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ATA DA 2ª SESÃO EXTRAORDINÁRIA DA 14ª
SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

DA 6ª LEGISLATURA.

Em 25 de janeiro de 2007
Presidência do Sr.

Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 11 horas e 36 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Dr. Deusdete (PDT), Edison
Gazoni (PDT), Dr. Carlos (PDT), Chico Paraíba (PMDB), Daniel
Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB), Ellen Ruth (PP), Haroldo
Santos (PP), Kaká Mendonça (PTB), Leudo Buriti (PTB), Chico
Doido (PSB), Ronilton Capixaba (PL), Everton Leoni (PRONA),
Romeu Reolon (PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli
(PTN), Beto do Trento (PSDC), Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Havendo
número legal, invocando a proteção de Deus, em nome do
povo rondoniense, declaro aberta a 2ª Sessão Extraordinária
da 14ª Sessão Legislativa Extraordinária da 6ª Legislatura da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Tendo em vista que ainda estão fazendo a pauta das
matérias para esta convocoação, vamos abrir para os Deputados
falarem. Inicialmente, o Deputado Haroldo Santos, por 20
minutos, sendo permitidos apartes. Vamos fazer a inscrição
dos Deputados que vão fazer o seu encerramento, o
pronunciamento final desta Legislatura, dar um tchau para a
população e para os funcionários.

O SR. HAROLDO SANTOS – Sr. Presidente. Srs.
Deputados, Imprensa, Senhoras e Senhores aqui presentes,
servidores. Este deve ser o meu último pronunciamento nesta
Casa nesta legislatura, e eu quero agradecer a Deus por todos
os bons momentos. Mesmo os maus momentos que passamos,
quero agradecer a Deus. Muitas dificuldades se passaram nesta
legislatura. Muitas brigas, muitas discusões, muitos entreveros,
mas acima de tudo estamos entregando a Casa, a Mesa
Diretora, o Presidente Carlão de Oliveira, os 24 Deputados,
numa condição de leis, de normas adequadas no modelo da
Câmara Federal e do Senado Federal. Dificuldades existem,
mas acima de tudo temos que ter o pé no chão, continuar e eu
quero agradecer a minha família todo o apoio que recebi. Pude
descobrir os amigos verdadeiros. No topo da carreira, na
pirâmide mais alta da carreira de político, de Deputado estadual,
às vezes a gente vislumbra ser muito importante e na prática a
gente descobre nos pequenos atos quem são os verdadeiros
amigos. Pude descobrir os verdadeiros amigos e isso me faz
mais feliz ainda. Deixo este mandato, são 16 anos que atuei
como Deputado estadual nesta Casa. Quatro mandatos, sendo
dois que entrei como suplente. Mais um dos quais que foi
constituinte, onde ajudei a criar vários municípios no Estado,
onde tivemos atuação em muitos projetos de leis. Então deixo,
fico com muita paz mesmo, estou exercendo o meu dia-a-dia
com muita tranqüilidade, volto à minha profissão original de
engenheiro agrônomo, vou atuar, estou fazendo pós-graduação
e quero me dedicar noutra forma a continuar ajudando este
Estado que me acolheu há quase 30 anos. Aos meus quatro
filhos, a minha esposa e a cada uma das pessoas que souberam
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ver em mim um amigo, um aliado e, acima de tudo, uma pessoa
que gosta de discutir os assuntos, que tem opinião própria,
mas sabe também reconhecer as questões do grupo. Algumas
leis que pude, da minha autoria ou apoiando me deixam um
legislador realizado. Nós temos no Estado quase 10 mil
professores que fizeram faculdade, que deu a garantia de uma
melhor qualidade do ensino, e acima de tudo deu condição
para que milhares de jovens tenham uma condição melhor
tanto na sua vida diária como futura.

O PROHACAP foi de uma iniciativa nossa, embora
prevista na Lei de Diretrizes e Bases com o nosso falecido Darci
Ribeiro, que foi o relator desta matéria, que apresentou o
substitutivo no Senado Federal, mas acima de tudo essa lei, a
nível de Estado, deu a condição de melhorar a vida desses
pioneiros que fazem da Educação a sua família levada do seu
lar para as escolas. Ultimamente fizemos algumas leis que eu
considero muito interessantes e que vão mudar com certeza o
dia-a-dia do cidadão de Rondônia, que é o Código de Defesa
dos Usuários do Serviço Público. Nós que vamos a uma loja,
compramos qualquer coisa, ou vamos a um órgão que presta
serviços particulares, lá nós temos o Código de Defesa do
Consumidor. E agora o Estado de Rondônia é o primeiro Estado
brasileiro a ter uma norma nesse sentido em que a escola tem
que entregar para o filho e para o pai um calendário escolar
onde consta o dia das provas, o dias das aulas e assim por
diante. O ônibus escolar está lá no contrato qual é o horário
que ele deve pegar seus filhos. Se o cidadão é obrigado a
pagar o imposto como o nome já diz, ele é imposto, também
deve ser imposto os deveres do Estado com esse cidadão que
paga os seus impostos. E é isso que a gente quer, um serviço
público de qualidade. Nós temos servidores maravilhosos e eu
acredito que com essas normas aqueles que são chefes das
repartições cuidarão muito mais de si e não passarão a mão
naqueles que maltratam a população ou aqueles que
simplesmente não cumprem com a suas responsabilidades
contratuais. Normas, como eu disse, das escolas terem um
calendário escolar não intrínseco, não interno da escola, mas
para que os pais dos alunos saibam um dia que seus filhos vão
fazer a prova, vão fazer trabalho, que vão ter semana de
trabalho e assim por diante. Isso é importante porque quer
que o pai participe da escola se a escola não permite que o pai
tenha conhecimento. Esta é mais uma lei que, se Deus quiser
será implantada e passará a ser cumprida no dia-a-dia. A
transparência da Casa foi um grande exemplo. A transparência
da Casa num sentido de ter publicado nos sites relação de
servidores, as histórias das tais folhas pararelas que na

realidade todos os nomeados têm Atos nomeando, estão
publicados no Diário Oficial. E agora a Casa disponibiliza também
nos sites para que as pessoas possam ler se o Zé, se a Maria,
se o Antônio, seja quem for está nomeado. É de livre arbítrio
do Deputado que vai assumir agora as cadeiras, os 24 novos
Deputados, nomearem quem de direito, desde que a legislação
permita. E aí não cabe nem a mim, nem a qualquer outro
cidadão criticar esse ou aquele outro Deputado por ter nomeado
as pessoas da sua confiança.

