PT), Amarildo
Almeida (PDT), Edson Gazoni (PDT), Dr. Carlos (PDT), Chico
Paraíba (PMDB), Daniel Neri (PMDB),  Haroldo Santos (PP),
Maurão de Carvalho (PP), Kaká Mendonça (PTB) Leudo Buriti
(PTB), Chico Doido (PSB), Pulo Moraes (PL), Ronilton Capixaba
(PL), Everton Leoni (PRONA), Romeu Reolon (PSL), Carlão de
Oliveira (PSL) e Beto do Trento (PSDC).

O SR. PRESIDENTE(Chico Paraíba) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense declaro aberta a 5ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão
Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Deputado Romeu Reolon que proceda à
leitura da Ata da sessão anterior.

O SR. ROMEU REOLON (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da Ata da sessão anterior:

(Às 15 horas e 28 minutos o senhor Deputado Chico
Paraíba passou a presidência ao senhor Carlão de
Oliveira).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão a Ata que acaba de ser lida. Não havendo
impugnação, dou-a por aprovada.

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

O SR. ROMEU REOLON(Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura do expediente recebido:

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – MENSAGEM Nº 136/05 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Institui plantões nas Unidades
Locais da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do
Estado de Rondônia – IDARON”.

02 - MENSAGEM Nº 016/06 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano Integrado
para o Desenvolvimento do Turismo Rondoniense –
PLANDESTUR”.

03 - MENSAGEM Nº 017/06 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Parcial ao Projeto de Lei que “Estima a receita e fica a
despesa do Estado de Rondônia para o exercício de 2006”.

04 - MENSAGEM Nº 024/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Altera o artigo 1º da Lei nº 1553, de 26 de
dezembro de 2005”.

05 – Ofício nº 020/06 – Tribunal de Justiça, encaminhando
Projeto de Lei que “Dispõe sobre autorização ao Poder Judiciário
para alienação de bens”.

06 – Ofício nº 020/06 – Poder Executivo, solicitando a
substituição do Projeto de Lei que “Altera o artigo 10 da Lei nº
1040, de 23 de janeiro de 2002”.

07 – Ofício nº 1735/06 – SESDEC, em resposta ao Of. S/
411/06, referente ao Requerimento nº 728/06, de autoria da
Deputada Ellen Ruth.

08 – Ofício nº 129/06 – Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos
para o Fundo Estadual de Assistência Social do Estado de
Rondônia, no valor de R$150.000,00, referente modernização,
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ampliação e modernização de centros públicos de atendimento
a crianças e adolescentes.

09 – Ofício nº 1284/06 – Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, comunicando a celebração de convênio com
a Federação Rondoniense de Mulheres de Rondônia, no valor
de R$150.000,00.

10 – Ofício Circular nº 006/06 – Movimento dos Pequenos
Agricultores, solicitando uma audiência com o Presidente desta
Casa para tratar sobre Habitação Rural.

11 – Comunicado nº 001195/05 – Ministério da Educação,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação para o Programa PEJA,
INDÍGENA e FUNDESCOLA, no valor de 2 parcelas de
R$563.426,68, R$250.000,00 e R$83.151,51 respectivamente.

12 - Comunicado nº 001168/05 – Ministério da Educação,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação para o Programa
FUNDESCOLA, no valor de R$43.890,00.

13 - Comunicado nº 001149/05 – Ministério da Educação,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação para o Programa PRODEBE,
no valor de R$5.669.882,63.

14 – Carta do UNICEF, encaminhando relatório sobre a
Situação da Infância Brasileira, relativo ao ano de 2005.

15 – Ofício nº 194/06 – DER, em resposta ao Of. P/02/06,
referente ao Requerimento nº 752/06, de autoria do Deputado
Chico Paraíba.

16 – Ofício nº 312/06 – BNDS, comunicando a liberação de
recursos financeiros para o Estado de Rondônia, no valor de
R$840.000,00.

17 – Ofício nº 62/06 – Prefeitura de Rolim de Moura,
solicitando a confirmação de emendas em favor daquele
Município.

18 – Ofício nº 01/06 – SEPLAN, encaminhando cópia das
Emendas Parlamentares de redução e/ou suplementação de
recursos da Lei de Orçamento anual/2006, desta Unidade.

19 – Carta do Vice-Presidente da República,
encaminhando cópia de carta dirigida à Revista Veja, por ele e
pela Coteminas, para corrigir, com informações verdadeiras, a
matéria publicada pela citada Revista.

20 – Ofício nº 047/06 – Tribunal de Contas, encaminhando
Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre
de 2005.

21 – Ofício nº 006/06 – Ministério Público, apresentando a
composição dos membros que exercem gratuitamente funções
junto à Fundação Escola Superior de Ministério Público.

22 – Ofício nº 6550/05 – Câmara Municipal de Belém,
encaminhando cópia do Requerimento de autoria do Vereador
José Scaff Filho, de congratulações ao Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Pará, pela realização da Sessão
Especial na qual várias autoridades receberam a Comenda
Legislativa Mérito Nossa Senhora de Nazaré, entre elas o
Presidente desta Casa.

23 – Ofício Circular nº 055/06 – IDARON, encaminhando
Relatório da 19ª Etapa de Vacinação contra Febre Aftosa,
período de 15/10/05 a 15/11/05.

24 – Ofício nº 003/06 – EMATER, encaminhando Calendário
de Eventos de ATER, programação de janeiro/2006, para
conhecimento e apreciação.

25 - Ofício nº 003/06 – EMATER, encaminhando Calendário
de Eventos de ATER, programação de fevereiro/2006, para
conhecimento e apreciação.

26 – Ofício nº 064/06 – Tribunal de Contas, encaminhando
Relatório de Atividades referente ao IV Trimestre do exercício
de 2005.

27 – Ofício nº 004/06 – EMATER, em resposta ao Of. S/427/
05, referente ao Requerimento nº 734/05, de autoria do
Deputado Chico Paraíba.

28 – Ofício nº 002/06 – EMATER, em resposta ao Of. S/425/
05, referente aos Requerimentos nºs 731/05 e 732/05, de
autoria do Deputado Chico Paraíba.

29 – Ofício nº 014/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/01/06,
referente ao Requerimento nº 751/05, de autoria do Deputado
Chico Paraíba.

30 – Ofício nº 017/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/489/
05, referente ao Requerimento nº 745/05, de autoria do
Deputado Chico Paraíba.

31 – Ofício nº 018/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/01/05,
referente ao Requerimento nº 751/05, de autoria do Deputado
Chico Paraíba.

32 - Ofício nº 022/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/493/
05, referente à Indicação nº 1403/05, de autoria do Deputado
Beto do Trento.

33 - Ofício nº 025/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/485/
05, referente à Indicação nº 1397/05, de autoria do Deputado
Dr. Deusdete Alves.
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34 - Ofício nº 026/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/479/
05, referente à Indicação nº 1391/05, de autoria do Deputado
Carlão de Oliveira.

35 - Ofício nº 027/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/489/
05, referente à Indicação nº 1397/05, de autoria do Deputado
Chico Paraíba.

36 - Ofício nº 028/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/419/
05, referente à Indicação nº 1343/05, de autoria do Deputado
Beto do Trento.

37 - Ofício nº 029/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/432/
05, referente à Indicação nº 1347/05, de autoria do Deputado
Beto do Trento.

38 - Ofício nº 030/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/446/
05, referente à Indicação nº 1365/05, de autoria do Deputado
Ronilton Capixaba.

39 - Ofício nº 031/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/481/
05, referente à Indicação nº 1393/05, de autoria do Deputado
Beto do Trento.

40 – Ofício 453/05 – Tribunal de Contas do Estado,
comunicando que foi apreciado o processo de nº 1606/05, que
tem como interessado o Governo do Estado de Rondônia e que
versa sobre o Relatório Resumido na Execução Orçamentária
do 1º Bimestre de 2005.

41 – Ofício 834/05 – Tribunal de Justiça, em resposta ao
ofício 477/05, referente ao requerimento nº 736/05, de autoria
da Deputada Ellen Ruth.

42 – Ofício 833/05 – Tribunal de Justiça, informando que os
Ofícios reiterados pelo de nº 589GP/05 foram respondidos pelos
de nºs. 763/807/GAB/PR e recebidos nesta Casa,
respectivamente, nos dias de 16 de novembro e 5  de dezembro.

43 – Ofício 159/05 – SINGEPERON – Comunicando que no
último dia 13 a categoria dos Agentes Penitenciários decidiu
pela paralisação de suas atividades a partir do dia 19.12.05,
caso o Estado através da CGRH não cumpra definitivamente a
decisão judicial proferida em 1998, que determina a
implantação do salário mínimo do vencimento da classe de
R$180,00(cento e oitenta reais).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Passamos
às Breves Comunicações. Não há Oradores inscritos. Passamos
ao Grande Expediente.

Com a palavra o Deputado Leudo Buriti, por 20 minutos,
com aparte.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Imprensa, Deputado Kaká Mendonça, do PTB, na pessoa de
quem cumprimento os demais senhores e senhoras.

Sr. Presidente, eu recebi hoje uma comissão de
Servidores do IPERON, onde pedem o nosso apoio para pleitear
junto ao Governador do Estado que envie a esta Casa o projeto
de correção ou de modificações no Plano de Cargos, Carreiras
e Salários dos Servidores do IPERON, seria a alteração na Lei
Complementar 228/00, e também adequar a estrutura da
autarquia principalmente no que tange à valorização da política
salarial dos servidores do IPERON, que está estagnada desde
a Lei Complementar 86, de 1993. Eu disse aos servidores que
nos procuraram que no que depender da nossa pessoa e dos
demais Deputados, no que depender desta Casa eles poderão
contar com o apoio, inclusive, de pleitear junto ao Governador
Ivo Cassol que encaminhe no espaço de tempo mais curto
possível os projetos que já foram encaminhados na forma de

ante-projetos pelo Presidente do IPERON, José Antunes, ao
Governador Ivo Cassol, bem como ao senhor Ronaldo Furtado,
que é o Coordenador Técnico Legislativo do Governo. Então
nós na primeira oportunidade que tivermos com o Governador
estaremos pleiteando o envio dos projetos a esta Casa, já que
existe a abertura de crédito orçamentário no orçamento atual,
existe o orçamento disponível e, segundo o próprio Presidente
do IPERON, também existem recursos financeiros disponíveis
para fazer face às despesas oriundas das futuras modificações.

Outro assunto que eu quero abordar, fazer menção
neste momento, trata-se da recente decisão do Supremo
Tribunal Federal quanto à progressão do regime para crimes
hediondos. É um assunto que certamente chama atenção de
toda a sociedade brasileira, de juízes, de promotores, de
advogados, de todos os operadores do Direito, mas também
da sociedade brasileira, e que chama atenção da imprensa de
modo em geral e que causa uma certa aflição junto à
população porque principalmente  é colocado para a população
como se os futuros beneficiados desta decisão do STF fossem
direto para as ruas, estivessem já a partir de hoje, ou a partir
de amanhã, ou a partir da quinta-feira passada quando por
seis votos a cinco os Ministros do STF decidiram sobre a questão,
esses criminosos ou que praticaram crimes hediondos como
de seqüestros, de tráfico de drogas, fossem direto para as
ruas, e não é bem assim. Ninguém vai sair abrindo a porta dos
presídios e colocando como nós vimos em algumas matérias
dizendo que Porto Velho terá cerca de 700(setecentos) presos,
700(setecentos) apenados nas ruas, nos próximos dias. Não é
bem assim. Depende de juízes, do crivo de juízes das Varas de
Execuções Penais pelo Brasil inteiro. Ninguém pode imaginar,
isso jamais vai acontecer de um preso, um cidadão que praticou
um crime de seqüestro, de tráfico de drogas, seja qualquer
um dos crimes hediondos, ser colocado às ruas se ele não
cumprir com alguns dos requisitos básicos para que isso
aconteça, como, por exemplo, o bom comportamento, como
por exemplo, ter participado de um programa de ressocialização
de presos. Hoje de manhã eu conversava aqui na Assembléia
com o Presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários e
também com o Coordenador do Programa, o Programa
Pintando a Liberdade, que é um programa do Governo
Federal, do Ministério da Justiça em conjunto com a Secretaria
de Administração Penitenciária de Rondônia, um programa que
vem dando certo e que desde 99 cuida de dar trabalho, ou
pelo menos, prestar algum tipo de atendimento, prestar serviços
que possibilitem a recuperação de presos nos presídios de
Rondônia, mas precisamente no Ênio Pinheiro, aqui em Porto
Velho, e no ano passado, o último convênio do Governo Federal
com o Governo, com a Secretaria aqui de Rondônia,
disponibilizou R$151.000.00 (cento e cinqüenta mil reais). Esse
dinheiro é aplicado numa  indústria que é mantida dentro do
próprio presídio, onde hoje envolve cerca de 165 apenados,
que têm as mais diversas  atividades, entre elas, por exemplo,
a confecção de bolas, bolas de futebol de campo, bolas de
vôlei, de futebol de salão, de handebol, de basquete, camisetas,
redes também desta modalidade esportivas. E o coordenador
deste programa ele me disse, por exemplo, me citou o exemplo
de um cidadão que pegou 24 anos de prisão, um ex-policial
militar de Rondônia que pegou 24 anos de prisão, esse policial
participa deste Programa Pintando a Liberdade desde 1999,
ele inicialmente teve a função de mestre na execução dos
serviços lá feitos pelos apenados, cada um deles tem seu salário
que gira em torno de R$175,00, R$150,00, R$200,00, e este, a
que ele mencionou, inclusive deixou o nome dele, Claudinei
Francisco de Almeida, que já cumpre, já está no 12º ano de
cumprimento de pena, ele hoje exerce a função de gerente
desse serviço todo dentro do sistema penitenciário, ganha
R$500,00 por mês, portariado pelo próprio Programa do
Governo Federal em parceria com a Secretaria de
Administração Penitenciária, e disse que é uma pessoa já
totalmente recuperada. Este tipo de apenado será de imediato
beneficiado pela nova norma do Supremo Tribunal Federal,
porque é lógico que ele terá por parte das autoridades do
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sistema do Estado, sistema penitenciário do Estado, por parte
do Coordenador no Estado de Rondônia desse Programa de
Ressocialização, ele terá uma carta que vai abonar a saída
dele do presídio. Agora, não vão ter o mesmo benefício
apenados que estão lá cumprindo pena há cinco, dez e quinze
anos, mas que não lutaram pelo seu futuro fora da prisão.
Então eu acredito que é uma decisão que vem trazer bastante
discussão, imagino até que é uma discussão que deve sair do
STF, mas também atingir Casas Legislativas. Eu acredito que
num futuro muito próximo aqui nós tenhamos, a exemplo do
que foi feito ontem aqui nesta Casa para tratar de um assunto
importante para o Estado de Rondônia, quem sabe também
trazer a esta Casa ou pelas Casas Legislativas do Estado de
Rondônia a discussão com empresários, com a FIERO, com o
SEBRAE, com o sistema “S”, que é o maior responsável pela
geração de emprego no Estado de Rondônia, com as autoridades
de Governo, com Prefeituras Municipais, com Câmaras de
Vereadores no sentido de nós esclarecermos ou nos
conscientizarmos de que com a soltura dessas pessoas, ou a
partir do momento que esses cidadãos voltaram às ruas é
preciso abrir o mercado de trabalho para eles também, porque
são muitas as pessoas que vêem aqueles que estão lá nos
presídios apenas como simples marginais e que deviam ser
colocados sempre à margem da sociedade. Mas quando eles
praticam crime e eles são condenados por um júri popular, por
exemplo, são levados ao presídio, eles já vão para lá com a
pena estabelecida: 5, 10, 15, 20 ou 30 anos de prisão, de
condenação. Então, passado esse tempo, eles vão sair do
presídio. O que o STF está fazendo agora é dando a esse
preso a mesma condição que tem o preso comum, ou seja, a
condição, a possibilidade de ter a progressão de pena a partir
do cumprimento de um sexto da pena. E a partir do
cumprimento de um sexto da pena, ele vai ganhar a progressão,
não para ir para a rua, mas para o regime semi-aberto ou
regime aberto, isso não quer dizer ainda que ele foi colocado
em liberdade, mas num futuro muito mais próximo ele será
colocado em liberdade e se nós não estivermos preparados
para acolhermos lá fora, se a sociedade não os acolher com
empregos, com possibilidade de continuarem a dar o sustento
para seus familiares, vão voltar para o mundo do crime, nós
mesmos seremos novamente as vitimas dessas pessoas, que
em sua maioria saíram recuperadas ou mesmo que fosse na
sua minoria saíram de lá recuperadas.