Quando a população elege o político dá uma procuração
para que ele exercite esse direito na sua liberdade integral. E
gostaria também de dizer que essas publicações de todos os
nomes comprovam que na realidade nós não tivemos essa culpa
sobre as nossas consciências. Quero dizer também uma coisa,
que é muito importante que se trabalhe para que este  Estado
venha construir as usinas,  alguns setores estão trabalhando
para impedir a construção das usinas, isto é prejudicial porque
milhares de pais de famílias estão desempregados. Quero
também deixar o meu protesto na forma não harmônica, é na
forma não técnica, e não cientifica com que o IBAMA, tratou o
Estado de Rondônia. Em que mais de cinquenta mil pais de
família perderam o emprego neste Estado. E eu gostaria de
fazer um apelo a nossa bancada federal que toma posse, aos
nossos três Senadores , Senadores que no nível de RAUPP que
foi o relator do orçamento do Governo Federal, e que se destaca
quer seja como líder do PMDB ou quiçá até líder  do Governo
no Senado. Para que tragam esses assuntos bons para
Rondônia, que haja união da Assembléia, dos Poderes, do
Governo do Estado, dos Prefeitos, dos Vereadores para que
tragam benefícios para Rondônia.

E aqui eu vou mostrar o que é uma desavença política.
Desde o começo o Deputado Miguel de Sousa puxou o assunto
da estrada para o Pacifico, ligando Rondônia ao Pacifico. Essa
estrada, esse corredor da integração na realidade não foi feito
por Guajará, foi feito lá pelo Acre. E aqui eu vou fazer um
apelo a nossa bancada para que gestione junto ao Itamarati,
junto a Embaixada da Bolívia para  que esse  corredor da
integração que liga Rondônia-Guajará-Mirim ao Pacifico seja
colocado no papel,  porque na pratica ele já existe. São de
Guajará a Ribeiralta 90 km de estrada de cascalho, mas que
passa todo período do ano, tendo possibilidade, condição de
custo razoável de ser asfaltado, já está sendo feito o estudo
de impacto ambiental para o asfalto dessa rodovia.

A ligação de Roberalta e Trinidad, que são cerca de
400 km, até agora na seca, no período que vai de junho á
setembro, nós devemos ter também uma nova estrada que
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liga Ribeiralta até Trinidad mais ou menos cerca de 400 km.
De Trinidad a Santa Cruz já  existe asfalto, são cerca de 600
km. De Santa Cruz a La paz são mais 700km, também já
asfaltados. E de La Paz a Iquique, que já fica no Pacifico , e lá
no Chile também, já existe asfalto, e são 900km.

Portanto, para ser integrado, para ser colocado apenas
no papel esse pedido de Rondônia, nós fazemos um apelo aos
oitos Deputados Federais, aos três Senadores, ao nosso
Governo para que insistam no Itamaraty e na Embaixada da
Bolívia para que sejam criados não só os nove corredores da
integração que foram lançados pelo Presidente Lula, lá em
Lima, mas que seja colocado também como prioridade esse
novo corredor de integração, que vai dar vida a Guajará-Mirim,
porque a situação de uma das cidades pioneiras da guerra, da
produção de borracha e que aqui trouxe e recebeu milhares
de nordestinos, que ela tenha uma condição de vida melhor. E
esse corredor da integração com certeza vai trazer benefícios
a Rondônia, vai trazer benefícios a Guajará-Mirim e vai trazer
melhor qualidade de vida ao nosso povo de Rondônia.

Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer aos meus
23 colegas, peço desculpas se alguma hora fui ríspido, fui
ignorante, mas peço desculpa de coração. Fiz nesta Casa o
que minha consciência mandou, tenho orgulho de mim, tenho
orgulho dos meus filhos e tenho orgulho da minha família. Que
Deus abençoe a todos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Leudo Buriti.

O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente. Senhores
Deputados. Senhoras e Senhores presentes, Imprensa, gostaria
de cumprimentar as demais pessoas, profissionais liberais que
nos visitam, na pessoa do advogado Francisco Altamiro, de Ji-
paraná.

Sr. Presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento,
eu gostaria de abrir um parêntese para fazer menção a uma
nota que eu vejo como bastante infeliz, divulgada ontem no
jornal “Folha de Rondônia”, da cidade de Ji-paraná, e jornal
aquele por quem eu tenho o maior apreço, que é o primeiro
jornal, o grande jornal diário nascido na cidade de Ji-paraná, e
lá onde eu tenho bastantes amigos no jornal Folha de
Rondônia. E o Folha de Rondônia de ontem faz menção de
uma forma bastante pejorativa a uma pessoa, um jovem rapaz
que ele não menciona o nome, não cita o nome, mas que é de
fácil identificação, e vendo hoje uma nota do empresário Acir
Gurgacz a gente vê que na realidade a nota, a matéria contida
em uma das colunas do jornal menciona pejorativamente, de
forma maliciosa e maldosa até  o filho do empresário Acir.
Então, uma pessoa que nós conhecemos, o rapaz, sabemos
que é uma pessoa querida no meio da sociedade de Ji-Paraná,
sabemos que é uma pessoa inteligente, integra e que o acidente
ocorrido, ou incidente ocorrido anos atrás em nada prejudicou
o andamento do crescimento do Assis Neto, que é o filho do
seu Acir, neto do seu Acir Gurgacz e assim como a família toda
querida no Município de Ji-Paraná, o filho também goza de
prestigio, e apesar de serem pessoas de um nível de vida
economicamente reconhecidamente elevado, são pessoas do
convívio social dos mais simples, das pessoas mais simples da

sociedade local. Então que os meus amigos da Folha de
Rondônia não tenham como critica, mas como um lamento
para que fatos como este não venham a ocorrer, e que as
brigas políticas, que são rotineiras, digamos assim, não deixem
que caminhem para questões pessoais tão sérias que afetem
principalmente o íntimo, a moral das pessoas, e nós
principalmente aqui, realmente é lamentável que se posicione
daquela forma atingindo a moral, a conduta pessoal de uma
pessoa das mais queridas no Município no Ji-Paraná. E devo
registrar realmente que a família Gurgaz como outras tantas
famílias e empresários da cidade de Ji-Paraná realmente é
quem mantém, quem ajuda iniciativas que prestam relevantes
serviços à sociedade não só  de Ji-Paraná, mas do Estado de
Rondônia, principalmente aqueles que fazem o que é de
obrigação do Poder Público. Eu me refiro, por exemplo,  a
APAE, as APAES de Rondônia, a APAE de Ji-Paraná. As crianças,
as pessoas excepcionais de Ji-Paraná, e de Rondônia, se
fossem esperar a ação do Poder Público, seja municipal,
estadual ou federal, realmente não tinham onde se apegar e
são empresas como a Eucatur, famílias como aquela e tantas
outras, como nós que ajudamos a manter as APAES,
associações como a dos deficientes físicos, os autistas em Porto
Velho, como tantas outras entidades do Estado de Rondônia
são mantidas, graças a Deus, com a ajuda da iniciativa privada.

Então, fica aqui o meu registro e faço voto para que
fatos desta natureza não ocorram mais.

Eu gostaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de dizer
que hoje é um dia de término para nós, a maioria nossa aqui,
de recomeço. Término de um mandato outorgado pelo nosso
povo e recomeço da vida política, em novas lutas que sei
reverterão em novas vitórias e, por conseqüências, em novos
mandatos, tenho disso certeza, como tenho certeza, Deputado
Chico Paraíba, da existência, da presença de Deus. A eleição,
Deputado Deusdete, é mero episódio na luta do político,
Deputado Renato Velloso com seus tantos mandatos sabe disso.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, povo amigo, disse o
filósofo que o homem é um animal político. Pois bem, sou
político por vocação, honro-me disso porque tenho sido desde
o começo um político cumpridor das minhas obrigações,
Deputado Marcos Donadon. As autoridades, Sr. Presidente,
encarregadas de apurar eventuais ilícitos ocorridos nos Poderes
em Rondônia, espalharam Brasil afora que esta Assembléia
Legislativa, que hoje ou que nesta semana que vem encerra a
presente legislatura, constitui-se toda ela com todos os seus
membros numa imensa quadrilha de assaltantes do dinheiro
público. Nem todos, diga-se ou corrija-se, deixaram de fora
um, depois o indiciaram também, de modo que a todos pegou
a marca de bandidos e de ladrões. Em decorrência da
roubalheira, os Deputados, todos eles, moram em ricas
mansões, possuem fazendas de gados e rodam por aí em carros
importados. É o que disseram, é o que disseram. Pois bem,
Sra. Deputada, Srs. Deputados, eu, Deputado Leudo Buriti,
lamento decepcionar a quem queira me investigar, mas digo
que a casa em que moro, Deputados, em Ji-Paraná, lá vivo
com a minha família há 14 anos, e garanto ao povo aqui
presente, não é mansão. Fazenda de gado, nunca tive, não
possuo, e carro há mais de 20 anos possuo, sempre com a
força do meu trabalho, e nunca pude adquirir um carro
importado, para muitos objeto especial de desejo, e eu respeito
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isso. E disse mas repito aqui desta Tribuna para os que ainda
não sabem: fui Vereador e Presidente da Câmara de Vereadores
de Ji-Paraná, e ali, por exemplo, dei fim ao voto secreto, entre
outras tantas matérias. Fiz o mesmo nesta Casa com apoio de
todos os Deputados, sepultamos as votações secretas e será
que isso não significa trabalhar com transparência? Eis aí uma
questão para nós analisarmos.

Permitam, Srs. Deputados, Sra. Deputada Ellen, que
esta aqui na Casa, servidores públicos aqui presentes, fazer
uma consideração com referência a esta legislatura, apesar
de grandes feitos como: implantação da Escola do Legislativo,
professor Gilmar, aqui presente, a demonstração de um grande
exemplo de como através da política nós podemos implantar
projetos interessantes de cidadania. Modernização das
instalações e melhorias para os servidores, tantas melhorias
feitas pela atual Legislatura, pela atual Mesa Diretora aos
servidores desta Casa. Apesar das sessões itinerantes,
participação popular na discussão orçamentária e negociação
de dívidas históricas como a do IPERON feita essa semana
pelo Deputado Carlão de Oliveira, esta Assembléia foi muda,
foi Parlamento que não falou no momento em que foi preciso
defender-se dos ataques mais contundentes e exacerbados,
eu diria. Não falou, não foi ao povo prestar esclarecimentos,
um ou outro Deputado isoladamente falou, mas o Poder não
falou. Calou. Por quê? Creio que o Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que o tempo no seu inexorável fluir dará resposta,
Deputado Martelli e deputado Beto, mas uma das razões do
silêncio, eu diria, talvez se explique na fala do Ministro Edson
Vidigal, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Em
entrevista que concedeu a uma Revista, ele afirmou que
“estamos vivendo no estado nazista, estamos caminhando a
passos largos (ele disse) para a formação de um Estado
sofisticado, nazifacista”, e alertou para uma nova e disfarçada
ditadura. “Juízes decretam prisão preventiva por nada, basta
que um delegado, e aqui eu quero me referir aos delegados
da Polícia Federal, ou um Promotor a peçam”. Mais ou menos
assim e está em toda a mídia naquele momento, é a fala do
eminente Ministro do STJ, não sou eu quem disse, não fui eu
quem falou.