Então eu acredito que é um assunto, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, que nós não podemos deixar passar em
branco, já ganhou as páginas nos jornais do Brasil inteiro, os
noticiários das revistas, dos jornais, inclusive aqui de Rondônia,
e nós estaremos nos imbuindo não para aplaudir ou para criticar
a medida do Supremo Tribunal Federal, mas para dizer que é
necessário trazer o assunto para o debate, conversar e
convencer a determinados segmentos de que é preciso abrir
espaços para o entendimento, porque se em Porto velho, por
exemplo, num período, num certo espaço de tempo, não sei
se 2, 3, 5 anos, 400, 500 ou 700 pessoas dessas que hoje
estão no Urso Branco, no Ênio Pinheiro ou no Urso Panda forem
colocadas nas ruas, o Estado de Rondônia tem que estar
preparado para recepcioná-las, preparado sobre todas as
formas, no ponto de vista de melhorar a segurança, mas no
ponto de vista também de melhorar as condições, de saber
aonde essas pessoas irão ficar, para onde essas pessoas serão
encaminhadas, para onde essas pessoas serão dirigidas, sob
pena de nós, repito, nos tornarmos vítimas novamente delas e
quem sabe não é o desejo da maioria daqueles que serão
beneficiados com a progressão do regime para os crimes
hediondos decididos recentemente, ou seja, na quinta-feira
passada pelo Supremo Tribunal Federal.

Para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de  esclarecer
mais uma vez na Tribuna desta Assembléia ainda com referência
as grandes modificações que nós os Deputados estaduais, os
ajustes que nós fizemos com referência ao orçamento de 2006,
as emendas que foram colocadas e que tão bem foram agora
colocadas para a sociedade através de, não diria de uma

propaganda, mas de um relato que a Assembléia faz e coloca
na mídia televisiva, em jornais e tem causado interpretações
diversas. Então, para que fique muito claro, eu gostaria de
explicar sobre duas das emendas que foram colocadas de forma
coletiva por esta Assembléia no orçamento. Eu poderia citar
várias, como por exemplo, aqui nós temos o Presidente do
Sindicato dos servidores do DETRAN que encaminhou um ofício
a esta Casa pedindo que fosse colocada uma emenda da ordem
de oitocentos mil me parece, para fazer face a interesses dos
servidores do DETRAN, dentro do orçamento do DETRAN, e
nós fizemos, foi aprovada e o Governo não vetou. Então o
DETRAN tem orçamento e tem financeiro para atender a
reivindicação do Sindicato dos servidores do DETRAN. A mesma
coisa foi feita, por exemplo, pelo Sindicato dos servidores da
Saúde que pediu uma emenda de quatro milhões e setecentos
mil reais para que o Governo pudesse custear as despesas
com a gratificação dos servidores da Secretaria de Saúde que
prestam serviço às Prefeituras Municipais pelo interior afora.
Isso foi feito, também não foi vetado. Da mesma forma nós
fizemos uma emenda de trinta e cinco milhões de reais, foi
coletiva, daqueles ajustes que nós fizemos, nós não tiramos
dos recursos que já eram próprios do Poder Executivo, não,
dos precatórios, por exemplo, que foram colocados aqui setenta
e cinco milhões que foram colocados para precatórios, nós
sabemos que o Estado não disponibilizava de recursos para
pagar setenta e cinco milhões de precatórios, nós fizemos
ajustes, como fizemos em todos os Poderes e daqueles ajustes
que foram feitos nós colocamos trinta e cinco milhões, algo
em torno de trinta e cinco milhões numa emenda para a
Secretaria de Estado de Segurança Pública para que o Governo
possa ter orçamento disponível para contemplar os policiais
militares e os bombeiros militares na reivindicação deles pela
equiparação salarial com a Polícia Civil, ou seja, pela isonomia
dos policiais.

É lógico que quando nós fizemos isso, Sr. Presidente,
e quando a Assembléia levou isso à mídia e causou um certo
aborrecimento por parte de algumas autoridades, nós não
estamos provocando ninguém, nós apenas deixamos no
orçamento as possibilidades reais dessas melhorias serem
aplicadas, desses servidores serem contemplados. Nós não
estamos interferindo em Poder nenhum, até porque no
financeiro, Deputado Chico Paraíba, nós não temos acesso.
Então a emenda não foi do Deputado Leudo Buriti ou do
Deputado Chico, da Deputada Ellen, a emenda foi coletiva
assinada por diversos Deputados, aprovada e sancionada pelo
Governo do Estado de Rondônia, o Governador Ivo Cassol
sancionou para que os policiais militares que ouvem a voz que
sai da Assembléia através dos jornais, de rádio e TV, eu digo o
seguinte: as emendas foram colocadas em sua maioria para
contemplar reajuste salarial, melhoria nas condições dos
trabalhadores de todos os setores do Estado de Rondônia. Não
cabe a nós, Deputados estaduais, encaminharmos a esta Casa,
elaborarmos a matéria ou definirmos o índice, é bom que se
diga também que o Governo pode alegar que não tem condições
financeiras, que o caixa do Governo não suporta o aumento
para atender a emenda aqui elaborada, mas isso tem que ser
colocada para a sociedade, para as categorias, a nossa intenção
não é interferir no caixa do Governo, era para que amanhã ou
depois, ou no exercício durante o ano de 2006 nenhuma
alegação fosse feita de que não dispõe de orçamento, de que
o orçamento não contempla as categorias. Então o orçamento
contempla a todas as categorias com a possibilidade de
reajuste, agora que repito, para que esse reajuste seja dado,
para que a isonomia seja concedida, para que haja progressão
em qualquer um dos segmentos dos servidores é preciso
entendimento com o senhor Governador, com o senhor
Secretário de Planejamento, com o senhor Chefe da Casa Civil,
enfim com o Secretário Estadual da Fazenda, e nós estaremos
à disposição para discutir.

É muito melhor, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
digam o seguinte: “Bom, tem orçamento, mas não tem
financeiro, por isso nós não vamos conceder” do que amanhã
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ou depois pudessem dizer o seguinte: “Nós temos financeiro,
mas não tem orçamento, os Poderes ficam com o dinheiro
todo,” não é verdade porque dessa vez o orçamento ficou
enxuto, os Poderes deram a sua parcela de contribuição, e
isso inclusive tem o reconhecimento do Governador Ivo Casso.
As contas cabem à equipe técnica do Governo fazer. Eu não
quero manifestar aqui a minha opinião de que é possível
conceder ou não é, o que eu quero manifestar de uma forma
muito clara é que nós, num esforço conjunto, fizemos os
ajustes, as emendas, o orçamento está aprovado. E apenas
um pequeno dispositivo do orçamento que é realmente uma
conquista nossa também aqui da Assembléia, apenas um
parágrafo foi vetado, sendo que no ano passado todo o
orçamento foi vetado. O orçamento deste ano, um orçamento
com dezenas de artigos, dezenas de parágrafos e incisos,
apenas um parágrafo foi vetado, o que quer dizer que realmente
nós, Deputados desta Casa, fizemos um trabalho que aonde
quer que andemos, Deputado Carlão de Oliveira e Srs.
Deputados, temos recebido elogios. E graças a todos os debates
que foram feitos por esta Casa, o debate de uma forma muito
transparente, de uma forma muita clara, e tudo aquilo que foi
feito aqui foi aprovado naquele dia, me parece dia 17 ou 18 de
janeiro na presença do Chefe da Casa Civil, do Secretário de
Planejamento, do Procurador Geral de Justiça, do Presidente
do Tribunal de Justiça e do representante do Tribunal de Contas.
Então um trabalho feito de uma forma muito clara, de uma
forma muito transparente e que jamais pode gerar qualquer
suspeita de que um ou outro Deputado, um ou outro setor
tenha querido tirar vantagem em cima do outro, isso não. Nós
fizemos tudo atendendo às reivindicações justas de setores,
como dos servidores públicos, da Defensoria, por exemplo,
que foi a única que teve autonomia, o ano passado recebeu a
sua autonomia financeira e administrativa e tinha apenas um
orçamento de onze milhões. E nós chegamos a quinze milhões
de reais, numa demonstração clara de que nós pretendemos
priorizar a advocacia que é feita para quem não tem dinheiro
para bancar os serviços judiciais.

Dito isso, Sr. Presidente, eu reitero o desejo de
continuarmos, quando existir qualquer dúvida de quaisquer dos
assuntos que nós tenhamos colocado no orçamento, que nós
sentemos com uma equipe técnica e política no sentido de
dirimir dúvidas e não estabelecer conflitos ou dissabores
futuros.

Muito obrigado.

(Às 16 horas e 2 minutos Deputado Carlão de Oliveira
passa a presidência para o Deputado Kaká Mendonça).

O SR. ROMEU REOLON – Sr. Presidente, só uma
Questão de Ordem. Gostaria de registrar a presença do ex-
Prefeito de Alto Paraíso, senhor José de Freitas e do ex-vereador
Elias Marinho. É uma satisfação tê-los nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Registrado
a presença. Ainda pelo Grande Expediente, Deputado Chico
Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, imprensa que nos prestigia e público aqui
presente.

Eu, Sr. Presidente, nós estamos bastante preocupados
com a situação do setor agropecuário do Estado de Rondônia.
O agricultor que se criou uma expectativa muito grande nos
diversos aspectos e está cada vez mais desestimulado. Todos
os dias nós estamos verificando que o Estado de Rondônia, no
setor agrícola, está passando uma situação praticamente de
colapso. Um Estado que se pecuarizou, que muitos deixaram
de diversificar suas culturas, hoje, Deputado Kaká Mendonça,
nós estamos verificando que em plena época chuvosa está
aumentando a carga de animais por alqueires ou hectares.
Não estão conseguindo vender o boi e quando chegar a seca a
situação em Rondônia atingirá um momento de grande

precariedade. Para se ter uma idéia, mesmo na época de chuva
a superlotação já está fazendo com que os animais passem
fome mesmo nesta época. Se você levar em consideração o
arroz, o feijão, o milho, os agricultores que o ano passado já
ficaram com dívidas e a esperança para este ano já estão
atravessando problemas seriíssimos porque os preços dos
produtos estão de fato insuportáveis. Levando em consideração
que o próprio arroz, diversas doenças como a Brusone, como
a Cigarrinha das Pastagens estão dizimando a nossa produção.
Se neste Estado não nos reunirmos para discutir essa situação
caótica que o Estado de Rondônia está passando da agricultura
eu não sei meu amigo Neri Firigolo, o que vai ser daqui para
frente. Muitos produtores estão altamente desestimulados e
com aquele programa de incentivo para que os agricultores
possam lotear as suas terras até cinco alqueires, a procura na
EMATER/RO é muito grande de agricultores querendo lotear
as suas áreas para venderem aos pequenos agricultores através
do crédito para a terra. Veja bem, se o caboclo está com
dificuldade de sobreviver em 100 hectares de terra como é
que vai sobreviver em 12 alqueires de terra. Ou seja, 10
hectares de terra ou 12 hectares de terra. Então o nosso
companheiro Neri Firigolo, que é o Presidente da Comissão da
Agricultura, eu acho que nós temos que começar a fazer esta
discussão num segmento tão importante para o Estado de
Rondônia que está num verdadeiro colapso.

Aqui em outras oportunidades nós colocamos a
situação do Cone Sul. Quem tiver a oportunidade de visitar o
Cone Sul do Estado de Rondônia vai verificar o que os
agricultores estão sofrendo. E levando em consideração que
esta Casa aprovou a criação do IDARON, os agricultores para
deslocar os seus animais têm que pagar taxas, têm que pagar
os GTA’s, tem que constantemente fazer as suas vacinações. E
a arroba do boi que há dois anos custava quarenta e sete
reais, está em torno de trinta e nove reais, levando em
consideração a máfia que tem ainda nos frigoríficos, que alguém
que leva o seu boi lá, além de todos os agregados, ou seja, o
couro, os miúdos, e assim sucessivamente, porque do boi não
se perde nada, ainda tiram em torno de uma ou duas arrobas
na questão da pesagem. E quando levamos essa discussão é
por que a CPI do boi que nós realmente apoiamos aqui nesta
Casa e como membros temos que de fato dar uma sacudida
nessas discussões. Outros Estados brasileiros já estão se
movimentando nesta questão, inclusive na Bahia hoje está se
iniciando o Seminário Internacional do Boi do Capim lá na Costa
do Sauípe/Praia do Forte, lá na Bahia. E o Estado de Rondônia,
que é um Estado eminentemente agrícola, nós estamos aí vendo
os nossos agricultores sem nenhuma perspectiva. O leite é
uma vergonha, porque um litro de leite a R$0,25 centavos,
quando você toma uma garrafinha de água mineral de 500ml,
às vezes chega até a R$1,50, é como se tivesse tomando seis
litros de leite; isso é uma vergonha para o nosso setor produtivo.
Então eu queria deixar claro e também levantar alguns aspectos.
A EMATER Rondônia, os nossos extensionistas estão iguais a
vaqueiros, nas fazendas fazendo vacinações e, Deputado Neri
Firigolo, tem mais de trinta companheiros já com brucelose e
o IDARON que foi criado para fiscalizar está recebendo as taxas,
os salários iniciais estão em torno de R$1.700,00, os salários
dos funcionários da EMATER que estão aí há mais de trinta
anos são salários irrisórios, porque esta Casa não pode
conceder aumento a EMATER por ser uma associação civil de
direito privado e não faz parte da estrutura do Estado. Então
fica aqui o nosso registro para que a nossa voz que sempre
estivemos ligados  ao setor agrícola não possa ser esquecida,
e que esta lei do zoneamento que foi aprovada agora pelo
CONAMA que se tem de discutir urgentemente o pacto
federativo. Quais as responsabilidades da União. Quais as
responsabilidades do Estado? Quais as responsabilidades dos
Municípios? Sob pena de um projeto que foi altamente elogiado
lá em Brasília, porque Rondônia é o único Estado do Brasil que
tem a lei do zoneamento, nós somos o único Estado da Região
Norte que podemos explorar até 50% na Zona 1.1, levando em
consideração que os outros Estados só podem explorar até
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20%, 80% tem de ser de preservação e se não levarmos essas
considerações nós vamos ser um mau exemplo para o País,
vai ficar claro que a lei do zoneamento não passou nada mais
nada menos do que um projeto de ficção. Está aqui o nosso
registro e está aqui a nossa preocupação com o setor agrícola
e está aí pelo menos a nossa colocação para que todos nós
achemos uma saída que seja discutível a situação do setor
produtivo do Estado de Rondônia.

Obrigado, Sr. Presidente.

(Ás 16 horas 11 minutos o senhor Kaká Mendonça
passou a presidência ao senhor Carlão de Oliveira).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Encerrado
o Grande Expediente, passamos à Ordem do Dia.

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

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo  à   leitura das   proposições recebidas.

ORDEM DO DIA

- Projeto de Decreto Legislativo do Deputado Haroldo
Santos:

Encaminha a proposta de Emenda Constitucional ao
Congresso Nacional na forma do artigo 60, III da Constituição
da República.