E eu quero corroborar, Sr. Presidente, com a fala do
Ministro Edson Vidigal, e vou além. Por alguma frustração, por
algum recalque, por alguma imponderabilidade, as autoridades
inquisitórias desenvolveram uma espécie de rancor particular
por políticos, e os encontrando alguns em delitos os ensaca a
todos, muitos de forma... Muitas de nossas autoridades públicas
sofrem, eu diria, da “Síndrome de Michisque”, o famoso Andrei
Michisque, promotor stalinista da ex-União Soviética. Diga-se
que Stálin mandava para o paredão de fuzilamento os mais
brilhantes, ou as mais brilhantes cabeças pensantes do Exército
Vermelho, isso em 1938, sob a acusação de que eram agentes
de Hitler. Do mesmo complexo de mitichiquista foi acometida a
boa parte da mídia também, brasileira, principalmente no
primeiro mandato do Presidente Lula, jornalistas transmudando-
se em comissários do povo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi neste clima
nitidamente perseguitório, no olho do furacão, que esta
Assembléia foi apanhada. Nacionalmente, o Partido dos
Trabalhadores e o seu símbolo, o Presidente Lula foi o alvo
principal, o preferido objeto do cacete, digamos assim,

curiosamente aqui nesta maior terra de Rondon o PT foi mais
furioso no desejo de deletar os políticos, só os adversário, é
claro, o Deputado Martelli sabe do que estou falando. E o seu
modo de caçar, caçar, caçar não deixa de ser curioso, vitima lá
nos aloprados, algoz aqui.

Referi-me aqui, Sr. Presidente, ao Presidente Lula que
ganhou uma reeleição contra toda a mídia que representa a
elite nacional, a grande mídia perdeu para uma figura assim
por ela considerada inculto nordestino, ex- operário, metalúrgico
e ex- pau de arara, para esses representantes da elite do
Centro-Sul e Sudeste do País, especialmente para a elite paulista
era intolerável que um tipo assim qualificado pudesse estar
governando o País que tinha sido guiado por 8 anos por um
sábio, erudito, sociólogo, poliglota de prestigio global. O povo
brasileiro derrotou a elite e a sua mídia e de novo está aí o
nordestino esbanjando sua privilegiada inteligência, falo da
mídia que representa a elite. Como Lula, Srs., companheiros e
o povo aqui presente, tenho a honra e o orgulho de ser
nordestino, cearense do sertão, que quando criança adentrava
a caverna, uma cacimba de 40 metros em busca de água para
a mãe cozinhar, só que ao invés de ir para São Paulo vim para
a floresta, graças a Deus deu certo, visto que nessa bela e
maravilhosa Amazônia constitui a minha família, tenho esposa
e filhos em Ji-Paraná, mas posso dizer-lhes com muita
felicidade, graças a Deus por isso.

Agora ao final do mandato, não satisfeito com as várias
proposições aprovadas e os recursos liberados até aqui,
extremamente afeito ao povo, consegui aprovar no orçamento,
nos ajustes que fizemos, recursos para setores vitais no Estado,
com destaque para cidade de Ji Paraná, que receberá os
investimentos através das emendas. Não vou entrar porque o
momento não é oportuno na análise da situação econômica no
nosso Estado, apenas diria, Srs. Deputados, como no primeiro
discurso que fiz nesta Casa, que Rondônia permanece  no
estágio do capitalismo retardatário,  dentro do já retardatário
capitalismo brasileiro, continuamos pela periferia do Brasil, o
preço do boi comparado ao boi lá de fora, o preço pago em
Rondônia exemplifica o que eu estou dizendo, do mesmo modo
que o Brasil continua periferia do capitalismo central. Como
nossa Pátria é colônia do império, nós em alguns aspectos
somos colônias dos Estados do Sul e Sudeste brasileiro.

Vejam, senhoras e senhores, que a maior parte da
nossa economia é do setor primário, quando muito semi
primário. Entretanto, numa subversão do principio do
desenvolvimento da economia, historicamente pulamos do setor
primário para situação do setor terciário, comércio e serviço,
percentualmente muito superior ao secundário, a indústria. Tal
desequilíbrio tem suas origens ainda no período colonial, esta
é uma anomalia que é preciso corrigir.

Já finalizando, diria que  a BR 364 como corredor de
transporte de soja produzida no Mato Grosso para as balsas
do rio Madeira sem um vintém de tributo recolhido ao Estado,
a estrada logo logo vira buraco. É preciso combater, Sr.
Presidente, com veemência a tese elitista  e conservadora de
que só pode haver progresso onde já há progresso, tese que
absolutamente não nos serve. Aqui pode e deve haver
progresso, seja material, seja cultural, seja social. Ainda bem
que as pespectitivas para este ano e os próximos anos são
boas, as noticias são animadoras.
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Por fim, enfatizo que nesses 4 anos de mandato engajei
com todas as minhas forças para aprovar as melhores leis e
viabilizar maior número de recursos para os municípios e
entidades parceiras do Poder Público. Dei ênfase para questões
sociais, principalmente para crianças, jovens e adolescente.
Desprovido de sentimentos de egoísmo, de vaidade, 100%
visando atender as demandas da sociedade. Despeço-me dos
Srs. Deputados, dos servidores, maravilhosos servidores desta
Casa, de todos os setores, com bastante emoção, e gostaria
de deixar agradecimento a cada um deles que de uma forma
ou de outra neste Poder, nos demais Poderes, Executivo,
Judiciário, e nas instituições, nos órgãos, todos aqueles quero
dar o meu agradecimento àqueles que contribuíram  com
atividade do nosso mandato nesses 4 anos.

Quem tem o objetivo, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
encontra um caminho. Felicidade a todos, que Deus abençoe a
nós todos.

Muito obrigado.

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

O SR. BETO DO TRENTO – Sr. Presidente. Srs.
Deputados, público presente, imprensa. Hoje, 25 de janeiro,
último pronunciamento desta legislatura, antes de falar algo,
eu gostaria de ler um texto, uma estatística que eu achei
interessante, não só interessante como é importante refletir
um pouco. Eu gostaria de ler nesta Tribuna, que ela é mais ou
menos assim:

“Se você tem comida na geladeira, roupa no corpo,
um teto para um lugar para dormir, você é mais rico que 75%
da população do mundo; se tem dinheiro no banco, na carteira
e alguns trocados guardados está entre os 8% mais
endinheirados do mundo. Se acordou essa manhã com mais
saúde do que doença, é o mais abençoado do que um milhão
de pessoas que  não sobreviverá essa semana; se nunca
experimentou perigo da batalha, a solidão de uma cadeia,
agonia da tortura ou as pontadas da fome, esta à frente de
quinhentos milhões de pessoas no mundo. Se pode assistir a
uma cerimônia religiosa sem receio de ser molestado, preso,
torturado ou morto, é mais abençoado que três bilhões de
pessoas no mundo. Se os seus pais ainda estão vivos e casados,
você é muito raro; se levanta a sua cabeça com um sorriso no
rosto e é verdadeiramente agradecido é abençoado, porque a
maioria pode, mas muitos não o fazem. Se pode segurar a
mão de alguém, abraçá-lo e até mesmo tocá-lo no ombro, é
abençoado porque pode oferecer amor, paz e solidariedade
com seu toque; se pode ler essa mensagem tem mais sorte do
que dois bilhões de pessoas que não conseguem sequer ler.
Você tem tudo o que precisa, mas ainda assim reclama de
muita coisa. Será que você tem agradecido a Deus pelo que
você tem? Pense nisso”.

Eu li esta mensagem, que nesse ultimo pronunciamento
gostaria de fazer alguns agradecimentos, em especial a Deus
por ter me dado a chance de representar o povo de Rondônia,
representar os segmentos, representar pessoas e compartilhar
nesta Casa aqui com mais 24 colegas Deputados, porque por
um bom tempo tivemos aqui a presença do Deputado Neodi
que substituiu o Deputado Paulo Moraes, que hoje esta conosco,

agradecer a minha família, a minha esposa Darci, minhas filhas
Daniele, Evelim, Débora.

Hoje, 25 de janeiro o último pronunciamento aniversario
da minha filha Débora, 09 anos de idade, mas agradecer em
especial também todo o carinho que eu tive, o respeito pelos
colegas desta Assembléia aqui, agradecer sempre o respeito
de todos os servidores, pelo carinho, pelo atendimento, pela
presteza. Enfim e posso afirmar, Deputado Everton, que nesses
04 anos de mandato muitas experiências, muitos momentos
bons, momentos difíceis tivemos nesta Casa aqui, momentos
em que passamos talvez por dificuldades, passamos por raros
momentos, que esta legislatura enfrentou em todo o seu período
de existência. As pessoas comentam na rua que de todas as
legislaturas esta foi a mais problemática, foi isso, foi aquilo,
mas se nós estivermos aqui dentro, se nós fizemos parte desse
grupo de Deputados é porque estava escrito assim, era o
destino, era realmente o momento de estar aqui, e futuro, o
futuro eu sempre digo que o futuro a Deus pertence. O que a
gente tem de bom a gente tem que conservar. Eu estive
recentemente num seminário no Rio de Janeiro, e lá onde
estavam sendo discutidas as estratégias do Conselho Nacional
do Comercio, a CNC, da Confederação Nacional do Comercio,
estratégias para o ano 2.020, do Conselho Nacional, e na
oportunidade tivemos uma palestra com um renomado
palestrante chamado Oscar Motomura, e ele nos citava que
em alguma pesquisa um cidadão foi entrevistado, com mais
de 50 anos de idade, e foi perguntado para ele a perspectiva
de vida, e ele dizia que queria viver 20 anos. Aí o repórter não
entendeu a resposta, e falou: “Mas como, o Senhor já tem 55
anos de idade e quer viver 20 anos?” Ele falou o seguinte: “O
que eu vivi não me interessa, são 55 anos que ficaram para
trás, você perguntou quantos anos eu quero viver”. E ele queria
viver apenas 20 anos, porque os 55 anos já tinham passado.

Então eu acho que em tudo na nossa vida até hoje,
tudo o que aconteceu, que a gente possa guardar e saber de
que forma que vai aproveitar tudo aquilo que se viveu, as
experiências negativas que possam servir de lição para a gente
não cometer erros futuros, que não possa, talvez, incorrer nos
mesmos erros, mas que a gente possa tirar a lição e que a
gente possa ter um futuro muito melhor. Que a gente possa a
cada dia procurar viver com mais intensidade as coisas boas.
Não tenho dúvida que uma nova legislatura irá se iniciar semana
que vem, novos Deputados vão usar esta Tribuna, discutindo
leis, interesse do Estado de Rondônia, discutindo aqui o melhor
para a população, para o nosso Estado, temas importantes, e
com certeza terão também momentos bons, momentos difíceis,
e com orgulho a gente pode falar aqui que esta Casa tenha
sofrido de todas as formas esse mandato, mas muita coisa
boa foi feita e eu aproveito para parabenizar Deputado Carlão
de Oliveira, Presidente desta Casa, com coragem passou por
momentos talvez mais difíceis de sua vida, mas teve a coragem
suficiente, a hombridade de também fazer com que esta Casa
aprovasse leis, encaminhasse matérias importantes para o
Estado de Rondônia e que esta Assembléia, os futuros
Deputados estaduais estarão aqui legislando, estarão aqui
também com muita coisa, pelo menos melhorado, consertado,
arrumado e isso, Deputado Chico Paraíba, que é o Secretário
desta Casa, sabe, enfim.
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Tenho certeza, Deputado Marcos Donadon, que aqui
como Deputado reeleito que vai representar a todos nós nesta
Casa com muita dignidade. No mais é dizer que sempre lutei
pelos interesses do povo de Rondônia, aprovando matérias,
aprovando leis, sempre tive um posicionamento muito coerente
dentro desta Casa aqui, um posicionamento. Defendi o Governo,
fui aliado do Governo do Estado de Rondônia durante todo esse
mandato. Tive críticas, de repente, dos próprios colegas dentro
desta Casa, que às vezes até da população, pelos momentos
que o próprio Governo do Estado passou de dificuldades,
momentos raros que às vezes aqui se buscou uma cassação
do próprio Governador do Estado, mas defendemos também.
Não me arrependo de nada que eu fiz. Fui nesta Casa também
acusado, sofri um processo de decoro parlamentar. Fui
absolvido. Até retornando um pouco ao passado, até ameaças
não, mas tentativa de homicídio, passamos aqui, numa
Assembléia Itinerante, no município de Vilhena, sofremos uma
tentativa de homicídio que graças a Deus não foi concretizado,
mas que poderia ser naquele momento ou outro, ou o Deputado
Everton Leoni, ou a Deputada Ellen Ruth, onde o próprio
contratado para fazer o serviço veio aqui prestou depoimento
à Polícia do Estado de Rondônia, o Ministério Público, enfim.