A Assembléia Legislativa do Estado Decreta:

Art. 1º. Fica aprovado o encaminhamento ao
Congresso Nacional do proposta de Emenda à  Constituição,
constante do anexo único a este Decreto Legislativo, nos termos
do artigo 60, III, da Constituição da República.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Emenda Constitucional nº 15, de 1996, deu nova
redação ao § 4º do artigo 18 da Constituição Federal, impondo
que a criação e o desenvolvimento de municípios somente
ocorreriam dentro de período determinado por lei complementar
federal. Ocorre que já se passaram 10 anos e a referida lei
não foi sancionada, muito embora o Congresso Nacional tenha
aprovado um projeto de lei regulamentando aquele dispositivo
constitucional, mas o mesmo foi vetado pelo Presidente Lula.
Com isso, até hoje os Estados estão impedidos de legislar sobre
a criação de novos municípios.

Plenário das Deliberações, 21 de fevereiro de 2006.
Dep. Haroldo Santos.

- Requerimento do Deputado Haroldo Santos:

Requer informação do Comitê Estadual de Pró-
Emancipação dos Municípios.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer a formação do Comitê Estadual de pró-
emancipação de Municípios, composto por 10 (dez) membros,
sendo 05 (cinco) Deputados Estaduais e representantes do Poder
Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal
de Contas e 01 representante das áreas que buscam a
emancipação, este indicado pelos presidentes dos comitês
locais de pró-emancipação.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento, que propõe a criação do
Comitê Estadual pró-emancipação de Municípios, decorre de

sugestão da UNALE, em razão da movimentação que acontece
em diversos Estados brasileiro, que pretendem que seja
aprovada proposta de emenda constitucional, restabelecendo
a prerrogativa dos Estados em legislar sobre a criação de novos
municípios.

O Estado de Rondônia não pode ficar alheio e deve
participar diretamente desse movimento que busca resgatar a
prerrogativa dos Estados de criar novos municípios,
principalmente considerando que diversos distritos do nosso
Estado apresentam totais condições de se emanciparem
politicamente, como Tarilândia, Extrema, Nova Califórnia e
outros mais. Pois isso, ao mesmo tempo em que propomos
em projeto de decreto legislativo, para que seja encaminhada
ao Congresso Nacional uma PEC, dando nova redação ao § 4º
do artigo 18, que dispõe sobre a criação de municípios,
entendemos ser de fundamental importância a formação do
referido Comitê, para acompanhar e propor ações que levem
a criação de novos municípios em nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2006.
Dep. Haroldo Santos.

- Projeto de Lei  do Deputado Haroldo Santos:
 Altera dispositivos da Constituição do Estado.
Art. 1º. O inciso I do artigo 28 da Constituição

Estadual, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.28.......................................
I- ordinariamente, de 02 de fevereiro a 17 de julho e

de 1º de agosto a 22 de dezembro, sendo as reuniões iniciais
de cada período marcadas para o primeiro dia útil subseqüente
quando recaírem em sábados, domingos e feriados.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

Plenário das Deliberações, 23 de fevereiro de 2006.
Dep. Haroldo Santos.

- Projeto de Lei do Deputado Haroldo Santos:
Altera dispositivo do Regimento Interno.
Art. 1º. O inciso I e § 3º do artigo 2º do Regimento

Interno, aprovado pelo Resolução nº 32, de 21 de agosto de
1990, passam a vigorar com a seguinte redação.

“Art. 2º......................................
I- ordinárias, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º

de agosto a 22 de dezembro.
..............................................
§ 3º A sessão legislativa ordinária não será

interrompida em 17 de julho enquanto não for aprovada a lei
de diretrizes orçamentárias”.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Plenário das Deliberações, 23 de fevereiro de 2006.
Dep. Haroldo Santos.

- Indicação  do Deputado Beto do Trento:
 Indica ao Governador do Estado a necessidade da

aquisição de uma viatura traçada para atender as necessidades
da polícia civil de Nova Brasilândia.

O Deputado que a presente subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, a necessidade da
aquisição de uma viatura traçada para atender as necessidades
básicas da Policia Civil do município de Nova Brasilândia.

JUSTIFICATIVA

Senhores parlamentares, a presente indicação visa
atender solicitação de moradores locais, uma vez que o efetivo
policial está normal, faltando apenas uma viatura para o pronto
atendimento dos serviços de ocorrências policiais, já que a
viatura ali existente não oferece condições para um bom
desempenho das atividades policiais, sendo necessário um
veículo com motor potente, para percorrer os arredores do
Município bem como toda Região.
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Assim, sendo indico ao Governo do Estado a
necessidade da aquisição de um veículo traçado, para beneficiar
os motivos acima exposto.

- Requerimento  do  Deputado Amarildo de Almeida:

Requer a instalação da agência do Banco do Brasil no
município de Governador Jorge Teixeira.

O Parlamentar que este subscreve, requer á Mesa, na
forma regimental, seja oficiado ao Superintendente do Banco
do Brasil no Estado de Rondônia, solicitando a instalação de
uma Agência ou Posto Avançado do Banco do Brasil no município
de Governador Jorge Teixeira.

JUSTIFICATIVA

Com aproximadamente 20 mil habitantes o referido
Município não conta com nenhuma agência bancária a não ser
o posto dos correios que não realiza todas as operações
bancárias de que necessita a população, precisando recorrer
ao município de Jarú.

Já reivindicamos anteriormente esse beneficio a
Superintendência do Banco do Brasil do Estado de Rondônia e,
no entanto não tivemos nenhuma posição sobre nosso pleito.

É um anseio da população daquele Município e por
isso insistimos para que tenhamos êxito nessa reivindicação.

Plenário das Deliberações, 06 de fevereiro de 2006.
Dep.Amarildo de Almeida.

- Indicação do Deputado Amarildo Almeida:
Indica ao Poder Executivo Estadual a aquisição de um

aparelho de ultrassom para a Unidade Mista de Saúde.
O Parlamentar que este subscreve, indica na forma

regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado da Saúde, a aquisição de um aparelho de ultrassom
para a Umidade Mista de Saúde de Urupá.

JUSTIFICATIVA

Os Municípios com a escassez de recursos próprio não
conseguem manter sem a colaboração do Estado as Unidades
Mista de Saúde, pois a demanda pelos serviços públicos de
saúde aumenta a cada dia e a população não pode ficar sem
atendimento em algumas especialidades por falta de
equipamentos para a realização de exames, precisando
deslocar pacientes a capital do Estado em busca desse
atendimento. É mais dispendioso ao Poder Público, tanto
Municipal quanto Estadual, o deslocamento desses pacientes a
capital do Estado, ao Município que arca com despesas de
deslocamento e ao Estado que arca com as despesas de
manutenção dos pacientas na rede pública estadual na capital
do Estado.

Plenário das Deliberações, 6 de fevereiro de 2006.
Dep.Amarildo de Almeida.

- Requerimento  do  Deputado Chico Paraíba:

Requer informações ao Poder Executivo.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
na forma regimental, com fulcro no artigo 31 da Constituição
Estadual, combinado com o inciso II, artigo 178 do Regimento
Interno, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, solicitando as seguintes informações:

1) Informar o número de empresas de vigilância que
prestam serviço ao Estado, nominando-as:

2) Discriminar o valor do contrato de prestação de
serviço firmado com cada empresa:

3) Fornecer a cópia dos contratos firmado entre o
Estado e as empresas.

Plenário das Deliberações, 7 de fevereiro de 2006.
Dep.Chico Paraíba.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
Sr. Secretário que proceda à leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. CHICO PARAÍBA – Queria dizer para V.Exª que
pela sua capacidade, V.Exª estudou todas as matérias para as
devidas Comissões, não há matérias a serem apreciadas, uma
vez que as Comissões estão dentro dos seus prazos regimentais
para analisar os projetos.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Passamos
às Comunicações Parlamentares. Não há Oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente sessão convoco outra
Sessão Ordinária para o dia 08 de março, no horário regimental.

Está encerrada a sessão.

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

ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 8 de março de 2006.

“PARA PRESTAR HOMENAGEM AO SINDICATO DOS
JORNALISTAS PROFISSIONAIS DE RONDÔNIA.”

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 10 horas e 28 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Neri Firigolo (PT), Amarildo
Almeida (PDT), Dr. Carlos (PDT), Kaká Mendonça (PTB), Leudo
Buriti (PTB), Chico Doido (PSB), Paulo Moraes (PL), Ronilton
Capixaba (PL), Everton Leoni (PRONA), Romeu Reolon (PSL),
Carlão de Oliveira (PSL), Beto do Trento (PSDC)  e Renato
Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
Rondoniense declaro aberta a 1º Sessão Solene para
homenagear o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de
Rondônia pelos 20 Anos de Criação.

Convido para compor a mesa o Presidente do Sindicato
dos Jornalistas Marcos Antônio Grutzmacher,

Convido também para compor a mesa o Coordenador
do curso o Jornalista da UNIRON, Geovani Berno, convido
também para compor a mesa representante do Gran Mestre
do Grande Oriente de Rondônia, José Aldemir Saldanha, ou o
representante.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Renato Velloso
que vai saudar os homenageados.

O SR. RENATO VELLOSO – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores, convidados, Marcos Antônio,
Presidente do Sindicato dos Jornalistas, meu amigo particular
José Aldemir Saldanha; representando o Gran Mestre do Grande
Oriente; professor Geovani Berno; senhores jornalistas.
Incumbido em nome da Assembléia Legislativa de poder falar
alguma coisa, principalmente em relação a imprensa que nós
sabemos que é a nossa grande arma. A imprensa livre,
principalmente da abertura para cá, ela tem feito grandes
revelações, grandes avanços em torno de melhorar a
democracia e de melhorar realmente a condição de vida do
povo brasileiro. Se nós não tivéssemos como nós já tivemos,
como todos nós já vivemos no tempo da ditadura em que antes
de mandar qualquer notícia para os jornais, existia um revisor
para ver aquilo que podia ser publicado e aquilo que não podia.
Nós, principalmente o povo brasileiro, dificilmente ficava
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sabendo do que acontecia realmente no nosso País. Então a
imprensa livre é realmente um grande marco para que nós
possamos realmente ter um país forte, um país em
desenvolvimento.

Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e
dizendo: que uma das formas mais importantes que nós temos
de ajudar o desenvolvimento da nossa nação é comprar jornal,
assinar jornal. Hoje se nós fizermos um levantamento de
praticamente todos os Diários dentro do Estado de Rondônia,
pouquíssimas pessoas o assinam. Como é que quer uma
fiscalização se nós não temos uma imprensa forte? Esse é o
primeiro passo, é isso que nós vemos nos países desenvolvidos,
a imprensa é forte porque ela tem dinheiro, ela não age na
dependência única e exclusiva do Poder Público e com isso ela
pode ser mais independente. Quando as pessoas, quando você
quer subjugar uma pessoa é só não dar independência a ela e
a independência financeira é o ponto mais importante que tem
de nós criarmos realmente uma consciência dentro da nossa
Nação, e é isso que eu perguntei: você assina jornal? Quantos
jornais você assina? Quanto você contribui para que a imprensa
possa ser livre? É essa pergunta que eu faço, todos nós, e se
nós fizermos um levantamento, não é muito caro ser assinante
de um jornal. Muitas vezes é assinante de uma internet que é
cinco vezes mais caro, muitas vezes é assinante de uma TV a
cabo que é cinco, seis vezes mais caro do que a assinatura de
um jornal e não tem um jornal diário na sua casa. Então é
muito importante que nós tenhamos uma imprensa livre, que
nós possamos dar sustentabilidade a toda imprensa.

Queremos parabenizar hoje o Sindicato dos Jornalistas
porque nós vimos, principalmente o Marcos tem feito um
trabalho muito bom em relação ao Sindicato, a presidência
desde que ele assumiu a presidência, nós temos acompanhado
pari passu do seu trabalho junto a esse Sindicato tentando
melhorar cada dia mais e sem sombra de dúvida melhorar o
nível através de um padrão bastante alto de melhorar o nosso
jornalismo dentro do Estado de Rondônia. Parabenizar também
o Presidente da Assembléia Legislativa, o Deputado José Carlos,
Carlão de Oliveira, que fez também um incentivo através da
Escola do Legislativo de melhorar o padrão de jornalismo do
nosso Estado de Rondônia e isso a gente poder ver, sentir que
realmente nós já temos crescido, nós já temos melhorado, a
nossa imprensa desde que eu assumi a primeira vez a
Assembléia Legislativa em 1991, salvo engano, 91 até hoje
nós já tivemos um grande avanço e hoje nós temos muito mais
jornais que circulam no Estado de Rondônia. Sábado agora
nós vamos ter mais um outro, salvo engano, Diário do Povo, lá
no município de Ji-Paraná, o segundo jornal de Ji-Paraná e
com essa inauguração quanto mais jornais nós tivermos, maior
possibilidade nós temos de ter a notícia, mais jornalistas irão
estar trabalhando, mais pessoas irão estar nos ajudando,
porque  o jornalista nos ajuda bastante, porque através dos
seus trabalhos, através da sua militância, nós vimos muitas
vezes problemas que no dia-a-dia não estamos familiarizados.
Então isso é muito importante e eu gostaria de parabenizar a
cada um de vocês, e aproveitar hoje para parabenizar
principalmente as jornalistas, porque hoje é o Dia Internacional
da Mulher, nós não poderíamos esquecer de todas as mulheres
e principalmente hoje as mulheres jornalistas que fazem parte
desse grande sindicato e deixar um abraço a todas elas e a
todos vocês pelo brilhante trabalho que têm feito junto ao
jornalismo do Estado de Rondônia.

Parabéns.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Leudo Buriti que também vai homenagear
o Sindicato dos Jornalistas.

O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente, Srs. Deputados
aqui presentes, jornalistas, cumprimenta o Presidente do
Sindicato dos Jornalistas, o Marcos, e na pessoa do Lúcio
Albuquerque, cumprimento todos os demais jornalistas,
cumprimentar as jornalistas que estão aqui presentes. Quero

enaltecer a iniciativa do Deputado Deusdete Alves também do
município de Ji-Paraná que tomou a iniciativa de requerer essa
Sessão Solene para reconhecer, prestar homenagem ao
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Rondônia que completa
20 anos. Eu acredito que são muitas as conquistas dos jornalistas
profissionais de imprensa do Estado de Rondônia. No que pese,
eu acredito que durante muito tempo o Sindicato por ter ficado
no ostracismo, a gente não ouvia muito falar de sindicato de
jornalistas, agora pelo menos nós já observamos que existe
uma movimentação, inclusive, agora por uma disputa sucessória
que deve acontecer nos próximos dias e isso é bom para a
classe, é bom para a categoria, temos também, vivemos a
expectativa de que a Assembléia através do Instituto do
Legislativo, da Escola do Legislativo venha colocar, disponibilizar
um curso de jornalismo, talvez à distância para que facilite
também esse método de ensino superior aos profissionais do
interior do Estado, nós sabemos que as propostas já estão
sendo encaminhadas aqui a Assembléia pela FARO, pela
UNIRON, pela ULBRA, pela UNIR, me parece através da
Fundação RIOMAR e da Presidência desta Casa deverá nos
próximos dias anunciar este benefício que é uma solicitação
também do Sindicato dos Jornalistas de Rondônia. Agora é
bom dizer também, Presidente e jornalistas aqui, eu acho que
os jornalistas merecem, na realidade, o que eles mais lutaram
e lutam até aqui, que merecem melhores salários porque se
paga muito mal a um jornalista no Brasil, não sei se é no Brasil
todo, mas aqui em Rondônia se paga mal, um piso, na ordem
de R$875,00, R$975,00 é muito pouco. Eu acho que as
empresas, os donos de empresas poderiam olhar com melhores
olhos isso, acredito que o faturamento não seja tão baixo, mas
um jornalista, uma jornalista ganha muito aquém da sua
importância, da importância do que ele faz. Chama-se muito,
fala-se muito do 4º Poder, que a imprensa tem o 4º Poder, mas
os componentes deste poder são muito mal remunerados.