Passamos por momentos difíceis, mas chego ao final
de meu mandato aqui neste último pronunciamento de cabeça
erguida. Não deixo para trás inimigos, tenho certeza que construí
muitas amizades importantes, muitas amizades que vou levar
comigo por muito tempo. Eu sempre digo que a coisa mais
importante na vida é ter um amigo, quem tem amigo é mais
qualquer coisa. E, no mais, agradecer a todos mais uma vez
pelo carinho e atenção que me é dispensada, e que Deus possa
abençoar a todos aqueles Deputados que vão estar nesta Casa
aqui que representa o povo de Rondônia para que possam ter
um grande mandato, para que possam fazer aqui pelo Estado
de Rondônia tudo aquilo que a população espera dos Deputados.
Comenta-se ás vezes e ouço muitas criticas dizendo que  quando
se fala em Deputado, quando se fala em Parlamentar não
apenas  do Estado de Rondônia mas de um modo geral do
Pais, muitas criticas, pessoas que apenas reclamam e falam o
pior possível. Mas é muito difícil chegar aqui para ocupar um
cargo, a chegar a ser um Deputado. Então a gente pode dizer
que por mais difícil que seja a gente só pode agradecer a Deus
por ter ocupado esse espaço durante esse tempo. Como eu
falei, o futuro a Deus pertence, se Deus escrever que a gente
tem que retornar para cá, vai retornar um dia, e se Deus quiser
que a gente vai ter que continuar a nossa vida como sempre
fui como empresário, gerando emprego, como fui como
empresário trabalhando pelo Estado de Rondônia, assim eu
farei também com o maior prazer.

No mais, agradecer a companhia que eu tive aqui dos
Deputados Marcos Donadon, Renato, João da Muleta, Chico
Paraíba, Carlão, Deusdete, Edézio Martelli, Everton Leoni, enfim,
todos os Deputados, aqueles que sempre estiveram nos
acompanhando, e de um modo especial também agradecer o
carinho que eu sempre tive, o respeito pela imprensa que está
aqui presente, não citar nomes, mas sempre tive um respeito
e pode ter certeza o carinho que a gente leva também e para
sempre, e que a gente possa no dia a dia continuar como
amigos, como irmãos, como pessoas que convivem na mesma

sociedade, no mesmo Estado e que sempre lutamos pelo melhor
do nosso Estado,  que é fazer as coisas acontecerem e prosperar
e com isso todos terem melhores dias.

Agradeço mais uma vez, Presidente, pela oportunidade
de estar convivendo com V. Exª. e desejo que Deus o abençoe
também em todos os seus dias. Um abraço a todos que vão
ficar nesta Casa e muito obrigado.

O SR.PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrado
o discurso dos Srs. Deputados. Passamos à Ordem do Dia.

Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura das
matérias a serem votadas.

O SR. CHICO PARAÍBA (1ª Secretário) – Sr.
Presidente, em discussão única:

- Projeto de Resolução 068/06 –MESA DIRETORA – Altera
a Resolução nº 05, de 08 de novembro 1983.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Dr. Deusdete para emitir parecer pelas Comissões.

O SR. DEUSDETE ALVES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Projeto de Resolução nº 068/07, que altera a
Resolução de nº 05, de 8 de novembro 1983, encontra amparo
legal e é constitucional. Portanto, somos favoráveis que essa
lei, que esse Projeto seja colocado em votação.

É o nosso parecer, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer do Deputado Dr. Deusdete, no Projeto de
Resolução 068/07. Encerrada discussão em votação o parecer.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado o parecer.
Em discussão única o Projeto de Resolução nº 068/07.

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

encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Projeto de Resolução nº 065/07 – Mesa Diretora - Altera
dispositivos do Regimento Interno, estabelecendo as regras
para eleição da Mesa Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Marcos Donadon para emitir parecer pelas
Comissões.

O SR. MARCOS DONADON – Sr. Presidente, altera
dispositivos do Regimento Interno, estabelecendo as regras
para eleição da Mesa Diretora.

Já havia comentado e discutido essa matéria com o
Deputado Chico Paraíba, e nós estamos aqui de acordo com a
aprovação da matéria, o aspecto jurídico legal e o que é mais
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importante sobre a constitucionalidade desta matéria e há
competência para fazer isso.

Sou de parecer favorável que seja aprovado o Projeto.
É o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer do Deputado Marcos Antônio Donadon.
Encerrada a discussão, em votação o parecer.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado o parecer.
Em discussão o Projeto de Resolução nº 065/07,

discussão única.
Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se

encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo a leitura da matéria.

- Projeto de Resolução nº 064/07 – Mesa Diretora - Revoga
dispositivo da Resolução nº 128, de 20 de dezembro de 2006.
Fica revogado o § 2º do Art. 1º da Resolução nº 128, de 20 de
dezembro de 2006, que “dispõe sobre a contratação de serviços
especializados para fins e que determina”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Edézio Martelli para emitir parecer pelas
Comissões.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Projeto de autoria da Mesa
Diretora, “revoga dispositivo da Resolução nº 128, de 20 de
dezembro de 2006”.

O Projeto preenche o requisito constitucional e
regimental, a sua redação está perfeita e o nosso parecer é
favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer do Deputado Edézio Martelli, o Projeto de
Resolução nº 064/07.  Encerrada a discussão, em votação o
parecer.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado o parecer.
Em discussão o Projeto de Resolução nº 064/07. Os

Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo a leitura da matéria.

APRECIAÇÃO DE MATERIAS

-Projeto de Resolução nº 063/07 – Mesa Diretora – Dispõe
sobre a emissão de certidão de regularidade fiscal e financeira
pela Assembléia Legislativa do Estado.  A Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa do Estado, independentemente de

solicitação, deve emitir no final de cada legislatura ou quando
solicitada a certidão de regularidade fiscal e financeira para
cada Deputado estadual, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão.  A matéria encontra-se sem parecer. Para emitir o
parecer, solicito a Deputada Ellen Ruth.

A SRA.ELLEN RUTH – Sr. Presidente, o Projeto
encontra amparo legal dentro das normas constitucionais,
legalidade. E o nosso voto é pelo parecer favorável.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer.  Encerrada a discussão do parecer, em
votação o parecer.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado o parecer.
Em discussão o Projeto de Resolução nº 063/07.

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

encontram.
Aprovado. Vai ao expediente.
Matéria seguinte.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

-Projeto de Resolução nº 067/07 – Mesa Diretora –
Dispõe sobre o subsídio mensal dos Deputados para os cargos
de Liderança, de Presidente de Comissão Permanente, de
membro da Mesa Diretora e de Presidente da Assembléia
Legislativa, e dá outras providencias.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Projeto
de Resolução encontra-se sem parecer. Solicito ao Deputado
Dr. Carlos para emitir parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. CARLOS HENRIQUE – Sr. Presidente, Projeto
de Resolução nº067/07.

Sr. Presidente, verificando o acostado do presente
Processo constatamos a sua legalidade, e que está em
conformidade com as normas vigentes na Assembléia
Legislativa. Nós somos pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer do Dr. Carlos.  Encerrada a discussão, em
votação o parecer.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado o parecer.

Em discussão o Projeto de Resolução nº 067/07.
Encerrada a discussão, em votação.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

Matéria seguinte.
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O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Projeto de Resolução nº 066/07 – Mesa Diretora – Altera
dispositivos do Regimento Interno.

- Artigo 1º - O artigo 78 do Regimento Interno
aprovado pela Resolução 032, de 21 de agosto de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação: Os subsídios se compõem
de uma parcela única.

- Artigo 2º - O artigo 80 do Regimento Interno fica
acrescido do seguinte dispositivo: Cada parcela de ajuda de
custo corresponderá ao valor de um subsidio percebido pelo
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Edison Gazoni para emitir parecer pelas
Comissões.

O SR. EDSON GAZONI – Sr. Presidente, o dispositivo
que altera o Regimento Interno é parecer favorável, conforme
a Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer do Deputado Edson Gazoni. Encerrada a
discussão, passamos à votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado o parecer.
Em discussão o Projeto de Resolução nº066/07.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se

encontram.
Aprovado. Vai ao expediente.
Matéria seguinte.

O SR. CHICO PARAIBA (1º Secretario) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Projeto de Lei Complementar 119/07 - MESA
DIRETORA - Altera a Lei Complementar nº326/05, de 11 de
novembro de 2005, que dispõe sobre a estrutura organizacional
da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia e reestrutura
o quadro de pessoal e o plano de carreira e cargos e a
remuneração dos seus servidores, e dá outras providências.

Esse plano de carreira é dos servidores estatutários e
celetistas.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Edézio Martelli para emitir parecer pelas
Comissões.

O SR. EDEZIO MARTELLI – Sr. Presidente, Projeto de
Lei Complementar. Autor Mesa Diretora. “Altera a Lei
Complementar nº325/05, que dispõe sobre a estrutura
organizacional da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia e reestrutura o quadro de pessoal de plano carreira
e cargos e remuneração dos seus servidores, e dá outras
providencias”.

Do cabimento - O projeto encontra-se amparado de
acordo com a sua redação e dentro das normas regimentais e
constitucionais.

O nosso parecer é favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer. Encerrada a discussão. Em votação o
parecer.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram. Aprovado o parecer.

Em discussão o projeto de Lei Complementar.
Encerrada a discussão. A votação será nominal.

Os Deputados favoráveis votam SIM, os contrários
votam NÃO.

Solicito ao Sr. Secretário fazer a chamada nominal dos
Srs. Deputados.

O SR. CHICO PARAIBA (1º Secretário) –
Procedendo à chamada nominla dos Srs. Deputados.

Chamada  Nominal:

- Deputado Amarildo Almeida - Ausente
- Deputado Dr. Deusdete - Sim
- Deputado Edison Gazoni - Sim
- Deputado Dr. Carlos - Sim
- Deputada Ellen Ruth - Sim
- Deputado Haroldo Santos - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Kaká Mendonça - Sim
- Deputado Leudo Buriti - Sim
- Deputado Chico Doido - Sim
- Deputado Nereu Klosinski - Sim
- Deputado Néri Firigolo - Ausente
- Deputado Paulo Moraes - Sim
- Deputado Ronilton Capixaba - Sim
- Deputado Romeo Reolon - Sim
- Deputado Carlão de Oliveira - Abst. Reg.
- Deputado Everton Leoni - Sim
- Deputado Edézio Martelli - Sim
- Deputado Beto do Trento - Sim
- Deputado Renato Veloso - Sim
- Deputado Chico Paraíba - Sim
- Deputado Daniel Néri - Ausente
- Deputado João da Muleta - Sim
- Deputado Marcos Donadon - Sim

Segunda Chamada:

- Deputado Daniel Neri - Ausência  justificada.
- Deputado Amarildo Almeida - Ausente
- Deputada Haroldo Santos - Sim
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Néri Firigolo - Ausente

Sr.Presidente, 19 votos favoráveis, uma abstenção
regimental e 04 ausências.
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O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em 1ª discussão o Projeto de Lei Complementar 119/
07. Vai à segunda discussão e votação.