Conversando agora há pouco com o Marcos, por
exemplo, a maioria dos jornalistas tem acesso a Deputados,
jantam, almoçam, ou tomam café com o Presidente de um
Poder; do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder
Judiciário, com o Governador, o Governador conhece, eu não
estou falando do Governador de Rondônia, Governador de
Estado de qualquer Unidade da Federação conhece a maioria
dos jornalistas pelo nome. Então realmente isso demonstra a
importância que tem um profissional de imprensa, mas na hora
de receber o salário realmente fica muito aquém, a maioria
ganha muito mal, a maioria almoça e janta até com a principal
autoridade deste Estado, mas no final termina andando de
ônibus, porque com o salário, um piso desse tamanho não dá
para comprar uma moto, sequer um carro, e aqui em Rondônia
chove tanto e seria importante que cada um tivesse o seu veículo
para andar. A maioria tem que fazer dois, três trabalhos, quer
dizer, precisa ter uma atividade num órgão, num outro órgão,
num outro, e eu acho que a principal luta do sindicato da
próxima gestão, dando continuidade a esta é realmente lutar
por melhores condições de trabalho, por melhores salários. É
bom a concorrência, o nascimento de outros veículos nos dá a
esperança de que isso possa acontecer num futuro muito
próximo. Mas o que eu entendo é que o profissional de imprensa
no que pese todos acharem, ou falarem que é o 4º Poder é
muito mal remunerado, e fica aqui os nossos votos de que o
sindicato continue se fortalecendo, as entidades que agregam
e congregam os jornalistas continuem se fortalecendo no
sentido de buscar, de viabilizar um piso salarial melhor e
merecedor a todos os profissionais. Finalizo na pessoa das
jornalistas aqui presentes, parabenizando a todas as mulheres
pela conquista do espaço até aqui conseguido, conquistado e o
mérito são delas mesmas, o mérito das mulheres. Que elas
continuem buscando galgar aquilo que é merecido e o nosso
protesto a aqueles que de uma forma ou de outra abusam
através de preconceitos, através da violência, através do
próprio machismo da mulher, a mulher jornalista o nosso
reconhecimento.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Bem, eu, Sr. Presidente,
não poderia numa data tão importante como a de hoje
principalmente que se comemora o dia das nossas mulheres,
que de fato tem uma responsabilidade muito grande na
perpetuação do homem, mas como também pela
responsabilidade que todas as mulheres têm como mãe, como
trabalhadora, como responsável pelo equilíbrio por que não
dizer de todas as famílias. E esta data desta audiência hoje
que está se comemorando também 20 anos do Sindicato dos
Jornalistas, eu acho que realmente foi um momento muito
oportuno. E eu tenho dito que de fato é difícil ser jornalista
neste País, se nós formos olhar na história, a imprensa
descoberta ou inventada há muitos anos atrás pelos chineses,
assim também como o papel, como é difícil ser jornalista neste
País, porque os jornalistas que falam a realidade no dia a dia
quantas vezes foram constrangidos até pela imprensa, pelos
donos de imprensa, porque muitos querem colocar a verdade
no papel, a sua intenção e muitas vezes são tolhidos porque
não tem sentimento maior do que o jornalista querer mostrar
a realidade para a sociedade e muitas das vezes muitos já
perderam o emprego porque não puderam expressar a sua
vontade, a realidade das coisas. Mas a gente sabe que apesar
dessa profissão difícil a democracia se evoluiu através de muitos
desses jornalistas que tiveram a coragem e às vezes são
obrigados até a ficar no anonimato. O Brasil não é diferente,
os setores de imprensa são capitaneados ou mandatos
principalmente por políticos, que usam o seu poder às vezes
para conduzir o destino, ou seja, de uma verdade que deveria
ser dita para o seu destino pessoal. Eu acho que o Brasil ainda
tem que evoluir muito nessa questão. Se analisarmos. No Brasil
os meios de comunicação são praticamente loteados por
políticos que têm seus interesses individuais e que realmente
percorrem caminho que os jornalistas jamais queriam percorrer.
E a gente sabe como funcionam essas coisas. Mas eu queria
dizer senhor Presidente que de fato ser jornalista é uma
profissões das mais dignas, porque ele está tentando passar
as informações verdadeiras para o povo e para a sociedade,
uma imagem que nem sempre representa a total realidade
em função dos interesses que todos nós sabemos que existem.
Então eu queria dizer neste dia de hoje para todos os jornalistas;
os nossos agradecimentos, os nossos parabéns a vocês pela
coragem, pela determinação, pelo sentimento de lutar por uma
profissão tão digna que é falar a verdade para a sociedade. E
dizer ao Marcos que em seu nome nós parabenizamos toda
essa categoria, e que sabemos que os jornalistas não são
diferentes de outras profissionais que sofrem que lutam para
existir e para mostrar a sua cara. E neste momento quero
parabenizar todos vocês, principalmente os jornalistas de
Rondônia porque não é difícil ser jornalista aqui no Estado.
Quero parabenizar essas heroínas no dia das mulheres. Eu já
disse em outras oportunidades que eu sou um cara prestigiado,
porque lá em casa eu não tenho dúvida de dizer que quem
manda é a mulher, na minha casa eu sou o único homem, eu
não tenho irmãos, as minhas irmãs se casaram, mas também
não têm filhos, só têm filhas e o único homem na minha familia
era o meu pai que já faleceu, então lá em casa quem manda é
as mulheres e eu sou muito satisfeito por isso. A todas as
mulheres de Rondônia, do Brasil as minhas homenagens, vocês
são umas verdadeiras santas, se não fosse vocês o que seria
dos homens? Lá em casa eu sou muito satisfeito porque a
minha palavra solita, sozinha, isolada e as mulheres que bradam
que mandam porque são maioria.

Meu muito Obrigado, que Deus possa proteger tanto
os jornalistas como essas pessoas tão importantes, tão lindas,
tão maravilhosas que são as mulheres e não tem palavra mais
doce do que falar: Obrigado mamãe por tudo. Que Deus proteja
vocês.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Romeu Reolon, também para homenagear
os jornalistas.

O SR. ROMEU REOLON – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, jornalistas que nos assistem, Presidente do
Sindicato, senhor Marcos. Gostaria neste dia, primeiramente
homenagear aos senhores jornalistas que têm acompanhado
os atos desta Casa e nos prestigiado. E também não poderia
deixar de homenagear todas as mulheres por ser o Dia
Internacional da Mulher, principalmente as mulheres jornalistas,
as mulheres dentistas, colegas de profissão minha. Então eu
gostaria de deixar aqui, elas que são a alavanca da família que
vem dia a dia conquistando espaço na nossa sociedade. E tem
muito mais espaço ainda para conquistar. Então eu faço uso
desta Tribuna justamente para deixar o meu apreço a elas.

Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Beto do Trento.

O SR. BETO DO TRENTO – Sr. Presidente Carlão de
Oliveira, quero cumprimentar aqui o Marcos Grutzmacher,
presidente do Sindicato dos Jornalistas, meu amigo Giovani,
em seu nome cumprimentar todos os demais presentes nesta
Casa, cumprimentar os jornalistas e as jornalistas. Quero saudar
aqui a todos vocês e dizer primeiro da satisfação de poder
participar de mais uma audiência, de mais uma homenagem.
Nós que tivemos na segunda-feira uma audiência com uma
cobertura por toda a classe jornalística, isso é muito importante
para o nosso Estado e hoje uma homenagem dos 20 anos de
jornalismo, de um Sindicato atuante, nos mostra realmente
compromisso, a responsabilidade de um Sindicato tão
importante, organizado na pessoa do Marcos que está indo
para uma segunda eleição, já o segundo mandato à frente da
categoria e nós vemos o crescimento, a evolução do sindicato
no nosso Estado. Primeiro da necessidade de se crescer, a
necessidade de se organizar e levar os fatos, levar as notícias
de uma forma clara, objetiva como tem sido feito.

Olhando para o nosso Estado, o crescimento... recebi
um convite essa semana onde nós teremos a inauguração de
mais um jornal de grande importância para o nosso Estado, no
sábado que vem onde demonstra novos profissionais que serão
contratados, mais vagas nesse mercado tão disputado serão
abertas e com isso mais um compromisso também dos
jornalistas em levar a notícia, em levar as coisas de uma forma
clara para toda a sociedade rondoniense. E essa homenagem
eu quero estender também às mulheres pelo seu dia, hoje o
Dia Internacional da Mulher que foi, que é e que será com
certeza em nossas vidas talvez o lado, eu falo isso porque a
minha família é constituída apenas por um homem, que sou
eu, a minha esposa e três filhas. E a gente sabe no dia-a-dia o
quanto é importante à esposa, a mulher do nosso lado nas
nossas atividades, mas acima de tudo o respeito e o carinho
com todas as mulheres. Quero parabenizar as jornalistas aqui
presentes, a todas vocês por essa data tão importante, mas
acima de tudo a todas as mulheres do nosso Estado de Rondônia
que hoje se nós fôssemos enumerar quantas mulheres ocupando
cargos importantes, ocupando lugares em destaque no nosso
Estado, e isso você pode ter certeza é mérito realmente, é o
local da mulher que realmente está ocupando o espaço por
merecimento, por capacidade e competência. Então parabéns
a todas as mulheres e também deixo os meus parabéns a todos
os jornalistas pelos 20 anos de SINJOR no nosso Estado.

Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Sr. José Ademir Saldanha, represente da Grã Mestre
do Grande Oriente do Estado de Rondônia.
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O SR. JOSÉ ADEMIR SALDANHA – Sr. Presidente
Carlão de Oliveira, em sua pessoa gostaria de cumprimentar a
todos os Deputados desta Casa e os membros que compõem
esta Mesa. O Eminente Grã Mestre Francisco Aleixo, Grã Mestre
do Grande Oriente do Estado de Rondônia designou-me para
que aqui viesse representá-lo e manifestar o pensamento desse
Grã Mestrado.

A Maçonaria do Estado de Rondônia reconhece e a
Maçonaria Universal, reconhece a importância do jornalismo
para a história do Brasil. Principalmente dos grandes
movimentos, como a Proclamação da República em defesa da
Abolição do Brasil e tantos outros eventos que tiveram a
participação decisiva dos jornalistas, irmãos jornalistas.
Reconhecemos também a importância do jornalismo no Estado
de Rondônia como um instrumento, uma ferramenta de
consolidação da democracia em defesa dos menos favorecidos.
Assim sendo senhor presidente Marcos e Sr. Presidente Carlão
de Oliveira, a maçonaria reconhece este empenho do trabalho
do sindicato e também da importância do Poder Legislativo
para o exercício democrático em defesa dos direitos de todos
os cidadãos do Estado de Rondônia.

Queremos também aproveitar a oportunidade para
parabenizar todas as mulheres do Estado de Rondônia e do
Brasil pela passagem deste dia tão importante e da importância
da mulher na conquista dos seus direitos de cidadã. Queremos
agradecer também nesta oportunidade Sr. Presidente, o
reconhecimento da importância do jornalismo para com a
maçonaria de Rondônia. Em todos os nossos eventos eles
estiveram dando o apoio necessário as nossas obras
assistenciais e ao nosso trabalho de caridade feito pela
maçonaria.

São essas manifestações do Grã Mestrado de Rondônia
na qual nós agradecemos imensamente.

Obrigado.

O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente, antes do senhor
dar continuidade aos trabalhos, nós gostaríamos de registrar
e agradecer as presenças dos vereadores do município de
Castanheiras que nos honram com suas presenças, o vereador
Alcides Zacarias de Souza, o vereador Arilson José da Silva e o
vereador Gilson Santana Barbosa, todos do município de
Castanheiras. Também nós gostaríamos de registrar a presença
em nosso Plenário da Presidente Regional do PSL, a nossa
amiga Silvana Davis.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Também
quero registrar a presença do vereador ‘Pílula’ do município de
Parecis, também do PSL.

Com a palavra o Sr. Adaídes Batista dos Santos, Dadá,
assessor de imprensa da Assembléia Legislativa.

O SR. ADAÍDES BATISTA DOS SANTOS – Sr.
Presidente da Assembléia, Deputado Carlão de Oliveira, os
demais Deputados, o Presidente Marcos Grutzmacher, do
Sindicato, e em nome da mulher, exemplo de profissional de
jornalismo, Ivalda Marrocos, eu cumprimento todos os colegas
jornalistas.

Bem, hoje se comemora, comemora-se não, a
Assembléia está fazendo uma homenagem mais do que justa
aos 20 anos de fundação do Sindicato dos Jornalistas do Estado
de Rondônia. É que eu fico olhando o Ciro Pinheiro ali e lembro
que quando eu cheguei em 1983 formado na Universidade
Federal do Amazonas para trabalhar com ele na assessoria de
imprensa da Prefeitura de Porto Velho, ele era meu chefe na
época e estava-se montando, estava-se articulando o Sindicato
dos jornalistas, que foi concluído lá no final do ano, ou seja, foi
instalado o Sindicato e hoje nós estamos aqui comemorando
20 anos de instalação. O Sindicalismo era bom que todos nós
jornalistas tivéssemos consciência disso, ainda é o caminho de
fortalecimento da nossa categoria. É lamentável que muitos
companheiros não compreendam a importância do
fortalecimento da entidade sindical. Uma categoria como a dos

jornalistas que é uma das mais expostas na sociedade se ela
não estiver organizada é complicado para se fazer essa
caminhada e eu acredito que o companheiro Marcos neste
tempo que ele está trabalhando aí em frente ao sindicato ele
está procurando esta unidade e eu acredito que sem unidade,
sem organização e sem coordenação um sindicato não se
estabelece e não mostra a sua força. O sindicato, nós temos
que admitir que nós em termos de organização estamos
engatinhando, porque já estamos brigando por piso salarial,
ainda estamos brigando por legitimação da categoria. Então
existem várias coisas pequenas que o sindicato ainda tem que
se preocupar, com uma coisa maior que seria uma condição
de vida digna através do que ganha o jornalista para exercer a
sua função, que eu espero que nesse segundo mandato o Marcos
se preocupe com isso.

Passando da questão do sindicalismo quando nós
assumimos a assessoria de imprensa da Assembléia Legislativa,
eu fui recomendado pelo Deputado Carlão de Oliveira, então
assumindo a presidência sabia que o segmento dos jornalistas
teria todo o apoio e toda abertura possível para se trabalhar
no âmbito do Poder Legislativo, isso foi uma determinação do
Presidente Carlão de Oliveira, eu acredito que isso eu estou
tentando fazer com que se cumpra, ou seja, tratar a imprensa
com respeito, com dignidade e isso a Assembléia Legislativa
está procurando fazer e vocês estão acompanhando todo o
trabalho da 6ª Legislatura que tem como Presidente o Deputado
Carlão de Oliveira e vocês são testemunhas de que nunca houve
nenhuma tentativa de empecilho, de proibição de brecar
trabalhos jornalísticos aqui nesta Casa, mesmo com todos os
problemas que nós atravessamos vocês são testemunhas de
que aqui esteve sempre aberto para informação precisa a hora
que você necessita. Com relação ao sindicato, nós temos um
compromisso com o sindicato dos jornalistas, esse
compromisso foi firmado pelo Presidente Carlão de Oliveira,
logo há uns dois anos atrás e nós estamos fazendo todos os
esforços possíveis, todos esses momentos para que esse
compromisso seja realmente cumprido e eu acredito que nós
estamos nos finalmentes. Eu acho que a última reunião com a
última universidade proposta a prestar o curso para a Escola
do Legislativo, o Instituto, será terça-feira e até o final da
próxima semana nós temos uma posição concreta com relação
a realização do curso que vai amenizar, que vai procurar sanar
um dos grandes problemas que a categoria dos jornalistas
vivem neste momento, ou seja, que é provisionados que estão
exercendo a profissão e tão logo o curso seja reconhecido
pelo MEC, esse curso que acaba de ser concluído agora na
FARO, os jornalistas provisionados ficarão impossibilitados de
exercer a sua profissão. A Assembléia em conjunto com o
sindicato discutiu essa possibilidade de realização deste curso
que vai procurar sanar este problema de sobrevivência mesmo,
não há outra palavra para esses profissionais que estão ai há
mais de 20, 30 anos no exercício da profissão. No mais eu só
desejo a todos um bom exercício da profissão e o que for
possível conte com o Poder Legislativo. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o presidente do Sindicato, Marcos, para fazer a sua
explanação.

O SR. MARCOS GRUTZMACHER – Depois de uma
notícia desta fica até melhor falar. Eu quero aqui agradecer a
presença de todos os Deputados especialmente aos que
propuseram essa homenagem, que é o Deputado Edson Gazoni
e meus irmãos Deputados Deusdete Alves e Haroldo Santos.
Também quero agradecer a presença do representante e
eminente GM do Grande Oriente de Rondônia ao nosso
companheiro e Coordenador do Curso de Comunicação Social
da UNIRON o nosso amigo Giovani Berno e a todos meus
companheiros jornalistas, meu muito obrigado pela presença.
Os associados do SINJOR se sentem honrados por esta singela
e significativa homenagem, 20 anos de muita luta, de muita
alegria e tristeza. Quero lembrar aqui dos jornalistas que



07 de abril de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 09 143Pág.

estiveram à frente desse sindicato, Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Estado de Rondônia, jornalistas como Vinício
Danin, já falecido, Paulo Queiroz, Carlos Esperança, que teve
três mandatos, três vezes a frente do Sindicato, Bosco Gouveia,
Nonato Cruz, está aqui conosco, Cláudio Paiva, Paulo Aires,
também está aqui conosco, Ciro Pinheiro, também está aqui
conosco, Rubem Nascimento e hoje eu aqui já indo, e se vocês
me ajudarem agora dia quatorze nas eleições no segundo
mandato. Lembramos ainda de grandes jornalistas que já foram
como Ivan Marrocos, Áureo Ribeiro, Paulo Caldas, Sérgio
Valente, Dió, A Dengosa, que era lá de Vilhena, foi colunista
social por muitos anos, o Nelson de Oliveira que foi um dos
grandes jornalistas e um precursor do jornalismo no interior,
José Carlos Mesquita, que foi assassinado e até hoje não temos
resposta desse assassinato, de quem foram e o nosso saudoso
também Emir Esfer que foi diretor do jornal Diário da Amazônia
e que quem o conheceu sabe que era uma grande pessoa.
Nosso companheiro Bahia e mais recentemente o nosso
companheiro Gegê Maia que foi esses dias, semana passada.
E tantos outros que também passaram por aqui e que já foram,
que tiveram seu papel importante, nesta luta sindical. A luta
incansável pelo respeito e a dignidade a profissão do jornalismo
no Estado de Rondônia.

Muitos falaram aqui até os Deputados, sobre a questão
salarial. Esta é uma conquista, é uma luta que nós vamos
conquistar com certeza a partir do momento que nós tivermos
todos unidos. Lutamos por espaço que são destinados a
jornalistas e que são ocupados por desconhecidos.
Conclamamos a todos que ajude ao SINJOR a conquistar esses
espaços, principalmente no serviço público.

Existe uma lei que foi proposta e aprovada por esta
Casa Sr. Presidente de autoria do então Deputado Oswaldo
Piana e promulgada pelo governador, então governador
Jerônimo Santana, que diz: “que os cargos de assessoria de
comunicação social, assessorias de imprensa e afins deverá
ser ocupado por jornalistas”, isso não vem acontecendo,
secretarias prefeituras, Câmaras municipais e tantos outros
desrespeitam essas leis. Portanto, nos ajudem afim de que
possamos colocar realmente jornalistas nestes locais. O SINJOR
está entrando numa nova fase, podemos dizer agora que o
sindicato está ocupando o seu espaço na sociedade e no cenário
político do Estado. A classe jornalista em todo o mundo é
sinônimo de fortaleza e amparo aos desfavorecidos, aqueles
que não têm voz para clamar os seus direitos. Aos jornalistas
não cabe o preconceito e indiferença e principalmente a falta
de paixão por sua profissão, por isso faço uma convocação a
todos os jornalistas; participem, pois o sindicato não é do Marcos
o repórter fotográfico ou apenas o fotógrafo, o Sindicato é do
Marcos jornalista, é do Mendes jornalista, é da Leide, jornalista,
é do Miro jornalista, é do Marcelo Gladson jornalista, é do
jornalista Gonzáles, é do jornalista Juarez, é de todos os
integrantes do Sindicado dos Jornalistas Profissionais do Estado
de Rondônia e de todos nós. Também, eu não poderia aqui
deixar de parabenizar, em especial, as jornalistas que no início
do Sindicato, e hoje nesse dia, como Maria Aparecida, Ana
Aranda, Maria Cristina Ávila e também hoje nesse dia das
mulheres a todas as jornalistas que estão aqui e as que labutam
no dia-a-dia. Companheiros jornalistas, não é a diretoria do
Sindicato, são todos vocês. Venham, participem, lutem por
melhores salários, respeito e dignidade da profissão.

Eu quero mais uma vez agradecer a todos os Deputados
e a todos vocês que se fazem presentes por essa justa e singela
homenagem que é dada ao Sindicato.

Meu muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Quero aqui
em nome do Marcos saudar a todos os jornalistas daqui do
Estado de Rondônia pelo dia de hoje, de aniversário, não é
Marcos? Domingo que teve a festa de aniversário do Sindicato
dos jornalistas, eu quero aqui parabenizar o Marcos,
parabenizar todos os jornalistas que fazem parte desse
Sindicato e dizer que para nós é uma satisfação poder estar

hoje aqui dirigindo, Marcos, essa Sessão Solene do qual foi
proposto aqui pelo Deputado Deusdete, Deputado Gazoni,
Deputado Haroldo e o Deputado Dr. Carlos, eles não se
encontram hoje aqui, porque tiveram que viajar para Brasília;
foram juntos com a Comissão para representar os funcionários
que tinham Audiência hoje na Câmara Federal, mas deixaram
aqui a mensagem que passassem a todos os jornalistas e
principalmente a você que representa o Sindicato.

Quero também aqui aproveitar a oportunidade para
parabenizar a todas as mulheres que fazem parte do jornalismo
e aquelas que também não fazem parte, pelo Dia Nacional da
Mulher. Quero dizer Marcos, que nós sempre estivemos juntos
com essa parceria com o Sindicato, o Dadá falou agora pouco
a respeito do curso, isso não é um problema nosso que está
atrasando o curso, já era para nós termos implantado esse
curso desde o ano retrasado, e aí acreditamos, agora ele veio
justificar que terça-feira estará tendo uma resposta, nós
esperamos que quanto o mais rápido possível será melhor para
nós. Então eu quero aqui parabenizar a todos aqueles que
participaram da Sessão e dizer que nós estamos sempre
dispostos a atender a todos os jornalistas do Estado de
Rondônia que são os nossos grandes parceiros. E convido a
todos para de pé ouvirmos o hino “Céus de Rondônia”.

Invocando a proteção de Deus declaro encerrada esta
Sessão Solene.

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

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 14 de março de 2006.

Presidência do Sr.
Deusdete Alves – 4º Secretário

(Às 15 horas e 30 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT) Néri
Firigolo (PT),  Dr. Deusdete (PDT),  Dr. Carlos (PDT), Chico
Paraíba (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Haroldo Santos (PP),
Maurão de Carvalho (PP),  Leudo Buriti (PTB), Chico Doido (PSB),
Romeu Reolon (PSL),  Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 6ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Ata
da sessão anterior.

O SR. ROMEU REOLON(Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da Ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Em discussão
a Ata que acaba de ser lida. Não havendo impugnação, dou-a
por aprovada.

Gostaria de comunicar a presença do senhor Gilvan
José da Silva, Vereador de Cujubim. Sinta-se à vontade nesta
Casa.

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

O SR. ROMEU REOLON(Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Ofício nº 67/06 – Supremo Tribunal Federal, solicitando
informações, no prazo de 30 dias, em face da ADIN nº 3648,
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referente ao item 1 do inciso I do art. 18 da Lei Complementar
nº 224, de 4 de janeiro de 2000, do Estado de Rondônia.

02 – Ofício nº 011/06 – GIDUR, informando a prorrogação
de contratos.

03 – Ofício Circular nº 12/06 – Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhando uma via do Termo Aditivo nº 001/05
ao Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 024/05, celebrado entre
o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE e o Estado
de Rondônia.

04 – Ofício nº 045/1ªCM/05 – Tribunal de Contas,
comunicando que foi apreciado o Processo nº 5440/05, que
tem como interessado o Governo do Estado de Rondônia e
versa sobre o Projeto de Lei do Plano Plurianual para 2006/
2007.

05 – Ofício nº 232/06 – GIDUR, informando que foi celebrado
o contrato de repasse nº 179.170-22/2005, com a finalidade
da aquisição de 13 Motos para a Associação de Extensão Rural
– EMATER/RO, no valor de R$97.500,00.

06 - Ofício nº 233/06 – GIDUR, informando que foi celebrado
o contrato de repasse nº 187.057-11/2005, com a finalidade
da construção de Terminal de Passageiros no município de
Cacoal, no valor de R$330.000,00.

07 - Ofício nº 234/06 – GIDUR, informando que foi celebrado
o contrato de repasse nº 186.610-91/2005, com a finalidade
da construção de Terminal de Passageiros no Aeroporto de
Cacoal, no valor de R$330.000,00.

08 – Ofício nº 73/06 – Ministério do Meio Ambiente,
encaminhando cópia do extrato da publicação de Convênios.

09 – Ofício nº 153/06 – Ministério do Desenvolvimento
Agrário, encaminhando dados referentes à celebração do
Convênio nº 155/05 e a liberação de recurso financeiro.

10 – Ofício nº 051/06 - Ministério do Desenvolvimento
Agrário, encaminhando dados referentes à celebração do
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 014/05.

11 – Ofício nº 111/06 - Ministério do Desenvolvimento
Agrário, encaminhando dados referentes à celebração do
Convênio nº 092/05 e a liberação do recurso financeiro.

12 – Ofício nº 108/06 – Ministério da Cultura, comunicando
a celebração do Convênio nº 16/05 entre a Fundação Cultural
Palmares e o Grupo de Consciência Negra – GRUCON.

13 – Ofício nº 072/05 - Ministério do Desenvolvimento
Agrário, encaminhando dados referentes à celebração do
convênio nº 162/05.

14 – Ofício nº 031/06 – Ministério da Educação, comunicando
a celebração do Convênio nº 062/05 com a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação de Rondônia – UNDINE-RO.

15 – Ofício Circular nº 001/06 – Tribunal de Contas,
comunicando que revogou o anexo da Resolução nº 001/98,
no que pertine à expedição da Certidão Negativa de Débito,
possibilitando a emissão do referido documento via internet,
no sites www.tce.ro.go.br.

16 – Ofício nº 07/06 – SEPLAN, encaminhando 2 exemplares
do Diário Oficial do Estado , no qual foi publicada a Lei nº 1584,
de 1º de fevereiro de 2006 (LOA 2006).

17 – Prefeitura Municipal de Seringueiras, encaminhando
cópia do Decreto nº 008/06, que “dispõe sobre estado de
Calamidade Pública no município de Seringueiras”.

18 – Carta nº 006/06 – FIERO, encaminhando um exemplar
do estudo intitulado Perfil dos Setores Produtivos de Rondônia.

19 – Ofício nº 268/06 – SEPLAN, encaminhando o
Demonstrativo e Avaliação das Metas Fiscais do Governo do
Estado, referentes ao 3º Quadrimestre/2005.

20 – Carta nº 026/06 – SEBRAE, encaminhando os catálogos
“Gemas que Seduzem” e “Iconografia – uma Nova Visão de
Rondônia” que tem como objetivo a promoção e fortalecimento
dos pequenos negócios e a geração de ocupação e renda.

21 – Ofício nº 303/06 – Câmara dos Deputados,
encaminhando Relatório Final de Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar a ação criminosa das milícias
privadas e dos grupos de extermínio em toda a Região Nordeste,
solicitando especial atenção às sugestões contidas no subitem
47, do item 6.0, da página 580.

21 – Ofício nº 1.267/05 – Ministério Público do Estado de
Rondônia, em resposta ao Ofício P/478/05, referente ao
Requerimento nº 744/005, de autoria da Deputada Ellen Ruth.

22 – MENSAGEM N° 014/06 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Parcial ao Projeto de Lei que “dispõe sobre o subsídio de
Deputado Estadual, referido no artigo 27, § 2°, da Constituição
Federal”.

23 – MENSAGEM N° 022/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “substitui os anexos I e II da
Lei Complementar n° 297, de 13 de abril de 2004.”

24 – MENSAGEM N° 023/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “autoriza o Executivo Estadual a receber em
doação, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA, a área destinada à construção de uma Escola de
Ensino Médio no Distrito de Surpresa, município de Guajará –
Mirim, Estado de Rondônia.”

25 – Deputada Ellen Ruth, comunicando que não participará
das sessões ordinárias a serem realizadas nos dias 07,08 e 09
de março de 2006.

26 – Ofício n°003/06 – GDPM/06 – Deputados Paulo Moraes
e Ronilton Capixaba, comunicando que o Deputado Paulo Moraes
assumiu a liderança do Partido Liberal nesta Casa desde o dia
09/12/05.

27 – Ofício n° 126/06 – SECEL, agradecendo os Deputados
Beto do Trento, Ellen Ruth, Renato Velloso, Nereu Klosinski,
Bancada do PTN e Bancada do PRONA, pelas Emendas
apresentadas ao orçamento/2006.

28 – Ofício Circular n° 04/06 – SEAD, comunicando a criação
da Secretaria de Estado da Administração, ficando extinta a
Coordenadoria-Geral de Recursos Humanos – CGRH, passando,
então, este subscritor, a ser: Secretário de Estado da
Administração.

29 – Ofício n° 100/06 – DETRAN, encaminhando cópias do
Convênio de Cooperação n 006/05, firmado entre DETRAN e
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé.

30 – Ofício n° 021/06 – Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – RJ – ANP, enviando exemplar de
CD contendo a legislação de petróleo e gás natural no Brasil.
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31 – Ofício n° 00041/06 – BNDES, comunicando que o BNDES
efetuou, no dia 20/02/06, liberação de recursos financeiros
para o Estado de Rondônia, contrato n° 2232641, no valor de
R$214.571,19.

32 – Ofício n° 356/06 – Ministério da Justiça, informando
que foi celebrado entre este Ministério da Justiça e o Estado de
Rondônia, em 27/12/05, o convênio n° 018/05, objetivando a
execução do Projeto de Capacitação para Operadores do
Sistema Penitenciário, no valor de R$163.100,99, sendo
R$146.790,91 do Ministério da Justiça e R$16.310,08 a título
de contrapartida do Estado.

33 - Ofício n° 355/06 – Ministério da Justiça, informando
que foi celebrado entre este Ministério da Justiça e o Estado de
Rondônia, em 27/12/05, o convênio n° 011/05, objetivando a
execução do Projeto Implantação da Escola de Formação,
Qualificação e Capacitação dos Servidores Penitenciários, no
valor de R$89.997,90, sendo R$80.998,11 do Ministério da
Justiça e R$8.999,79 a título de contrapartida do Estado.

34 – Ofício n° 067/06 – Câmara Municipal de Mauá, Estado
de São Paulo, exemplar da Moção n° 01/06, de autoria do
Vereador Manoel Lopes.

35 – Ofício n° 08/06 – Câmara Municipal de Guajará-Mirim,
solicitando desta Casa apoio no sentido da instalação da Justiça
Rápida Federal neste Município de Guajará-Mirim.

O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) - Passamos
às Breves Comunicações. Concedo a palavra ao Deputado Leudo
Buriti, no prazo de 5 minutos, sem apartes.

O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente, Deputado
Deusdete Alves, que preside esta sessão, Deputado Romeu
Reolon, que secretaria, Srs. Deputados, imprensa, senhores e
senhoras presentes.

Eu faço uso deste expediente para lembrar de uma
emenda à Constituição de Rondônia que eu propus, nós
propusemos há mais de um ano e que ela está adormecida em
algum setor da Casa e eu acredito que em alguma Comissão,
e eu faço uso da palavra aqui para pedir a tramitação, pedir à
Mesa Diretora que dê encaminhamento a esta emenda porque
ela tem a assinatura de muitos Deputados aqui na Casa e é
uma situação que eu acredito extremamente possível, porque
quando eu presidi a Câmara de Ji-Paraná eu consegui, nós
conseguimos com o voto inclusive do Deputado Deusdete que
na época era vereador, que foi pôr fim às votações secretas,
na minha opinião um instrumento extremamente nocivo à
democracia e aqui na Casa. Lá, na época, dizia-se que era
ruim, era complicado, coloca em situação difícil o Parlamentar
que tem que votar aberto matérias complicadas, polêmicas e
nós acabamos com o voto secreto lá e todas as votações em
Ji-Paraná se tornaram abertas, depois em Porto Velho também
e em outras Câmaras em Rondônia vota-se inclusive a eleição
de Presidente em aberto. Cassação de Prefeito vota-se em
aberto e cassação de Vereador também. Em Ji-Paraná e em
várias outras cidades e aqui na Assembléia, nas Assembléias
pelo Brasil afora, me parece que o Rio de Janeiro instituiu este
voto aberto, e há mais de um ano eu propus através de emenda
constitucional, eu sei que não é fácil, que precisa de dois terços
e se essa proposta for levada a Plenário para votação e ela for
rejeitada eu até me dou por satisfeito, posso estar frustrado,
mas me dou por satisfeito, agora, não posso admitir, pelo menos
como autor da proposta, que ela continue parada em algum
lugar, a ela tem que ser dado encaminhamento. Nós precisamos
tramitar para votar. O meu desejo é de ver ainda nesta
Assembléia Legislativa, neste mandato, a abertura de todas as
votações.

O voto secreto ele foi instituído durante o regime militar
para assegurar aos Deputados da época mais segurança, tendo
em vista que a ditadura levava ou colocava sobre uma situação

de risco institucional em função do próprio regime que já acabou
acerca de vinte anos. Então eu não vejo mais nenhum motivo
para isso aqui em Rondônia e em qualquer parte do Brasil.

É um vício? É um vício e um resquício da ditadura o
voto secreto, que no meu desejo pessoal de Deputado estadual
seria pôr fim em todas as votações, no dia que fosse eleger
um presidente da Assembléia aqui, não vejo mal nenhum eu
levantar e dizer o meu candidato é fulano de tal, no dia de
votar um veto, por exemplo, do Governo, a uma lei de autoria
de um Deputado, por que eu tenho que votar secreto? E aí às
vezes fica a dúvida aqui, tem doze votos favoráveis, doze
contrários, foi secreto e ninguém sabe quem foi quem, e não
tem porque esconder, porque não acredito que o Governador
vai matar nenhum Deputado ou mandar matar porque votou
uma matéria a favor ou contra.

Eu não vejo realmente nenhum aspecto de sabedoria
em continuar com essa coisa do voto secreto. Se formos para
processar um Deputado, por exemplo, para processar o próprio
Governador, bom seria que a sociedade inteira tomasse
conhecimento de como votou o seu Parlamentar. Eu acredito
que o político tem que mostrar a cara, tem que ser transparente
na sua plenitude, não é apenas no discurso, porque quando
começam as campanhas eleitorais todos são transparentes,
vendem uma imagem de que as coisas serão feitas muitos às
claras e para as coisas serem feitas às claras a primeira atitude
que nós deveríamos adotar era no sentido de votar aberto, da
nossa posição aqui ser conhecida por todo mundo, ser
conhecida por toda a sociedade.

Dito isso, Sr. Presidente, reitero o desejo de ver a
proposta de emenda constitucional de nossa autoria tramitando,
levada a Plenário, quiçá aprovada, se Deus quiser. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Concedo a
palavra por cinco minutos, ao ilustre Deputado Neri Firigolo,
sem apartes.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Parlamentares, antes de entrar num assunto que me traz a
esta Tribuna, eu quero me associar a essa emenda do Deputado
Leudo Buriti para que as votações sejam realmente abertas
em todos os sentidos. Eu acho que não tem e não deve ter
segredo para ninguém das atitudes de qualquer Parlamentar
na votação do Plenário e também porque se a gente é
representante do povo a gente vai ter que fazer a vontade do
povo.

Mas, Sr. Presidente, nobres Deputados, eu tenho
andado em alguns municípios e visitando uma das organizações
do Corpo de Bombeiros dos municípios me deixou surpreso,
porque se a gente levar em consideração a taxa que é cobrada
na renovação da documentação de todos os veículos do Estado,
só levando em consideração os veículos, não cobrando das
taxas que são cobradas nos alvarás no caso de locação,
eventos, enfim, todas as taxas que são direcionas ao Corpo de
Bombeiros e todas as unidades, o que a gente consegue ver é
que não tem nem gasolina nessas unidades e muitas vezes,
inclusive, a comunidade ajudando para que o Corpo de
Bombeiros possa fazer o trabalho de emergência. Eu estou
entrando com um requerimento ao senhor Governador do
Estado para que, juntamente no DETRAN, a gente possa tomar
conhecimento da arrecadação que é feita no Estado, que é
destinada à instituição Corpo de Bombeiros, para que a
sociedade também possa ter conhecimento, haja vista que as
reclamações, inclusive de quase todos os proprietários de
pequenos carros, motos, enfim, automotores é de que é uma
taxa razoavelmente que dá um grande rendimento ao Estado
e na verdade nós Parlamentares e praticamente a sociedade
não tem conhecimento até o presente momento de onde está
indo, onde está sendo aplicada essa verba que se é destinada
ao Corpo de bombeiros e a lei que foi instituída, criada a Lei nº
853/99, foi regulamentada pelo Decreto 9885, de 03 de fevereiro
de 2000.
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Então nós estamos solicitando, através do seu
requerimento, para que o Governo do Estado nos informe onde
está, se está aplicado, onde está sendo aplicado, qual o
rendimento, qual o montante. E nós vamos fazer esse
requerimento também ao Tribunal de Contas para que a gente
possa comparar com as informações e que com certeza virão
do Governo do Estado.

Um outro assunto que eu gostaria de colocar aqui é
com referência a questão ainda do rendimento dos frigoríficos.
Eu tenho em mãos uma tabela feita e calculada pela EMBRAPA,
está certo que é cruzamento de animais europeus com nelore,
mas em nenhum dos estudos feitos dos abates desses animais
desses registros teve um rendimento abaixo de 56%, e o que
a gente vê nos frigoríficos é um rendimento tão baixo ao
produtor que muitas vezes revolta. Eu gostaria inclusive de
pedir ao Presidente da CPI dos Frigoríficos, que é o Deputado
Haroldo Santos, para que a gente pudesse solicitar o inquérito
que já está em Cacoal na Delegacia de Polícia, onde foi pego a
pessoa que fazia parte, que controlava as balanças do frigorífico,
o que fazia o remanejo lá dentro e mais algumas pessoas, e já
está um inquérito montado de acusações de roubo de peso
dentro dos frigoríficos.

Baseado nisso, com certeza a gente terá o caminho
para que a gente possa pedir ao Ministério Público, ou seja, os
órgãos competentes, uma ampla investigação para que a gente
possa realmente ver a questão do peso, a questão de tudo que
se passa dentro dessas empresas, porque se já foi
caracterizado roubo dentro dos próprios frigoríficos lá de Cacoal,
com certeza há possibilidade de nós conseguirmos mais
informações, ou seja, mais a fundo, porque hoje o rendimento
de animais que são abatidos nos frigoríficos é uma coisa que
surpreende muita gente. Eu tenho inclusive uma tabela em
mãos, quero passar ao Presidente depois da Comissão para
que possa fazer uma análise mais profunda, e para que nós
possamos também, no relatório final,  solicitar aos órgãos
competentes para que possam fazer uma investigação mais
séria, porque a nossa pecuária no Estado de Rondônia está
passando por uma crise e que se continuar do jeito que está
indo eu não sei o que vai acontecer com o nosso Estado. E eu
volto a dizer que aquela barreira que está lá em Vilhena, não a
barreira fiscal, a barreira sanitária, mas a barreira fiscal, se
ninguém fizer nada por isso, eu acho que a vontade política do
Governo do Estado, com certeza o prejuízo nos próximos anos
vão ser muito grandes.

Então, Sr. Presidente, era isso que eu queria colocar
aqui nesses cinco minutos para que a gente pudesse realmente
ter informações mais concretas e para poder fazer também
algumas ações dentro da CPI da máfia do boi junto aos órgãos
competentes de fiscalização.

O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Encerradas
às Breves comunicações  passamos  ao Grande Expediente.

Com a palavra, por vinte minutos, o ilustre Deputado
Nereu Klosinski, com direito a aparte se assim o permitir.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. NEREU KLOSINSKI – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa, público que participa desta sessão.
Gostaríamos de inicialmente solicitar o apoio dos Parlamentares
para que sejam aprovados os três Requerimentos de nossa
autoria, onde no primeiro solicitamos que a Mesa Diretora oficie
ao Presidente do Tribunal de Contas solicitando que sejam
encaminhadas as cópias dos balancetes mensais enviados pela
Secretaria de Estado de Educação do Tribunal de Contas no
período de Janeiro a Dezembro de 2005. Queremos ter um
acompanhamento de todo exercício de 2005 e sabemos que a
forma até mais prática, já que a Secretaria de Estado da
Educação tem que prestar contas ao Tribunal. Estamos
solicitando do Tribunal de Contas. Também ao Tribunal de
Contas, solicitamos que sejam encaminhados os relatórios

emitidos pelo Tribunal de Contas de inspeções técnicas nas
prestações de contas realizadas no exercício de 2005 da
Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria de Estado
da Saúde. Sabemos que é um Parecer técnico de membros do
controle externo, mas sem dúvida nenhuma é muito importante
para que possamos acompanhar o exercício de 2005. E também
solicitamos à Secretaria de Estado de Finanças qual foi o valor
arrecadado do FITHA do ano 2005 até 28 de fevereiro de 2006.
Queremos, sem dúvida nenhuma, ter o acompanhamento, é
de nosso interesse para que esta Casa possa de fato
acompanhar o recurso arrecadado do fundo, bem como, a partir
disso, nós possamos acompanhar o investimento.

Gostaríamos aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de
comunicar do trabalho que fizemos na semana passada,
representando à Assembléia Legislativa no acompanhamento
que fizemos com os Sindicatos até Brasília na Câmara Federal,
onde após a Audiência Pública realizada nesta Casa, na
Assembléia Legislativa, nós acompanhamos na mobilização que
os Sindicatos fizeram até a Câmara Federal, participamos de
audiências com o Presidente da Câmara Federal – Aldo Rebelo,
participamos também de audiências com o Líder do Governo
na Câmara, e também de várias reuniões com a bancada de
Rondônia e que tivemos a informação dos oito Deputados
Federais que assumiram o compromisso de empenharem-se
na aprovação da PEC-483 que já foi aprovada no Senado e o
importante dizer, justamente os Deputados Federais, em
conjunto com todos os representantes dos funcionários públicos,
a partir desta data, deixam claro que a PEC não é mais do
Senador A ou do Senador B, ou do Deputado Federal A ou do
Deputado Federal B, a PEC é da transposição de servidores
públicos estaduais para o quadro de ex-Território. Uma
demonstração de compromisso político de todos os Deputados
Federais e que com isso com certeza nós teremos num espaço
de tempo mais curto possível o resultado positivo para os
servidores, que a cada dia tenha uma expectativa maior para
que esta PEC seja de fato aprovada e, é claro, o benefício não
será apenas para centenas ou para milhares de servidores, o
benefício maior poderá ser para o Estado de Rondônia, pois
terá uma economia nos cofres públicos de no mínimo
R$15.000.000(quinze milhões) mensais, sem dúvida nenhuma.
Caso isso se concretize nós teremos mais recursos para
investimento no nosso Estado e mais recurso para a Educação,
para a Saúde, para a valorização do funcionário público, enfim,
para a melhoria da infra-estrutura o que nós mais precisamos
aqui no nosso Estado.

Agora, gostaríamos aqui, Sr. Presidente, de também,
neste momento, quando acompanhávamos as Audiências dos
Sindicatos com os Parlamentares, tivemos a triste notícia, ou a
lamentável notícia que o Governador do Estado, pelo menos
foi o que disse através da imprensa, o Governador do Estado
anunciava 2% de aumento para os servidores públicos e a
extensão do auxílio saúde para todos, mas sem nenhuma
correção, portanto, manutenção de R$50,00 desde o ano de
2001. Gostaríamos aqui de registrar a lamentável posição do
Governo do Estado, principalmente quando esta Casa aprovou
o orçamento e que garantiu só pela execução orçamentária no
mínimo 10% de reposição salarial para os servidores públicos
e infelizmente recebemos essa notícia de que serão reajustados
os salários em 2% e é importante a gente lembrar que por
força da Constituição Federal, se não me engano já a partir de
março, os servidores terão um acréscimo no seu desconto
previdenciário, portanto, de 8% para 11%. Isso significa se
concretizada essa lamentável reposição, que os servidores do
Estado de Rondônia terão um decréscimo de 1% nos seus
salários em 2006 em relação a 2005, porque se ele aumenta
em 2% e aumenta o desconto para 3%, vai, sem dúvida
nenhuma, fazer com que o servidor tenha uma redução no seu
salário líquido no ano de 2006. Diante disso, nós aqui fazemos
um apelo para que esta Casa já comece a cobrar do Governo
do Estado, a se manifestar para que a Casa, a Assembléia
Legislativa, os 24 Deputados Estaduais, se manifestem para
que nós possamos cobrar do Governo do Estado uma reposição
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maior nos salários dos servidores públicos, sabemos que é
perfeitamente viável, é perfeitamente possível dentro do
orçamento e dentro da arrecadação e que os servidores, sem
dúvida nenhuma, já aguardam com grande expectativa,
principalmente que em 2005 os funcionários do Executivo não
tiveram nenhuma reposição salarial. Esperamos aqui que o
Governo se manifeste de forma mais positiva e que apresente
uma melhor proposta a esses servidores públicos até abril aqui
deste ano, que nós sabemos que é o prazo limite de reajustar
os salários dos servidores antes de ser deflagrado o período
eleitoral.

Uma outra questão também que nós aguardamos e
esperamos que o Governo do Estado se manifeste em relação
à questão do pagamento já pelo menos o Presidente do IPERON
anunciou que depois do dia 15 ele estaria pagando a segunda
parcela do retroativo pendente de 93 a 98 e que os sindicatos
já mantiveram a primeira reunião e aguardam agora já a partir
da segunda reunião com os valores definidos da segunda ação
do IPERON, ou seja, das pessoas que não foram contempladas
na primeira ação, mas que tiveram os descontos realizados
nos seus contracheques no período de 93 a 98 e que nós temos
o entendimento que o Governo do Estado deve repassar esse
valor descontado a maior para todos os servidores públicos,
sabemos, já acompanhamos vários pronunciamentos, do
Deputado Deusdete, de outros Deputados que solicitam esse
pagamento e é por isso que nós estamos aqui justamente
também nos manifestando favoráveis a esse pagamento do
retroativo, que, sem dúvida nenhuma, num entendimento nosso,
é direito dos servidores públicos do Estado de Rondônia, aqueles
que tiveram valores descontados de forma ilegal no período
de 93 a 98.

Para finalizar, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaríamos aqui de dizer que participamos do 14º Encontro
Estadual do Partido dos Trabalhadores que foi realizado em
Ouro Preto do Oeste e onde o Partido dos Trabalhadores definiu
que em 2006 terá candidatura própria ao Governo do Estado e
que a indicada para disputar o Governo do Estado de Rondônia
é a Senadora Fátima Cleide, portanto, apresentando a pré-
candidatura ao Governo do Estado, o Partido dos Trabalhadores
indica a Senadora Fátima Cleide e que sem dúvida nenhuma
sabemos e acompanhamos a sua história e que a expectativa
que nós temos é que em 2007 nós tenhamos um Governo mais
comprometido com a sociedade, mais comprometido com os
trabalhadores, é essa a expectativa que nós temos e diante
disso o Partido dos Trabalhadores apresenta a pré-candidatura
da nossa companheira Senadora Fátima Cleide.

São estas as considerações, Sr. Presidente, Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Com a
palavra o ilustre Deputado Dr. Carlos, por 20 minutos, com
direito a aparte, se assim o permitir.

O SR. DOUTOR CARLOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa presente, público que se encontra aqui,
estamos utilizando hoje a Tribuna, Sr. Presidente, pela primeira
vez no ano de 2006 para apresentar, para informar que estamos
apresentando para deliberação desta Casa uma Moção de
Aplauso ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Desembargador Sebastião Teixeira Chaves, o qual
tivemos a honra, na última sexta-feira, de acompanhar lá no
nosso município de Jaru, e foi uma visita muito importante,
importantíssima mesmo, e aonde estivemos com
representantes da sociedade civil, com os colegas advogados
representando a Seccional da OAB do município de Jaru,
presidida pela nossa amiga Dra. Marta de Assis Nogueira, e
também juntamente com os Vereadores. Lá na Câmara
Municipal ficou garantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia a construção do novo Fórum da Comarca de Jaru.
Foi muito importante, Sr. Presidente, foi um dia histórico para
o nosso município, até porque foi demonstração prática,

Deputado Neri Firigolo, de como os Poderes podem interagir
na busca de benefícios para a comunidade. Nós, na aprovação
do orçamento para o ano de 2006, naqueles
contingenciamentos feitos foram, na verdade, retirados recursos
do Tribunal de Justiça, bem como dos demais Poderes, inclusive
da Assembléia Legislativa para a consecução do orçamento.
Tendo isso acontecido, estava praticamente impossibilitada a
construção do novo Fórum de Jaru que já estava acertado no
exercício anterior, mas através de uma reunião que nós tivemos
há cerca de duas semanas no gabinete do Presidente do
Tribunal, eu e o Deputado João da Muleta, do PMDB, nós
conseguimos chegar a um acordo onde o João e eu, cada um
de nós liberou parte das nossas emendas parlamentares para
que o Tribunal de Justiça peça uma devida suplementação
orçamentária à Assembléia Legislativa e aonde vai conseguir
os recursos através das emendas parlamentares do Deputado
João da Muleta e das minhas emendas também.

Para nós é uma conquista muito grande e mostra a
união da bancada aqui, do Carlos, do João, que representam o
nosso município, o nosso querido município de Jaru. Para nós
é uma honra muito grande, foi um compromisso nosso com a
nossa categoria, com os nossos colegas advogados, é uma
obra de cinco milhões de reais, Deputado Neri, é uma obra
muito importante que vai gerar muitos empregos em Jaru, até
o  Presidente do Tribunal explanou dizendo que a intenção do
Tribunal, é lógico vai licitar, mas é uma exigência que já faz às
empresas de que trabalhe com mão-de-obra local, isso vai
gerar emprego, isso vai gerar um movimento muito importante
na nossa cidade. E, também, eleva o município de Jaru à
categoria que já deveria estar há muito tempo. Só para se ter
uma  noção, Sr. Presidente, o município de Jaru, hoje, possui
duas Varas Cíveis e uma Vara Criminal, ele abrange o município
de Jaru, município de Governador Jorge Teixeira, município de
Theobroma. Quanto à Comarca de Ariquemes, que é bem
maior que a nossa, se eu não me engano, tem cerca de cinco
Varas Cíveis, quatro Varas Criminais, Juizados Especiais, Cíveis
e Criminais. Só para vocês terem uma idéia o município de
Jaru, Deputado Neri Firigolo, a Comarca de Jaru tem mais
processos que a Comarca de Ariquemes. A Comarca de
Ariquemes que abrange, se eu não me engano, sete ou oito
municípios. Então o município de Jaru, a Comarca de Jaru já
merecia essa implantação do novo Fórum. Então nós estamos
entrando com a Moção de Aplauso para o Presidente do Tribunal
porque as coisas só funcionam quando há a vontade política, e
eu digo que o Desembargador Sebastião teve essa vontade de
construir um novo Fórum em Jaru.

Então, nós agradecemos ao Presidente de coração e
temos certeza que logo, logo o projeto de lei pedindo
suplementação orçamentária especial estará aqui na Casa e
nós pedimos o apoio dos demais colegas e estamos também
abertos aí, lembrando ao Deputado Neri que também a verba
consignada lá para a construção do novo Fórum de Cacoal e
pode contar, também, com o nosso apoio, Néri, para que as
medidas legais cabíveis na Casa aconteça.

Sr. Presidente, aproveitando também o ensejo, nós
gostaríamos aqui de informar que o penúltimo final de semana
estivemos, passando os dois dias lá no Distrito de Tarilândia,
no município de Jaru, Distrito esse que só é Distrito ainda no
papel, porque é Distrito, mas é maior que vinte e cinco
municípios do Estado de Rondônia. Infelizmente a legislação
federal, através de uma reforma constitucional, impediu que o
distrito de Tarilândia se transformasse em município. Até,
também, devido a muito interesse políticos em cima daquela
região. Mas, estivemos lá, numa sexta-feira, juntamente com
o Excelentíssimo Governador do Estado, senhor Ivo Cassol, e
nesse momento até nós agradecemos ao Governador porque
o Governador na ida dele lá em Tarilândia ele foi lá para
entregar emendas nossas. E eu fico muito feliz com isso porque
demonstra nosso compromisso de lutar incansavelmente pela
nossa região e o Governador entregou lá, à população de
Tarilândia, uma emenda parlamentar nossa no valor de
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R$85.000,00 que vai fazer uma ampliação no posto de saúde
de Tarilândia, que vai permitir agora que pequenas cirurgias
sejam feitas lá no Distrito. Também informou lá aos residentes
a liberação de R$120.000,00 para a compra de remédios para
o município de Jaru, aonde boa parte dessa cota também é
para o Distrito de Tarilândia e também já no dia seguinte nós
estivemos na maior associação de trabalhadores rurais lá do
município de Tarilândia, a ASSATA d:– Associação Agrícola de
Tarilândia – aonde numa grande reunião nós fomos lá entregar
também uma emenda de nossa autoria de R$50.000,00 para
aquisição de equipamentos para a associação.

Então a gente aproveita e agradece também ao
Governador por ter cumprido a sua palavra e ter honrado os
compromissos feitos com este Deputado e tenho certeza com
os outros e liberando as suas emendas lá para a nossa região,
que é uma região aonde os trabalhadores rurais necessitam e
muito, Deputado Neri, desses implementos agrícolas, desses
maquinários para melhor desenvolver os seus trabalhos junto
às comunidades. É uma forma dos Deputados, dos
Parlamentares ajudarem os próprios Prefeitos e ao próprio
Governador que nós, eu pelo menos, a gente gostar de
trabalhar muito com a Associação de Produtores Rurais, eu sei
que o Deputado Neri Firigolo também e o Deputado Neri tem a
consciência que nós ajudando o homem do campo, nós vamos
tirar uma carga muito grande dos Prefeitos, do próprio
Governador, do Presidente da República e isso pode ainda ir
tocar os seus negócios com as próprias forças.

Sr. Presidente, era o que nós tínhamos a dizer. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Encerrado o
Grande Expediente, passamos às Comunicações Lideranças.
Não há Deputados inscritos. Passamos à Ordem do Dia.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

O SR. ROMEU REOLON(Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura das matérias.

ORDEM DO DIA

- Requerimento do Deputado Nereu Klosinski:
Requer à Mesa Diretora oficiar ao Secretário da SEFIN

solicitando o valor arrecadado em 2005 na conta do FITHA,
bem como até 28/02/2006.

O Deputado que o presente subscreve na forma
regimental requer à Mesa Diretora oficiar ao Secretário da
SEFIN solicitando o valor arrecadado em 2005 na conta do
FITHA, bem como até 28/02/2006.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, de acordo com o disposto
no § 3º do Art. 31 da Constituição Estadual, a Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa pode encaminhar pedido de informações
aos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado, sobre
fatos e atos sujeitos à fiscalização e controle do Poder
Legislativo.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2006.
Dep. Nereu Klosinski .

- Requerimento do Deputado Nereu Klosinski:

Requer à Mesa Diretora oficiar ao Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, solicitando que sejam
encaminhados cópias dos balancetes mensais enviados pela
Secretaria de Estado da Educação e Tribunal de Contas de
Rondônia no período de janeiro a dezembro de 2005.

O Deputado que o presente subscreve na forma
regimental requer à Mesa Diretora oficiar ao Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, solicitando que sejam
encaminhadas cópias dos balancetes mensais enviados pela
Secretaria de Estado da Educação ao Tribunal de Contas de
Rondônia no período de janeiro a dezembro de 2005.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, de acordo com o disposto
no § 3º do Art. 31 da Constituição Estadual, a Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa pode encaminhar pedido de informações
aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado, sobre
fatos e atos sujeitos à fiscalização e controle do Poder
Legislativo.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2006.
Dep. Nereu Klosinski.

- Requerimento do Deputado Nereu Klosinski :
Requer a Mesa Diretora oficiar o Presidente do Tribunal

de Contas do Estado de Rondônia, solicitando que sejam
encaminhados os relatórios emitidos pelo Tribunal de Contas
de Rondônia, de inspeções nas prestações de contas realizadas
no exercício de 2005 na SEDUC e SESAU – Rondônia.

O Deputado que o presente subscreve na forma
regimental requer à Mesa Diretora oficiar o Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, solicitando que sejam
encaminhados os relatórios emitidos pelo Tribunal de Contas
de Rondônia, de inspeções nas prestações de contas realizadas
no exercício de 2005 na SEDUC e SESAU – Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, de acordo com o dispositivo
no § 3º do Art. 31 da Constituição Estadual, a Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa pode encaminhar pedido de informações
aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado, sobre
fatos e atos sujeitos à fiscalização e controle do Poder
Legislativo.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2006.
Dep. Nereu Klosinski.

- Requerimento do Deputado Amarildo Almeida:
Requer providências ao Tribunal Regional Eleitoral do

Estado de Rondônia.
O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na

forma regimental, seja oficiado ao Desembargador Gabriel
Marques de Carvalho – Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
– TER, solicitando que seja realizada uma operação de
transferência de títulos eleitorais no Distrito de União
Bandeirantes, no município de Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

O Distrito supracitado está localizado aproximadamente
200 km’s da cidade de Porto Velho e tem recebido famílias
oriundas de vários Municípios do Estado de Rondônia e de outros
Estados, estando atualmente com aproximadamente 3.000
eleitores que não transferiram seus títulos eleitorais pela
dificuldade de deslocamento a sede do Município, o que irá
causar um grande transtorno no dia da eleição, tanto para os
eleitores quanto para Justiça Eleitoral que terá que controlar o
transporte desses eleitores.

Assim, é bem mais prático e viável a Justiça Eleitoral
disponibilizar uma operação para transferência desses títulos
eleitorais antes das eleições visando oportunizar aos cidadãos
que ali residem de exercer seu direito de voto sem transtornos
em razão de transporte no dia das eleições.

Plenário das Deliberações, 13 de março de 2006.
Dep. Amarildo de Almeida.

- Indicação do Deputado Amarildo Almeida:

Indica ao Poder Executivo Estadual a aquisição de um
aparelho de raios-X para atender a unidade mista de saúde de
Mirante da Serra.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado da Saúde, a aquisição de um aparelho de raios-X
de 300 amperes para a unidade mista de saúde de Mirante da
Serra.
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JUSTIFICATIVA

A falta de equipamentos nas Unidades Mistas de Saúde
dos Municípios do Estado acaba dificultando o atendimento
médico especializado e, no caso em questão, a falta de um RX
impede a eficácia do atendimento em ortopedia prestado pela
referida Unidade Municipal, tornando difícil a vida do cidadão
que dessa especialidade necessita, pois na maioria dos
atendimentos ortopédicos se faz necessário o RX e há a
necessidade de deslocamento a Municípios vizinhos para a
realização do referido exame.

Visando dinamizar e descentralizar as ações da saúde
do Estado se faz necessário que o Estado colabore com o
referido Município para contempla-lo com o mencionado
equipamento.

Plenário das Deliberações, 6 de fevereiro de 2006.
Dep. Amarildo de Almeida.

- Indicação do Deputados Deusdete Alves:

Indica ao Poder Executivo Estadual a recuperação da
linha 94 do Projeto Integrado de Colonização de Ouro Preto,
setor Riachuelo, localizado no município de Ji-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao
Poder Executivo Estadual a recuperação da linha 94 do Projeto
Integrado de Colonização de Ouro Preto 9PICOP) setor
Riachuelo, localizado no município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados,
A presente indicação justifica-se em razão das fortes

chuvas que assolaram a região a referida Linha encontra-se
em situação de difícil tráfego, inclusive encontrando atoleiros
em alguns pontos da referida estrada.

Diante do exposto, espero merecer a compreensão dos
Nobres Pares para aprovação da referida matéria.

Plenário das Deliberações, 13 de março de 2006.
Dep. Dr. Deusdete Alves.

- Requerimento do Deputado Deusdete Alves:
Requer a constituição de uma Comissão Temporária

Especial.
O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa

Diretora, na forma regimental, seja constituída uma Comissão
Temporária Especial para acompanhar o pagamento dos
descontos indevidos efetivados pelo IPERON aos servidores dos
3 Poderes não contemplados na Ação Judicial.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento justifica-se em decorrência
de que vários servidores não receberam o valor devido, para
que fique garantido via Administrativa, uma vez que esse direito
foi assegurado pela justiça.

Plenário das Deliberações, 13 de março de 2006.
Dep. Dr. Deusdete Alves.

- Indicação do Deputado Deusdete Alves:

Indica ao Poder Executivo Estadual a recuperação da
linha 128, do Projeto Integrado de Colonização de Ouro Preto
(PICOP), Setor Riachuelo, localizado no município de Ji-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao
Poder Executivo Estadual a recuperação da linha 128, do Projeto
Integrado de Colonização de Ouro Preto (PICOP), Setor
Riachuelo, localizado no município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação, justifica-se em decorrência das
fortes chuvas que caíram na região causando danos na Linha
fazendo-se necessário a sua recuperação.

Diante do exposto, espero merecer a compreensão dos
Nobres Pares para aprovação da referida matéria.

Plenário das Deliberações, 13 de março de 2006.
Dep. Dr. Deusdete Alves.

- Indicação do Deputado Deusdete Alves:
Indica ao Poder Executivo Estadual a recuperação do

Travessão “N” localizado no Projeto Integrado de Colonização
Ouro Preto (PICOP), setor Riachuelo, localizado no município
de Ji-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao
Poder Executivo Estadual a recuperação do Travessão “N”
localizado no Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto
(PICOP), setor Riachuelo, localizado no município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Senhores Presidente,
Senhores Deputados,
A presente indicação justifica-se em razão das fortes

chuvas que assolaram a região a referida Linha encontra-se
em situação de difícil tráfego, inclusive encontrando atoleiros
em alguns pontos da referida estrada.

Diante do exposto, espero merecer a compreensão dos
Nobres Pares para aprovação da referida matéria.

Plenário das Deliberações, 13 de março de 2006.
Dep. Dr. Deusdete Alves.

- Indicação do Deputado Deusdete Alves:
Indica ao Poder Executivo Estadual a recuperação da

malha asfáltica no trecho compreendido do aeroporto de Ji-
Paraná até a linha 128 do Projeto Integrado de Colonização
Ouro Preto, setor Riachuelo, localizado no município de Ji-
Paraná.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao
Poder Executivo Estadual a recuperação da malha asfáltica no
trecho compreendido do aeroporto de Ji-Paraná até a linha
128 do Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto, setor
Riachuelo, localizado no município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados,
A presente indicação justifica-se pelo motivo de que o

grande fluxo do tráfego na região, principalmente no período
chuvoso, causou dados na pista, com aparecimento de muitos
buracos.

Diante do exposto, espero merecer a compreensão dos
Nobres Pares, para aprovação da referido matéria.

Plenário das Deliberações, 13 de março de 2006.
Dep. Dr. Deusdete Alves.

- Indicação do Deputado Deusdete Alves:
Indica ao Poder Executivo Estadual a recuperação da

malha asfáltica da linha 82 do Projeto Integrado de Colonização
Ouro Preto (PICOP), setor Riachuelo, no trecho compreendido
da Linha 128 até o Distrito de Nova Colina, localizado no
município de Ji-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao
Poder Executivo Estadual a recuperação da malha asfáltica da
linha 82 do Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto
(PICOP), setor Riachuelo, no trecho compreendido da Linha
128 até o Distrito de Nova Colina, localizado no município de Ji-
Paraná.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados,
A presente indicação justifica-se pelo motivo de que o

grande fluxo do tráfego na região, principalmente no período
chuvoso, causou dados na pista, com aparecimento de muitos
buracos.

Diante do exposto, espero merecer a compreensão dos
Nobres Pares, para aprovação da referido matéria.
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Plenário das Deliberações, 13 de março de 2006.
Dep. Dr. Deusdete Alves.

- Indicação do Deputado Deusdete Alves:
Indica ao Poder Executivo Estadual a recuperação da

malha asfáltica da BR 429 no trecho compreendido da br 364
até a 3ª Linha da Gleba “G”, localizado no município de Ji-
Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao
Poder Executivo Estadual a recuperação da malha asfáltica da
BR 429 no trecho compreendido da BR 364 até a 3ª Linha da
Gleba “G”, localizado no município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados,
A presente indicação justifica-se  em razão da grande

demanda do tráfego na referida rodovia e das fortes chuvas
que vem caindo naquela região provocou aparecimento de
muitos buracos na pista. Diante do exposto, espero merecer
a compreensão dos Nobres Pares, para aprovação da referido
matéria.

Plenário das Deliberações, 13 de março de 2006.
Dep. Dr. Deusdete Alves.

- Requerimento do Deputado Neri Firigolo:
Requer ao Exmº Governador do Estado de Rondônia

informações sobre a arrecadação da taxa do Corpo de
Bombeiros.

O Parlamentar que o presente assina, nos termos
regimentais e cientificado o Plenário, requer à Mesa Diretora
que oficie ao Exmº Governador do Estado para que, nos termos
do inciso XIX do artigo 65 da Constituição Estadual, informe a
esta Casa qual o montante arrecadado, anualmente, pelo
DETRAN relativamente à Taxa do Corpo de Bombeiros – CBM,
criada pela Lei nº 853/99 e regulamentada pelo Decreto nº8985,
de 03 de fevereiro de 2000.

JUSTIFICATIVA

Sendo uma das competências constitucionais do Poder
Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo, nada mais
justo que termos conhecimento do montante arrecadado para
equipar o Corpo de Bombeiros de nosso Estado, a fim de
podermos sugerir investimentos naquela instituição.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2006.
Dep. Neri Ferigolo.

- Indicação do Deputado Chico Paraíba:
Indica ao Poder Executivo Estadual a pintura e aquisição

de conjunto de informática para Escola de Ensino Fundamental
“Casa de Davi”, localizada no Município de Porto Velho.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica na
forma regimental, ao Poder Executivo Estadual a pintura e
aquisição de conjunto de informática para Escola de Ensino
Fundamental “Casa de Davi”, localizada no Município de Porto
Velho.

JUSTIFICATIVA

Oferecer melhores condições de ensino aos alunos e
trabalho aos servidores, bem como agilizar e modernizar as
ações administrativas.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2006.
Dep. Chico Paraíba.

- Requerimento do Deputado Chico Paraíba:

Requer ao Secretário de Estado da Agricultura Produção
e do Desenvolvimento Econômico Social, informações sobre a
correspondência nº 059/05 de 19 de agosto, enviada a esta
Secretaria.

O Parlamentar que a presente subscreve, requer na
forma regimental, ao Secretário de Estado da Agricultura
Produção e do Desenvolvimento Econômico Social, informações
sobre a correspondência nº 059/05 de 19 de agosto, enviada a
esta Secretaria.

JUSTIFICATIVA

Art. 31 Parágrafo 3º, da Constituição Estadual.
A Emenda Orçamentária nº755/2005 acrescentou

R$250.000,00 a esta Secretaria para reforçar as atividades do
PROMEC em vários municípios do Estado de Rondônia, com
ênfase no Vale do Guaporé.

O nosso objetivo era fortalecer o PROMEC de forma
leal e participativa. Infelizmente o gestor dos recursos não
fornecem informações mínimas que foram requisitadas que
possibilitariam a este Deputado em conjunto com os agricultores
beneficiados acompanhar e fiscalizar a aplicação destes recursos
financeiros.

Lembro ainda que a não resposta a informações
oriundas do Executivo caracteriza crime de responsabilidade
bem definido na Carta Magna do Estado.

Plenário das Deliberações, 09 de março de 2006.
Dep. Chico Paraíba.

- Requerimento do Deputado Chico Paraíba:

Requer ao Secretário de Estado da Agricultura Produção
e do Desenvolvimento Econômico Social, as informações abaixo
discriminadas, sobre aquisição de sementes.

O Parlamentar que a presente subscreve, requer ao
Secretário de Estado da Agricultura Produção e do
Desenvolvimento Econômico Social, as informações abaixo
discriminadas, sobre aquisição de sementes:

1. Processos completos referentes a aquisição de
sementes para distribuição aos agricultores dos anos de 2003/
2004/2005.

JUSTIFICATIVA

Art. 31 Parágrafo 3º da Constituição Estadual.
Plenário das Deliberações, 09 de março de 2006.
Dep. Chico Paraíba

- Requerimento  do Deputado Dr. Carlos Henrique:

Requer seja aprovado Moção de Aplauso ao Presidente,
Desembargador do Tribunal de Justiça, Sr. Sebastião Teixeira
Chaves.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
na forma regimental, seja aprovada encaminhada a presente
Moção de Aplauso ao Presidente Desembargador Sr. Sebastião
Teixeira Chaves, pela decisão da construção do novo Fórum
do Poder Judiciário Comarca de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Pares, esta proposição de Moção é justificada
pela decisão da construção do Fórum do Poder Judiciário no
Município de Jaru, que será de grande importância para aquela
população.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2006.
Dep. Dr. Carlos Henrique Bueno da Silva

- Indicação do Deputado Marcos Donadon:

Indica ao senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de se retomar as obras de asfaltamento na RO-
370, no trecho entre Colorado do Oeste e Cabixi.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de se retomar as obras de asfaltamento da RO –
370, no trecho entre Colorado do Oeste e Cabixi.

JUSTIFICATIVA

A região de Colorado do Oeste e Cabixi possui um tipo
de solo propício para a agricultura e a pecuária, contribuindo
para que o nosso Estado seja um dos maiores produtores de
grãos do País. Entretanto, essa contribuição poderá ser bem
maior, caso a rodovia RO – 370, que interliga esses dois
municípios seja asfaltada, pois haverá melhores condições de
escoamento da safra, bem como melhoria no tráfego de veículos
que transportam mercadorias para Cabixi, tais como
fertilizantes e inseticidas, e consequentemente contribuirá com
o desenvolvimento da região e do Estado.
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Convém lembrar que as obras de infraestrutura para
asfaltamento da referida rodovia foram iniciadas há mais de 5
anos. Contudo, somente algumas galerias de águas pluviais e
serviços e aterros e cortes foram realizados, sendo desde então
as obras foram paralisadas, os contratos rescindidos e nenhum
dos 38 quilômetros que separam o município de Cabixi de
Colorado recebeu um metro de massa asfáltica.

Por tudo isso, bem como pelo desenvolvimento da região
sul do Estado e do bem estar dos habitantes de Cabixi, é que
solicitamos ao Poder Executivo que tome as devidas
providências para retomar as obras de asfaltamento daquela
importante rodovia estadual.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2006.
Dep. Marcos Donadon.

O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Encerrada a
Ordem do Dia passemos às Comunicações Parlamentares.

Com a palavra o ilustre Deputado Marcos Donadon,
pelo prazo de 05 minutos, sem aparte.

COMUNICAÇÕES  PARLAMENTARES

O SR. MARCOS DONADON – Exmº. Deputado
Deusdete, presidindo esta Sessão neste momento, Deputado
Romeu, Deputado Firigolo, eu gostaria, Sr. Presidente, de
registrar nos anais desta Casa uma preocupação que ontem
eu fiquei realmente perplexo, eu estive visitando o Hospital de
Base do Estado e eu pude ver ali as condições de atendimento
no Hospital, os pacientes jogados pelo chão e realmente numa
situação precária. Eu acho que precária seria um termo ainda
agradável para se dizer a situação em que estão aqueles
pacientes ali no Hospital de Base. Eu gostaria até de sugerir a
esta Casa que formássemos aqui uma comissão para que nós
pudéssemos acompanhar, verificar o que exatamente está
acontecendo e o que pode se fazer, Sr. Presidente, para
melhorar aquela situação. Eu acredito que o Governador não
deve nem ter conhecimento da situação que estão passando
aquelas pessoas, porque o senhor que é médico, o senhor
sabe o quanto que uma pessoa quando precisa de um
atendimento na área de saúde e fica debilitado e aquela situação
que eu vi ali ontem a noite no Hospital foi realmente desumana,
senhor Presidente, é importante que esta Casa tome uma
providência, verificando alternativas. Não faço isso no sentido
de querer denegrir a imagem de ninguém, nem querer afrontar
nenhum administrador, mas nós podemos, Sr. Presidente, fazer
aqui uma comissão para alertar, para que nós possamos
juntamente com a equipe do Governo verificar uma saída,
porque do jeito que está realmente não pode ficar.

Então eu faço aqui, Sr. Presidente, esta colocação e
de um modo bastante tranqüilo para que nós possamos tomar
providências, esta Casa faça uma comissão, ou a gente
convoque aqui o Secretário de Estado, o Diretor do Hospital
para que verifique o que exatamente está ocorrendo, o que
pode ser feito para de imediato aliviar o problema daquela
gente.

São estas as minhas colocações, Sr. Presidente.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Nada mais
havendo a  tratar, invocando a proteção de Deus,  antes de
encerrar a presente Sessão convoco outra Sessão Ordinária
para o dia 15 de março, no horário regimental.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 37 minutos).

ATOS DIVERSOS

  ATO/ADM/GP/Nº1490 /2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 16.03.06, na Escola do
Legislativo, a servidora DALILA DELFINO DA SILVA, cadastro
nº 851-7, ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, deste Poder
Legislativo.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 16 de março de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1350/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 01.02.06, na Escola do
Legislativo, a servidora MARIA IDALINA MONTEIRO REZENDE
COSTA QUEIROZ, cadastro nº 764-2, ocupante do Cargo de
Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo,
deste Poder Legislativo.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2006.

Gabinete da Presidência, 06 de março de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1552/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Prorrogar à cedência para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho, a servidora MARA REGINA DA
SILVA OLIVEIRA, cadastro nº 0731-1, com ônus para este
Poder Legislativo, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro
de 2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2006.

Gabinete da Presidência, 24 de março de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO Nº MD/ADM/0842/2006

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Retificar o ATO Nº MD/ADM/0281/2002, publicado no
Diário da ALE nº 032/02, de 16/12/2002, que concedeu
Aposentadoria Voluntária com proventos integrais ao tempo
de contribuição à servidora ALAÍDE GOMES DA SILVA,
promovendo a seguinte alteração:
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ONDE SE LÊ:

Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos
integrais ao tempo de serviço, a servidora ALAÍDE GOMES
DA SILVA, cadastro nº 0983, categoria funcional de Técnico
em Enfermagem, Classe 2, Referência “F”, pertencente ao
Regime Estatutário desta Casa Legislativa, com carga semanal
de 40 horas, nos termos do Art. 48, Inciso III, letra “a” da Lei
Complementar nº 228/2000, c/c com o Art. 40, inciso III, § 3º,
da Constituição Federal, a partir de 1° de dezembro de 2002.

LEIA-SE:

Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos
integrais ao tempo de serviço, a servidora ALAÍDE GOMES
DA SILVA, cadastro nº 0983, categoria funcional de Técnico
em Enfermagem, Classe 2, Referência “F”, pertencente ao
Regime Estatutário desta Casa Legislativa, com carga semanal
de 40 horas, nos termos do Art. 8º, incisos I, II e III Alíneas “a”
e “b” da Emenda Constitucional nº 20/98, a partir de 1° de
dezembro de 2002.

Porto Velho-RO, 21 de fevereiro de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

Deputado Chico Paraíba            Deputada Ellen Ruth
      1º - Secretário     2º - Secretária

ATO/ADM/GP/Nº1207/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Prorrogar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar de 01 de fevereiro de 2006, a Comissão de Inventário
Físico e Contábil, deste Poder Legislativo, composta pelos
servidores abaixo:

Presidente: Osvaldo Nunes Neto

Membros: Antonio Tadeu Moro
Carlos Rolim Meirelis
Eunilson Costa Freitas
Francisco Euma da Mota
Joaquim Raulim

Secretário: Amaro Apoluceno Ribeiro

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 1º de fevereiro de 2006.

     - Deputado Carlão de Oliveira -
  Presidente

ATO/ADM/GP/Nº212/2005

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Artigo 78, da Lei Complementar nº 68, de 09 de dezembro de
1992 e Ato nº005/95/MD.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 05 (cinco) diárias no período de 26
à 30/08/2005, ao servidor ODMAR MATHIAS, cadastro 8143-
0, Cargo de Chefe do Setor Médico Odontológico, para deslocar-
se até a cidade de Cuiabá - MT, a serviço desta Casa Legislativa,
conforme Processo nº 1134/05.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura, retroagindo seus efeitos a 26 de agosto de 2005.

Gabinete da Presidência, 05 de setembro de 2005.

 - Deputado Carlão de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº/1377/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de
2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o servidor WELLINGTON CARLOS
GOTARDO, para exercer a função de Gestor de Contratos na
Secretaria Administrativa, deste Poder.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2006.

Gabinete da Presidência, 08 de março de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 009/06  - MD

Institui o Auxilio Transporte aos Servidores do
Quadro de Pessoal   da  Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA  DO ESTADO DE RONDÔNIA,  no uso de suas
atribuições legais, que lhe conferem os incisos IV e XII, do Art.
11 do Regimento Interno, e, nos termos do artigo 77 da Lei
Complementar nº 326, de 10 de novembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º.   Fica instituído Auxilio Transporte,  conforme
o  inciso I, artigo 77 da Lei Complementar 326 de 10  de
novembro  de  2005,  aos servidores da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia, em  efetivo exercício, independente do
vínculo empregatício.

Parágrafo único. Os servidores comissionados  lotados
em gabinete serão  contemplados em número máximo de cinco,
por indicação do Parlamentar.

       Art. 2º. Fica revogada a Resolução nº 006, de 11 de
novembro de 2005.

          Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 29 de março de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

Deputado Kaká Mendonça  Deputado Haroldo Santos
1º Vice-Presidente             2º Vice-Presidente

Deputado Chico Paraíba      Deputada Ellen Ruth
1º Secretário                         2ª Secretária

Deputado João da Muleta    Deputado Dr. Deusdete
3º Secretário                          4º Secretário