Matéria seguinte.

Fica suspensa a Sessão por cinco minutos.

(Suspende-se esta sessão às 12 horas e 36 minutos,
reabrindo ás 12 horas e 37 minutos).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
reaberta a sessão.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente sessão convoco outra no
prazo de um minuto para  votar as matérias que foram
apreciadas nesta sessão.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão ás 12 horas e 37 minutos).

ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 15ª
SESSÃO  LEGISLATIVA EXTRARODINÁRIA

 DA 6ª LEGISLATURA.
Em 25 de janeiro de 2007.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 12 horas e 44 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Dr.
Deusdete (PDT), Edison Gazoni (PDT), Dr. Carlos (PDT), Chico
Paraíba (PMDB), João da Muleta (PMDB), Marcos Donadon
(PMDB), Ellen Ruth (PP), Haroldo Santos (PP), 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), Edézio Martelli (PTN),
Beto do Trento (PSDC), Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de  Oliveira) -  Havendo
número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 1ª Sessão Extraordinária da 15ª
Sessão Legislativa Extraordinária.

Solicito Sr. Secretário proceder à leitura da pauta das
matérias a serem apreciadas nesta sessão.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da pauta

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- Projeto de Resolução 069/07 – Mesa Diretora –
Regulamenta a lei nº. 1.708 de 15 de janeiro de 2007.

- Projeto de Lei 621/07 - Deputado Haroldo Santos  - Dispõe
sobre o contrato didático, pedagógico e disciplinar a ser
obrigatoriamente instituído pelas Escolas Públicas.

- Projeto de Lei 620/07 – Deputado Haroldo Santos fixa o
prazo para a publicação de nomeação de cargo em comissão
da administração pública direta e indireta do Estado.

- Requerimento – Deputado Renato Velloso – Requer a
aprovação de Moção de Aplauso para a Fundação Altino Ventura
na sede de Recife.

- Requerimento – Deputado Renato Velloso – Requer a
aprovação de Moção de Aplauso para o Dr. Marcelo de Carvalho.

- Projeto de Lei 618/07 – Mesa Diretora – Dispõe sobre o
subsídio do Governador do Estado, Vice-Governador e
Secretários de Estado.

- Projeto de Lei Complementar  120/07 -  Parlamentares
Diversos - Acrescenta dispositivo a Lei Complementar  nº. 326,
de 11 de novembro de 2005.

- Projeto de Lei Complementar 121/07 – Parlamentares
Diversos. – Dispõe sobre condições para instituição e
funcionamento de Fundos pelo Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrada
esta sessão, antes de encerrar quero convocar outra no prazo
de um minuto para apreciar as matérias que foram lidas nesta
sessão.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão ás 12 horas e 46 minutos)

             A T O S    D I V E R S O S

ATO/ADM/GP/Nº 027/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

REGINA CÉLIA DE ALMEIDA EL RAFIHI, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Diretora do Departamento
de Cerimonial, código DGS-3, a partir de 02 de fevereiro de
2007.

Porto Velho, 02 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº029/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

HUZIEL TRAJANO DINIZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Diretor do Departamento
Legislativo, código DGS-3, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 02 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº030/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MANOEL SALUSTIANO FERREIRA DE MELO, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor da Mesa
Diretora, código DGS-3, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 02 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº031/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

CARLOS ALBERTO MARTINS MANVAILER, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor da Mesa
Diretora, código DGS-3, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 02 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº032/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ANA LUCIA SOARES DE ALMEIDA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Expediente
e Controle, código DGS-4, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 02 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº033/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

AUZETE DE LURDES TONELLO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe da Divisão das Comissões,
código DGS-4, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 02 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº035/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ELIZETE DE OLIVEIRA COSTA ALMEIDA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de
Taquigrafia, código DGS-4, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 03 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº037/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ROSELI GEROLA MARSOLA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Estudos
Pesquisa e Informações Legislativas, código DGS-4, a partir de
02 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 044/2007

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

N O M E A R

JOSIMEIRE DA ROCHA RAMOS GOMES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do
Deputado Euclides Maciel, código DGS-3, a partir de 01 de
fevereiro de 2007.

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 071/2007

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

N O M E A R

ARIOSTO COSTA DE ALMEIDA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Maurinho, código DGS-3, a partir de 01 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 097/2007

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

N O M E A R

JORGE LOURENÇO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Miguel Sena Filho, código DGS-3, a partir de 01 de fevereiro
de 2007.

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0120/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

YEDA CUNHA SALES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado Kaká
Mendonça, código DGS-3, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0169/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARLI ROSA DE MENDONÇA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Tiziu Jidalias, código DGS-3, a partir de 02 de fevereiro de
2007.

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 0192/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

DIANA BRAZ PIMENTEL DE OLIVEIRA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Secretária de Apoio da
Secretaria Legislativa, código DGS-9, a partir de 12 de fevereiro
de 2007.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0193/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARIA IOLANDA EMILIANO DE OLIVEIRA, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Secretária de Apoio
do Departamento de Apoio à Produção Parlamentar, código
DGS-9, a partir de 12 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0194/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

DOMINGOS SÁVIO MARCONDES DALL’AGLIO para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de

Publicações e Anais, código DGS-4, a partir de 13 de fevereiro
de 2007.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº195/2007

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

N O M E A R

HELDER RISLER DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Apoio
à Produção Parlamentar, código DGS-3, a partir de 13 de
fevereiro de 2007.

Porto Velho,13 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0216/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

DOMINGOS SÁVIO MARCONDES DALL’AGLIO, para
exercer, Interinamente, o Cargo de Provimento em Comissão
de Chefe da Divisão de Documentação e Arquivo, código DGS-
4, a partir de 13 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente


