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 PORTO  VELHO-RO, SEXTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE  2007 ANO XXVNº 22

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

Em 15 de fevereiro de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi de Oliveira - Presidente

Alex Testoni- 1° Vice-Presidente

(Às 9 horas é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Deputado Tiziu (PMDB), Amauri
dos Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba
(PMDB), Daniela Amorim (PTB), Kaká Mendonça (PTB), Valter
Araújo (PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Dr.
Ribamar Araújo (PT), Alex Testone (PTN), Luiz Cláudio (PTN),
Jesualdo Pires (PSB), Wilber Coimbra (PSB), Neodi de Oliveira
(PSDC), Doutor Alexandre (PSDC), Ezequiel Neiva (PPS), Jair
Miotto (PPS), Luizinho Goebel (PV), Miguel Sena (PV), Euclides
Maciel (PSL), Maurão de Carvalho (PP), Deputado Maurinho
(PSDB), e Valdivino Rodrigues (PRP).

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

Solicito ao Sr. 1º Secretário acompanhar o
Coordenador da Governadoria que encaminha Mensagem
Governamental nos termos constitucionais.

Neste momento esta Presidência recebe a Mensagem
do Poder Executivo iniciando o processo legislativo.

Solicito ao Sr. 1º Secretário fazer a leitura da Mensagem
recebida.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da Mensagem recebida.

- MENSAGEM Nº. 20/07 – Poder Executivo apresentando
mensagem pela abertura da primeira sessão legislativa ordinária
alusiva ao primeiro ano da sétima legislatura e encaminhando
uma resenha sobre a gestão de Governo em 2006 e apresenta
o Plano de Metas Programático, contemplando desenho das
proposituras de políticas públicas para o exercício fiscal de 2007.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Oliveira) – Solicito ao Sr.
1º Secretário acompanhar o Sr. Carlos Canoza até o Salão
Nobre.

Solicito ao Senhor 1º Secretário proceder a leitura do
expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – MENSAGEM Nº. 001/07 – Poder Executivo encaminhando
VETO PARCIAL ao Projeto de Lei que “Estima a receita e fixa a
despesa do Estado de Rondônia para o exercício de 2007”.

02 – MENSAGEM Nº. 005/07 – Poder Executivo
encaminhando VETO TOTAL ao Projeto de Lei Complementar
que “Estabelece o Estatuto da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte no Estado de Rondônia”.

03 – MENSAGEM Nº. 008/07 – Poder Executivo,
encaminhando VETO PARCIAL ao Projeto de Lei que “Altera,
acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar nº. 228,
de 10 de janeiro de 2000, e dá outras providências”.

04 – MENSAGEM Nº. 009/07 – Poder Executivo
encaminhando VETO TOTAL ao Projeto de Lei Complementar
que “Autoriza o Poder Executivo a conceder Adicional de
Insalubridade, Periculosidade ou por Atividades Penosas aos
integrantes da carreira de Militares do Estado, na função de
guarda, nas Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário
Estadual”.

S U M Á R I O

1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA

ATOS DIVERSOS
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SECRETARIA LEGISLATIVA

 Secretaria Legislativa - Adair Marsola
 Divisão de Publicações e Anais - Domingos Sávio
 Divisão de Taquigrafia - Elizete Oliveira Costa

O DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA FOI CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 05/83, ÓRGÃO
OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Palácio Teotônio Vilela
Rua Major Amarante, 390
 Arigolândia
CEP 78.900-901   Porto Velho-RO

MESA DIRETORA

Neodi de Oliveira - Presidente
Alex Testoni– 1º Vice-Presidente
Miguel Sena – 2º Vice-Presidente
Jesualdo Pires – 1º Secretário
Chico Paraíba – 2º Secretário
Ezequiel Neiva – 3 º Secretário
Maurinho – 4º Secretário

Controle geral de processamento:  Domingos Sávio.
Controle de fluxo de documentos: Célia Aguiar
Correção Gramatical, Ortográfica e Redacional:
Matias Mendes, Iris de Oliveira e Fátima Araújo.
Indexação e Processamento de textos: Sandra
Almeida, Mariléia Azevedo, Juliana Antonia,  Pedro Rocha
e Fátima Albuquerque.
Revisão de textos:  Maria do Socorro.
Revisão técnica final das sessões: Maria do Carmo e
Edmílcia Fátima Martins.
Controle Digital e Diagramação:  Ana Cristina Favacho
e Robison Luz da Silva.
Distribuição  e org. Anais:  Terezinha Dias .

05 – MENSAGEM Nº. 010/07 – Poder Executivo
encaminhando VETO TOTAL ao Projeto de Lei que “Autoriza o
Poder Executivo, a conceder a ampliação da Licença
Maternidade às Servidora Públicas do Estado de Rondônia e
dá outras providências”.

06 – MENSAGEM Nº. 013 – Poder Executivo, encaminhando
VETO TOTAL ao Projeto de Lei que “Institui no âmbito da
administração pública estadual a modalidade de licitação
denominada pregão para a aquisição de bens e serviços
comuns, e dispõe sobre a criação de homepage na Internet
pelo Tribunal de Contas do Estado para divulgação dos dados
e informações que especifica”.

07 - MENSAGEM Nº. 014 – Poder Executivo encaminhando
VETO TOTAL ao Projeto de Lei que “ Institui o Código de Proteção
e Defesa  dos Usuários  dos Serviços Públicos prestados no
Estado de Rondônia”.

08 - Ofício nº. 281/07 – Tribunal de Justiça, informando sobre
o comportamento da receita efetiva do Estado de Rondônia
até o mês de novembro em comparação ao valor do previsto
na Lei nº. 1584, de 1º de fevereiro de 2006.

09 – Ofício nº. 129/06 – EMATER, encaminhando calendário
de eventos da ATER consoante programação do mês de
dezembro de 2006.

10 – Ofício nº. 90/07 – Supremo Tribunal Federal, solicitando
informações sobre a Lei nº. 1637, de 06 de junho de 2006.

11 – Ofício nº. 041/07- Tribunal de Contas, encaminhando
Relatório de Atividades do TCE-RO, referente ao 4º trimestre
do exercício de 2006.
12 – Ofício nº. 040/07 – Câmara Municipal de Rio Crespo,
informando a composição da Mesa Diretora para o biênio de
2007/2008.

13 – Ofício nº. 014/07 – SEPLAN encaminhando Relatório
das Emendas Parlamentares.

14 – Ofício nº. 029/07 – Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, solicitando informações, no prazo de 30 dias, em
face à Lei nº. 1.638, de 8 de junho de 2006.

15 – Ofício nº. 034/GG – Governo do Estado, comunicando
que o Deputado Euclides Maciel será o Líder do Governo desta
Casa.

16 – Ofício nº. 006/07 – Conselho Regional dos Despachantes
Documentalistas dos Estados de Rondônia e Acre, colocando
este Conselho à disposição desta Presidência para futuras
parcerias e em outros assuntos que se fizer necessário para o
bem da sociedade de Rondônia.

17 – MEMORANDO n° 05/07 – Deputado Neri Firigolo,
comunicando que estará ausente do Plenário desta Casa no
dia 08/02/07.

18 – Ofício nº. 07/07 – UNALE, parabenizando o Deputado
Neodi de Oliveira pela eleição como Presidente desta Casa.

19 – Ofício nº. 001/07 – AROM, solicitando uma cópia do
Orçamento/2007.

21 – Ofício s/n/07 – Deputados da sigla do PMDB – Partido
do Movimento Democrática Brasileiro, indicando o Deputado
estadual Jidalias dos Santos Pinto para atuar como Líder do
Partido nesta Casa.

22 – Ofício s/n/07 – Partido Social Democrata Cristão – PSDC,
indicando o Deputado Dr. Alexandre Brito, como Líder  do Partido
nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (NEODI OLIVEIRA) – Passamos
às Breves Comunicações. Com a palavra, por cinco minutos,
sem apartes, o ilustre Deputado Wilber Coimbra.

O SR. WILBER COIMBRA – Exmº. Sr. Presidente desta
Casa de Leis, Deputado Neodi Oliveira, no qual eu cumprimento
todos os demais membros da Mesa Diretora. Exmºs. Srs.
Deputados que se encontram presentes neste Plenário.

É com muita alegria, Presidente, que iniciamos os
nossos trabalhos ordinários nesta data e aqui em meu nome e
em nome da Bancada do PSB nesta Casa nós queremos
reafirmar o compromisso solene de realmente bem servir o
povo do Estado de Rondônia.

Quero aqui também, Sr. Presidente, reafirmar o
compromisso de caminharmos juntos nessa empreitada aqui,
que pelo menos nos próximos quatro anos de transparência,
dando total suporte às ações administrativas e que aqui eu
quero ressaltar que S.Exª o Presidente desta Casa está de
parabéns pela coragem, pela pujança que tem logo no início
que vem conduzindo os desígnios desta Casa de Leis. E eu
observo que realmente quando estávamos no momento de
composição, aquilo que foi acordado, S.Exª. vem cumprindo,
vem demonstrando serenidade nos atos, vem demonstrando
que realmente veio para esta Casa não para fazer exumação
de defuntos, mas antes de tudo para escrever o novo capítulo
da história do Legislativo Estadual.

Quero, Sr. Presidente, dizer que o senhor pode contar
com a Bancada do PSB para implementar as mudanças
necessárias, dizer que o senhor não está sozinho neste embate,
que nesta luta eu tenho certeza, na luta no bem, o senhor terá
ao seu lado os 23 Deputados defendendo os reais anseios de
nosso povo e de nossa gente. Sabemos que as dificuldades
são muitas, sabemos que os percalços certamente advirão pelo
caminho, mas tenha certeza, diante de tudo, isso foi propósito
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de Deus, e como propósito de Deus cabe a nós como servos
realmente estarmos com as antenas ligadas, estarmos
conectados com os reais anseios do nosso povo, e o senhor
tenha certeza disso, Presidente, que esta Casa estará dando a
resposta necessária ao povo de Rondônia. Neste momento
iniciam os nossos trabalhos, eu quero concitar aos nobres Pares
que realmente estejam utilizando do seu lado racional, que o
passionalismo, embora nós saibamos que é inerente à pessoa
humana, mas que efetivamente possamos utilizar de maneira
racional à partidária e que Rondônia seja o único partido para
que o povo que para cá veio, para que o povo que aqui nasceu
sinta orgulho de dizer por onde quer que ande “Eu sou
rondoniano e com orgulho”. E eu tenho certeza que esta Casa
de Leis dará este exemplo, dará esta motivação para que o
nosso povo que foi às urnas, que deu uma resposta nas urnas,
atendeu o clamor desses Deputados possa se orgulhar de todos
nós.

Aproveito o ensejo, Presidente, para lhe desejar um
profícuo trabalho à frente desta Casa e pedir ao bondoso Deus
que continue lhe dando sabedoria para desencadear os atos
necessários para a boa condução dos nossos trabalhos.

Meu muito obrigado e fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Oliveira) – Com a palavra,
pelo tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
colegas, público presente.

Nós, ontem, quando acompanhávamos alguns sites,
queremos até colocar uma nota de repúdio à atitude do técnico
da equipe  do Santa Cruz, Givanildo, que diz que “em Rondônia
nem bola deveriam ter e que jogariam no mínimo com coco”. E
realmente a ULBRA mostrou ontem à noite e fez 2x0 em cima
dessa tão aguerrida equipe que veio aqui cantando de galo e
saíram daqui como frangotes. Eu quero aqui parabenizar de
imediato a equipe da ULBRA, sua diretoria que está dando um
exemplo de equipe profissional, está de parabéns.

Mas hoje Sr. Presidente, inscrevi-me mais para pedir
a meus três colegas, Neri Firigolo, Professor Dantas e meu
amigo Deputado Ribamar, para que contem comigo para que
nós possamos ir até ao DNIT o quanto antes, porque o Neri é
um que tem enfrentado no dia-a-dia aquela BR Ji-Paraná a
Cacoal e ontem morreu uma professora, com a mãe, ao desviar
o buracos. Eu digo os três porque a DNIT fica mais com o PT e
eu sei da força que vocês têm, e contem com este Deputado
para ir junto, mas era bom que a bancada, ou seja, todos nós
fôssemos, porque Ji-Paraná, Cacoal ninguém consegue andar,
todo dia você passa, é oito a dez carros parados, quebrado, é
uma irresponsabilidade. Tem pedaços até que estão mexendo
em alguns pedaços, como o pessoal do DNIT, pelo o amor de
Deus, não coloca mais o Exército para fazer, que não sabem
fazer e não entendem nada de asfalto, porque eu nunca vi um
serviço mais porco do que fizeram na BR-364, quando
arrumaram aquele trecho, e eu sou testemunha porque eu
fazia Ji-Paraná a Cacoal todos os dias de segunda a sexta, 200
quilômetros, 100 para ir e 100 para vir, todos os dias, para
apresentar o programa. E hoje a vergonha mais não é só
buraco, é panela. Então eu gostaria de me irmanar aos três
colegas, se marcarem podem contar, vamos juntos, até porque
eu acho que é uma cobrança justa que nós temos que fazer
pelo nosso Estado. Sr. Presidente, novamente peço que seja
como diz o Deputado Jesualdo, que saiu ontem para assistir o
jogo, voltou de alma lavada porque mostramos que Rondônia,
como diz o Wilber aqui no seu discurso, que temos que ser
respeitados, no futebol não éramos, agora estamos começando
a ser, e isso nós queremos provar, que tem que respeitar
Rondônia na boa ou no cacete, se precisar, mas vamos nos
fazer respeitar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Oliveira) – Com a palavra,
pelo tempo de cinco minutos, sem o apartes, Deputado
Alexandre Brito.

O SR. ALEXANDRE BRITO – Exmºs. Sr. Presidente,
Exmº. Srs. Deputados.

Vou fazer uma introdução, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, sobre o breve histórico do movimento sindical dos
trabalhadores, que, ao mesmo tempo, é uma doutrina política,
segundo a qual trabalhadores agrupados nos sindicatos devem
ter um papel ativo na condução da sociedade. O sindicalismo
tem origem na Europa Medieval, século XVIII, e nesse momento
surgiram classes sociais, capitalismo, proletários, onde o
capitalista é o proletário do meio de produção, fábrica, matéria-
prima. Por outro lado, o proletário que era o proprietário,
apenas de sua força de trabalho passou a ser propriedade do
capitalista que pagava salários cada vez mais baixos para obter
lucros. O fato é que no Brasil os sindicalistas sempre foram
considerados anarquistas, que surpreenderam os governantes,
mas no fundo, no fundo, no fundo sempre brigaram pelos mais
desfavorecidos. Em 1930, o Governo Federal criou o Ministério
do Trabalho, e em 1931 regulamentou por Decreto a
sindicalização das classes patronais e operárias. Criou as Juntas
de Conciliações e Julgamentos, e a promulgação da
Constituição do Estado Novo e Unicidade Sindical. O fato,
senhores, é que eu sou um amante dos movimentos sindicais.
Sempre briguei e brigarei por qualquer causa que eu achar
coerente, aliás, coerência, prudência sempre serão palavras,
qualidades que estarão pautadas nas minhas condutas. O fato
é que com prudência e coerência, jamais deixarei de defender
a qualquer cidadão que venha procurar o Deputado Alexandre.
E o fato é que alguns servidores do Sindicato chamado SINTERO
me procuraram, esses servidores dizem que estão
prejudicados, alegam eles que o Sindicato está pressionando
eles. O fato é que, senhores, na imprensa muito se falou,
inclusive havendo Nota de Repúdio, mas eu não citei nome de
ninguém. Por que houve uma defesa precipitada sem ninguém
ter sido citado? Eu simplesmente comentei it:‘servidores me
procuraram’, e quando me procuram, o que eu poderia fazer?
Virar as costas para o servidor? Não. Apurar as denúncias sim,
e isso tenho feito com coerência nesses últimos trinta dias.

O fato, senhores, é que tentaram colocar cortina de
fumaça em relação a isso, tentaram fazer com que este assunto,
essas denúncias que a princípio parecem gravíssimas, à
primeira análise parecem denúncias extremamente graves
contra parte da diretoria do SINTERO, não vou dizer que são
os Sindicatos, não. Também não vou dizer que todo o SINTERO
está contaminado com tais denúncias. Também não. Vou ser
muito claro em dizer, que parece que parte da diretoria cometeu
atitudes não muito lícitas, mas o tempo vai dizer as provas
estão aí, estão sendo muito bem analisadas.

O fato é que esses servidores estão dizendo inclusive
que não estão conseguindo se defender dentro do Sindicato,
estão alegando que houve mudança de advogados durante um
processo o qual o Sindicato havia ganhado. Pode ser que haja
explicações válidas, mas pode ser que existam coisas para ser
melhor explicadas. Esses servidores inclusive em gravações
em que se submeteram esses servidores para provar que estão
falando a verdade, gravaram entrevistas com tudo que estão
denunciando. Eles, inclusive, estão citando que a Comissão
Eleitoral da última eleição do sindicato causou fraudes, foi
fraudada a última eleição. O fato é que hoje o meu papel é
apurar as denúncias desses servidores. E vou mais além, que
fique bem claro, que fique bem claro que o Deputado Alexandre
será um defensor de qualquer servidor. E vou mais além,
senhores. Por incrível que pareça, de ontem para hoje vários
Presidentes de outros Sindicatos que estavam assinando aquela
Nota de Repúdio me ligaram dizendo que não conheciam o
teor daquela Nota, que não tinham assinado aquela nota e que
tudo não passou de uma manipulação da atual diretoria do
SINTERO.
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Porém, senhores, os fatos serão apurados, verdades
serão ditas. Vocês sabem que eu sou um médico e muitas
vezes o sintoma mostra uma doença lá na frente, o sintoma
que eu estou vendo aqui é de desespero, estão esperneando
antes da hora, provavelmente existe uma doença lá na frente,
e isso esta Casa irá investigar.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Oliveira) – É com muito

prazer que queremos registrar a presença no auditório desta
Casa do Presidente do PT estadual, Sr. Tácito Pereira. Da
mesma forma queremos registrar e agradecer a presença aqui
do Sr. Marcos, Presidente do Sindicato dos Jornalistas de
Rondônia.

Com a palavra, pelo tempo de cinco minutos, o ilustre
Deputado Izequiel Neiva.

O SR. IZEQUIEL NEIVA – Quero cumprimentar aqui o
Exmº. Senhor Presidente no qual cumprimento todos os nobres
colegas Parlamentares, cumprimentar também os nossos
irmãos e amigos que vieram lá da minha cidade, Pastor Eli
Batista, Presbítero Celso Lopes, Evangelista Marcondes,
Evangelista Alcindo, enfim, todo o público presente. Estamos
felizes por mais esta oportunidade, hoje, o nosso primeiro dia,
falando na nossa Sessão Ordinária.

Sr. Presidente, estive nesse final de semana, segunda
e terça-feira, lá na nossa região de origem, o Cone Sul do
Estado, mais especificamente Cerejeiras, Pimenteiras,
Colorado, Cabixi, Vilhena, onde havíamos sido procurados por
uma equipe de produtores da Linha 6, onde eles estão lá
colhendo, numa extensão de 16km, praticamente 600.000 mil
saca de soja. E eles haviam me procurado dizendo da
necessidade de tirar lá o seu produto, de escoar o seu produto,
preocupados porque a estrada não dava, não tinham como
tirar, haja vista que era estrada municipal e o Governo não
poderia fazer. Fizemos um pedido ao Sr. Governador e na
segunda-feira mesmo já levamos lá o ‘Bodão’, que é o nosso
diretor da Residência lá de Cerejeiras, Colorado, e na terça-
feira mesmo já estavam lá as máquinas encascalhando,
consertando a estrada. E eu quero aqui de público agradecer
ao Sr. Governador do Estado, Ivo Cassol, por ter atendido o
nosso pedido como representante daquela região, como
Deputado, e agora o povo manda agradecer e também porque
são seiscentas mil sacas de soja apenas numa Linha, e a nossa
produção de Cerejeiras neste ano vai dar em média de quatro
milhões e quinhentos mil a cinco milhões de sacas de soja,
para vocês terem uma noção do potencial agrícola que é a
nossa região.

E estivemos também na cidade de Corumbiara, na terça-
feira, onde, com a autorização do Governador, anunciamos lá
a licitação do asfalto que vai ligar Cerejeiras a Corumbiara,
facilitando também a venda dos agrospecuaristas de toda
aquela região. Eu quero pegar um gancho aqui das palavras
do nobre Deputado Alexandre Brito, dizer que em muitas vezes
os nossos governantes não se sensibilizam com as categorias,
devido a isso se faz necessário então existência dos sindicatos,
que muito têm ajudado todas as categorias funcionais do nosso
Estado, muito embora, meu nobre Deputado Wilber, a nossa
categoria não possui sindicato, e a Polícia Militar ás vezes apenas
obedece, obedece, e quando obedece ainda somos punidos,
muitas vezes injustamente. Temos casos de colegas aí do
quartel que estão presos ou que perderam a farda, perderam
o meio de sustentar a família, porque não tinham, não podem,
muito embora vivemos num Estado democrático de direito onde
todos têm aí perante a Constituição o mesmo direito de
iniciativa, mas a Polícia Militar não tem, infelizmente a Polícia
Militar não pode ter um sindicato como as demais categorias
podem ter os seus sindicatos, como a Saúde, a Educação e
outras classes do Estado que vão para a rua, que lutam, que
exigem os seus direitos. Talvez não precisava disso, haveria
necessidade dos representantes reconhecerem o direito já

adquirido, mas os sindicatos estão aí para lutar, para brigar,
para correr atrás dos direitos dos seus servidores.

Mas, falando da Polícia Militar novamente, agora tem
dois Deputados aqui, não é, colega? e nós iremos aqui fazer a
vez do sindicato que não temos, iremos lutar com muito afinco,
com muita força, com muita garra para assegurar os direitos
que já tínhamos e conquistar outros que ainda não temos.

São estas as minhas palavras e muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Encerradas
as Breves Comunicações, passaremos agora ao Grande
Expediente.

Com a palavra, pelo tempo de 20 minutos, com apartes,
o ilustre Deputado Neri Firigolo.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Deputados, imprensa aqui presente, quero cumprimentar meu
companheiro Tácito Pereira, Presidente do PT estadual, que
está no auditório.

Sr. Presidente, eu fui procurado essa semana por
algumas pessoas que estão preocupadas com a situação da
nossa pecuária no Estado de Rondônia. E essas pessoas fizeram
parte ou fazem parte ainda do Conselho do FEFA. Passaram-
me algumas informações que no mínimo gostaria de chamar a
atenção a todos os Deputados porque é um Fundo que está
sob a direção do Estado, claro, com a questão federal, e que
me deixou preocupado com alguns valores e com algumas
questões que eles levantam. As informações que eles me
deram é que o Estado de Rondônia, a cada dia, abate dez mil
cabeças de boi. O produtor, no momento em que vai abater,
ele tem que pagar R$ 2,00 ao IDARON e o IDARON faz o papel
muito bem e arrecada esse dinheiro, baseado nessas 10.000
cabeças e R$ 2,00 diários de cada animal abatido que os
agricultores e produtores pagam, e também o outro lado teria
que ter a contrapartida, também aqui nos frigoríficos, que,
segundo informações, eu não tenho informações se estão
contribuindo ou não, daria R$ 20.000,00 por dia. Se formos
multiplicar por 25 dias no mês, daria R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais) de Fundo, que deveria ir para o Fundo do FEFA para
poder ficar no Estado para prevenir a doença da febre aftosa e
outras questões mais.  Se nós multiplicarmos isso por 12 meses,
vai dar R$ 6.000.000,00 num ano; se nós multiplicarmos por 4
anos, daria R$ 24.000.000,00 dentro de um mandato, ou seja,
de quatro anos no Governo Cassol e quatro anos do Bianco,
daria o mesmo percentual.  Se nós formos cobrar dos
frigoríficos, daria também o outro total.

Segundo levantamento, até fornecido por pessoas que
estão bem informadas, esse Fundo deveria ter, no mínimo, no
mínimo, nesse tempo todo que está sendo cobrado, teria que
ter arrecadado uns R$ 90.000.000,00 no nosso Estado.  E a
informação que eles me passam, eu até não vou colocar o
valor que eles me deram, até porque eu quero ter isso em
mãos com mais clareza, é um Fundo que faz vergonha ao nosso
Estado.

Eu estou chamando a atenção dos Deputados porque
hoje a nossa pecuária do Estado de Rondônia a gente sabe
que é a galinha dos ovos de ouro no nosso Estado, e é uma
preocupação de ponta a ponta no nosso Estado, porque a gente
está vendo a situação que está aí, e não atinge só o grande,
não, atinge o pequeno também que tem o seu bezerro para
vender para pagar a vacina, para tratar dos animais, e que
hoje não vale nada, está lá R$ 70, 00, R$ 80, 00, R$ 100, 00,
um número de animais represado no nosso Estado porque não
tem oferta, enfim, que contradiz tudo aquilo que a gente vê a
nível nacional, Rondônia é a melhor carne do mundo, a melhor
carne do Brasil e o preço pior de todos os Estados do Brasil.
Enquanto lá fora sobe todos os meses, sobe todas as semanas,
aqui toda, a semana, um mês, cai o valor do preço dos animais,
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e eu conversava com alguns pecuaristas e eles me diziam que
hoje é muito melhor vender tudo que têm e aplicar o dinheiro
que eles têm de suas propriedades em outros meios porque
não tem mais como sustentar a pecuária.

Eu gostaria de chamar a atenção, que a gente se
aprofundasse nesse Fundo para que a gente tivesse
conhecimento disso. Não estou acusando ninguém,
simplesmente estou levantando esse fato, porque para mim é
um fato que precisa ter que se esclarecer no nosso Estado, até
porque o próprio produtor, se ele puder abater um animal no
frigorífico, ele tem que pagar, e eu gostaria de saber se os
frigoríficos estão contribuindo com isso também. Nós, como
Deputados, que somos fiscais do povo, temos que ir a fundo
nessa questão, porque com certeza vai ter surpresa nessa
situação, e se alguém por acaso estiver envolvido nessas
questões, que eles paguem pelas questões que eles devem
fazer.

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

O SR. NERI FIRIGOLO – Pois não, Deputado Kaká.

O Sr. Kaká Mendonça – Deputado Neri, em primeiro
lugar, eu quero parabenizar V. Exª., que mais uma vez traz
para dentro deste Parlamento a discussão com relação à
pecuária do nosso Estado.  Durante os quatro anos passados,
incansavelmente, eu vi V. Exª. aqui levantando essa
preocupação com a pecuária, porque todos nós sabemos e
somos sabedores que a pecuária é uma das forças do
desenvolvimento do nosso Estado e eu acredito que tese como
essa de buscar informações de quanto cada boi ou cada gado
paga por transporte ou por abate e o Fundo, esse Fundo que
V. Exª. levanta que existem denúncias ou hipótese de que esse
Fundo realmente está sendo lesado. Isso é importante buscar,
através de requerimento, através de informações dos órgãos
competentes, para a gente poder checar, porque nós que
tivemos, eu que tive o privilégio de participar de uma Comissão
Especial aqui para tratar da questão do boi. Na verdade, é
uma vergonha, o cartel que existe na questão dos frigoríficos
de Rondônia, se não acabar, vai quebrar o pequeno, o médio e
o grande, porque é um absurdo, e se pressionarem muito,
eles ameaçam fechar as portas, teve frigorífico que ameaçou
fechar.

Então, a gente vê com grande preocupação isso. Lá no
meu município Pimenta Bueno está sendo construído o maior
frigorífico do Norte do Brasil para a exportação, que a
COOPEROCARNE é uma Cooperativa de pequenos, médios e
grandes fazendeiros para abater carne, para abater mil bois
diários, é o maior frigorífico do Norte, e eu já vejo que nasce
com preocupação. Por quê? Porque uma Cooperativa, ela vai
ter que trabalhar dentro da legalidade, ela vai ter que pagar os
impostos, ela vai ter que pagar, ela vai ter que prestar conta
para os seus cooperados e aí eu vejo dificuldade para poder
concorrer com muitos frigoríficos que vêm aí, que trabalham
um ano, um ano e meio no nome de um laranja, que dá o
chapéu de vez em quando em centenas e milhares de
agricultores do Estado e todo mundo fica a ver navios.

Então, parabéns a V.Exª. por levantar mais uma vez
essa bandeira e eu acho que quando formar as Comissões
aqui, e a Comissão de Agricultura é uma Comissão importante
para tratar disso, a gente buscar com bastante rigidez e levantar
o que acontece, porque de vez em quando você só escuta:
“quebrou o frigorífico de Ji-Paraná, quebrou o frigorífico de
Ariquemes, ou quebrou o frigorífico não sei de onde.” Os
agricultores que lutaram aí e o suorzinho para ir lá vender o
boizinho deles, vão receber de quem? Está no nome de um
cabra lá na sei de onde, que ninguém sabe onde. Então,
parabéns por V.Exª. mais uma vez trazer para esta Casa essa
discussão que é muito importante e assim que formar a
Comissão de Agricultura aqui eu quero pedir para os membros
que tomem essas providências.

Parabéns, Exª., obrigado pelo aparte.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu agradeço as palavras do
Deputado Kaká. Essa não é uma preocupação apenas minha, é
uma preocupação de toda uma classe hoje no Estado de
Rondônia, não só dos pecuaristas, são os pequenos proprietários
também que estão sofrendo na mesma situação, não é diferente
na questão do leite, não é diferente na questão, inclusive na
questão da transformação do leite, como foi o caso da falência
da CONDESA, que de repente se dá a falência, não se sabe
como é que foram essas coisas todas, e o agricultor, o produtor
é sempre quem paga o pato.

Eu estou apenas levantando esse assunto, Deputado
Kaká e nobres Deputados, inclusive, Deputado Neodi, como
Presidente, para que esta Casa faça um trabalho realmente,
nós devemos uma explicação no Estado de Rondônia sobre a
questão da pecuária e eu me lembro muito bem no outro
mandato passado, onde segundo a informação, no Estado de
Rondônia tem mais de 300 frigoríficos que estão registrados
na Junta Comercial. Para que tantos frigoríficos, e na verdade,
quando se vai procurar, você não acha a quem, onde, está
realmente esta questão, quem é o responsável por essa situação
toda. Eu acho que nós nesta Casa temos que dar uma explicação
para a sociedade e eu acredito que a Assembléia tem o grande
poder de fazer esse levantamento. Não estou acusando
ninguém, simplesmente estou levantando um fato e com
certeza, Deputado Kaká, eu farei os requerimentos baseados
inclusive no Artigo 5º, Inciso XXXIII da Constituição Federal, e
que ninguém dos órgãos públicos poderá negar informações,
sob pena de ser responsabilizado. Somente aquilo que é de
segredo, ou seja, de segredo de Estado, enfim, que pode ser
negado, mas tudo o que envolve qualquer cidadão órgão
nenhum pode negar, porque a Constituição, o Artigo 5º, Inciso
XXXIII, diz bem claro que “qualquer cidadão tem o dever e
quem tem as informações tem a obrigação de passar, sob pena
de ser responsabilizado”.

Eu acho que baseado nisso a gente vai levantar essa
questão da pecuária, porque se você vê hoje o Estado de
Rondônia infelizmente caiu para o campo da pecuária, hoje a
situação está aí, está represado o rebanho, infelizmente a gente
não consegue chegar a transpor essa barreira porque no
momento em que você tem a melhor carne do Brasil, e dizem
que é a melhor do mundo, e o nosso preço é o pior de toda
história, então alguma coisa errada tem.

Um outro assunto que eu gostaria aqui até de convocar
o Valdivino, que é Deputado de Cacoal, o Euclides Maciel nós
já conversamos isso, para que a gente possa fazer uma visita
aos órgãos públicos de Cacoal, porque nesses últimos dias
existe uma preocupação muito grande dos órgãos públicos, de
algumas pessoas que vou me limitar até em não dizer os nomes
aqui porque não vale a pena, estão fazendo um terrorismo
com os funcionários públicos em Cacoal, é de conhecimento
do Deputado Valdivino, do Deputado Euclides Maciel, eu acho
que nós precisamos dar um basta nisso, porque se vai hoje
nas escolas, os professores estão todos com medo, você vai
aos órgãos da Saúde é a mesma coisa, e nós precisamos, nós
que somos de lá, fazer uma visita até para tranqüilizar aquela
sociedade, porque não dá mais para agüentar, eu não sei se é
do conhecimento do Governador, Deputado Neodi, mas é preciso
até que os Deputados passem para o Governador o que está
acontecendo lá, porque não dá mais para a gente ficar calado
diante do que está acontecendo lá.

E com as questões do Sindicato, eu fui uma das pessoas
que lutei muito na fundação do SINTERO, eu acho que o
SINTERO é um Sindicato que representa a sociedade, o Estado
de Rondônia, aliás, um dos maiores sindicatos, e se houver
algumas coisas que são erradas dentro do SINTERO, eu acho
que o campo para discutir deve ser dentro do SINTERO, eu
acho que lá dentro do SINTERO os associados devem discutir
e devem resolver, porque quando se vai para público, vai para
a Justiça, quem perde é a categoria. Eu acho que a categoria
não poderá permitir que a gente faça alguma intervenção no
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SINTERO, a não ser os associados, também porque é um
Sindicato de Trabalhadores da Educação.

Eu tenho respeito pelo SINTERO também porque foi
em 87, 88 que foi fundado e eu acho que o SINTERO se faz
necessário no Estado, porque os Sindicatos são os filtros da
sociedade e são os Sindicatos que fazem com que os órgãos
públicos tenham mais receio muitas vezes de fazer algumas
coisas que muitas vezes possam ser feitas. Tenho o maior
respeito, acho que é um direito de cada Parlamentar discutir
isso, mas a princípio eu acho que as questões sindicais tem
que ser resolvidas dentro da categoria, é para isso que ela foi
fundada, que a categoria tem que se resolver isso, se precisar
ir para a Justiça o associado vai para o Ministério Público, vai
para qualquer lugar, entra na Justiça, é um direito dele, mas a
princípio você respeite as categorias, se tiver coisa errada o
Sindicato vai ter que dizer para a sociedade, é um princípio
que eu tenho, até porque eu considero o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, não só rurais, professores, enfim,
Judiciário é a categoria que tem para resolver os seus
problemas e com certeza também para cobrar.

Fica aqui o meu apoio a todos os Sindicatos da
sociedade e mais uma vez eu gostaria, Deputado Neodi, para
que a gente, esta Casa realmente pegasse com seriedade essa
questão da pecuária para que à gente pudesse dar uma
resposta à nossa sociedade, que eu sei que V. Exª. também
faz parte dessa turma que tem animais, e sabe o quanto é,
sabe que eu estou falando a verdade, porque não são só os
grandes, como eu disse, está atingindo mais o pequeno hoje
que tem o seu bezerro para pagar a vacina da aftosa, para
poder dar o sal para ele, infelizmente hoje é uma vergonha
quando alguém oferece R$ 70,00 a um bezerro de leite na
propriedade de um cidadão.  Então é um problema do Estado,
é um problema nosso, é um problema que nós temos que
debater, porque senão não adianta dizermos que somos a
melhor carne do mundo, o melhor gado do mundo, do Brasil, e
de repente o pior preço está conosco.

Muito obrigado e conto com o apoio de todo mundo.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Quero
registrar a presença nas galerias desta Casa do ex-Deputado
estadual Silvernani Santos.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que leia o expediente de
urgência que acaba de chegar à Mesa.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura do expediente urgência.

“Exmº. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia.

Nós, Deputados Estaduais, eleitos sob a sigla do PMDB
– Partido do Movimento Democrático Brasileiro, abaixo
signatários, em conformidade com o dispositivo do Regimento
Interno desta augusta Casa de Leis, indicamos o Deputado
Estadual Jidalias dos Santos Pinto, Tiziu, companheiro de
partido, para atuar como líder de nossa representação partidária.
Assim, é a presente para requerer a V. Exª. a formalização da
presente indicação nos termos da legislação pertinente.

Termos em que pede a formalização.

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2007.

Assinam: Francisco Carvalho da Silva, José Amauri dos
Santos, Marcos Antônio Donadon – Deputados”.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Continuando
o Grande Expediente, com a palavra, pelo tempo de 20 minutos,
com aparte, o ilustre Deputado Amauri dos Santos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, nobres
colegas aqui presentes, hoje estamos começando os nossos
trabalhos. Eu como sou do primeiro mandato de Deputado

estadual, mas já venho na vida política há muito tempo,
Vereador no Município de Jaru por duas vezes, Prefeito e vários
colegas aqui que já foram Prefeitos, o Jair, Prefeito por duas
vezes, Daniela, Prefeita ali do município de Ariquemes, e vários
aqui, o Kaká, Deputado estadual por três vezes, e todos aqui
que estamos, que viemos para esta Casa aqui, que chegamos
até aqui porque prestamos um bom trabalho, isso como
Vereador, uns como Prefeitos, outros como líder, como
Deputados, prestou um bom trabalho para sociedade, uns
assumindo cargos de confiança e aqui veio para desenvolver
um trabalho para a nossa sociedade de Rondônia. E eu sou do
nosso grande município ali de Jaru, cidade ali que eu fui Prefeito
duas vezes, hoje que se encontra onde fizeram uma injustiça
comigo que eu vinha desenvolvendo um grande trabalho naquele
município e hoje o município de Jaru se encontra parado, a
sociedade só reclamando, onde eu fiz ali grandes obras de
asfalto, Ginásio de Esporte, na área de estrada onde todos os
anos fazia todas as estradas do meu município, hoje a população
tem 80% do município de Jaru sem estrada. As estradas que
foram feitas foram na época em que eu estava na Prefeitura,
isso há dois anos atrás, e hoje o município se encontra sem
estradas, e o melhor parque de máquina do nosso Estado está
no município de Jaru, que lá eu quando era Prefeito deixei
quatro motoniveladoras, quatro patróis seminovas, duas novas
que eu comprei, quatro pá-carregadeiras novas, cinco
caminhões caçamba, retroescavadeiras, caminhão para levar
o óleo diesel para as máquinas. E assim eu deixei a Secretaria
de Obras daquele município bem estruturada para prestar um
bom trabalho à sociedade de Jaru, e hoje a população de Jaru
só reclama, a população de Jaru vive da área rural, vive um
verdadeiro drama. O município hoje, um município rico, onde
nós temos a maior produção de leite do Estado, o maior rebanho
do Estado de boi, temos um grande frigorífico lá no nosso Estado
e falar para o Deputado Kaká que aqui não está, o frigorífico
da minha cidade é no nome do empresário de lá, o Sr. João
Gonçalves, lá não é laranja, não. Temos grandes laticínios lá
na minha cidade, que é do seu Silvernandes, do Sérgio e vários
outros laticínios. Uma cidade hoje no Estado de Rondônia que
vem desenvolvendo, eu sei que temos cidades aí dos meus
companheiros Deputados que tem desenvolvido, mas a nossa
cidade de Jaru foi uma cidade de pequeno, é uma cidade de
pequenos agricultores que tem desenvolvido muito no nosso
Estado.

E assim que eu passei quatro anos e oito meses, em
primeiro lugar eu tenho que agradecer a Deus, em segundo
aos eleitores de Jaru, que me ajudaram, aos nossos também
Senadores do meu partido, o Senador Raupp, Senador Amir
Lando, ex-Senador Amir Lando que ali ajudou naquele município
e Deputada federal Marinha Raupp, Deputado federal Confúcio,
que hoje é Prefeito do município de Ariquemes, o Deputado
federal Natan, que é irmão do nosso companheiro Marcos
Donadon, que me ajudou muito, e outros Deputados, o Anselmo,
que é do partido dos Trabalhadores, o Deputado Valverde, o
ex-Deputado Nilton Capixaba. Eu fazia um verdadeiro trabalho,
vivia em Brasília, 70% do meu tempo como Prefeito era em
Brasília, vi muito o nosso Presidente da Assembléia quando
era Prefeito do Machadinho, o Neodi ali também correndo, e
com isso eu consegui na minha cidade fazer um bom trabalho
e a população estava aprovando o meu trabalho. E por uma
injustiça deixaram a minha cidade praticamente lá parada, a
população reclamando, se eu falar não vai resolver, não vai
resolver nada porque a população do município, do Estado,
quer é um desenvolvimento do nosso município, do nosso
Estado, e é por isso que hoje eu venho aqui, já faço parte aí,
tenho ajudado muito o Governo que veio os projetos aqui, ajudei
muito pedir ajuda para o nosso município, pedir obra, já estou
fazendo aqui indicações para a minha região onde eu peço
para o DEVOP que o encascalhamento daquele Travessão da
608 que liga ao Vale do Paraíso. Por que eu estou pedindo?
Porque as pessoas, sair da 608 que está sem estrada, que
chega até o Projeto Bom Jesus, que venha pela 610 o acesso a
Jaru. E é por isso que eu estou pedindo o mesmo a 612, a 614
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porque aquelas estradas foram feitas na época que eu estava
na Prefeitura e é por isso, Sr. Presidente, eu venho pedir
indicando que não pode entrar hoje, na próxima sessão já
estou fazendo essa indicação. E também pedindo para o DEVOP
fazer uma indicação para estadualizar à Linha 634, a 632, que
são as duas maiores Linhas de Jaru, são duas Linhas que têm
aproximadamente 70 quilômetros de distância, são de pequenos
agricultores, são Linhas pequenas, são Linhas de pequenos
agricultores e lá estão sofrendo muito sem estrada, sem ponte
e estadualizando, como o Estado tem um parque de máquinas
muito grande, vai poder ajudar muito ao município.

E é por isso que eu venho pedir essas duas Linhas
para o meu município, para estadualizar, que são mais de 140
quilômetros que liga à RO que vai até o Mirante da Serra, que
vai para o Tarilândia, que liga essas duas Linhas, chega até a
RO e fazendo isso vai ajudar muito aquela população que mora
na 32, que mora na 634. A hora que eu assumi o município de
Jaru, era uma Linha que fazia 20 anos que não entrava máquina
lá naquela linha 632. O meu desafio, era uma Linha que já
tinha trecho que não tinha abertura, era praticamente
interditada e a hora que eu saí do mandato o povo de Jaru teve
o prazer de ser a melhor Linha do município, a 632 onde eu
abri mais de 30 quilômetros de estrada, que o Professor Dantas,
conhece que tem parente na 632, conhece, e é uma Linha
longa, até a RO são 70 quilômetros, ela vai até o pé da serra e
depois da serra tem mais 10 quilômetros. Então a Linha é muito
extensa a 632, o mesmo é a 634, e aqueles agricultores têm
sofrido muito, é uma Linha que tem uma produção de leite,
hoje eu digo que essas duas Linhas são para mais de 20 mil
litros de leite por dia, hoje só essas duas linhas no nosso
município e o sofrimento daqueles caminhões de leite a hora
que vão levar o leite até a cidade, não tem ponte, eles têm que
pegar o trator do vizinho, pegar o trator da Associação para
colocar ali para eles poderem passar e é isso que se encontra
no nosso município, é uma coisa que eu não quero. Ás vezes
as pessoas dizem: “Amauri, para você, politicamente, está
bom”. Eu falo assim: Para mim não está bom. Bom seria a
pessoa que assumisse estivesse fazendo duas vezes mais que
eu estou, mas não o nosso município se encontrar no estado
que está, e por isso eu fico muito triste porque o povo de Jaru
tem uma esperança muito grande, aquele município sempre
tem crescido, sempre tem desenvolvimento ali na nossa cidade
de Jaru.

Estou fazendo também outra indicação para o DEVOP,
que a Linha 605, que é uma Linha pequena, já temos o asfalto
que liga a 603 ao Theobroma e a 605 que é uma ligação que
tem 20 quilômetros que vai ligar o asfalto, que chega até o
asfalto que está fazendo, que vai até o Machadinho, estou
pedindo a 605 para ser estadualizada. É uma forma do Governo
ajudar os nossos municípios. Nós que fomos eleitos na nossa
região que tem uma base, é uma forma do Governo ajudar,
ajudar a todas as nossas bases e ali, a 605, a hora que a 603
tiver um problema, a 605 vai poder ter um acesso ali, e uma
Linha que liga dois municípios, 10 quilômetros, 12 quilômetros,
é de Jaru, 18 quilômetros é de Jaru e 8 quilômetros é de
Theobroma, vai ajudar muito a sociedade, a toda a população
das duas cidades.

Também Sr. Presidente, neste momento eu estou
fazendo uma indicação pedindo o encascalhamento da Linha
630, que é uma Linha que nós estamos com muitas dificuldades
no nosso município, de estrada, o Governo puder encascalhar
a 630, porque a 630 tem os Travessões da 632, temos 4 ou 5
Travessões que dão acesso à 630, e os agricultores vão poder
trafegar na 630 e fazendo o encascalhamento vai ser melhor
para aquela população tanto da 28, da 34, da 27, que vai poder
do Santa Cruz chegar mais rápido na cidade de Jaru
encascalhando ali a Linha 630. Vou lutar aqui como Deputado
para o Governo iniciar o asfaltamento da BR à 630, os demais
Deputados, o Jair, eu conversando com ele, vai lutar muito
pelo asfaltamento de Monte Negro a Campo Novo e eu vou
lutar pelo asfaltamento da minha região ali, que seja da BR até

o Tarilândia, o mesmo, o Presidente vai lutar do Anari até o
Machadinho. São essas as nossas propostas que viemos aqui
para esta Casa, aqueles votos que o povo foi às urnas para
confiar em mim, são essas as nossas propostas de lutar para
desenvolver o nosso Estado, desenvolver as nossas cidades e
é por isso que eu venho aqui pedir ao Parlamentar para indicar,
fazer projetos e isso eu vou lutar os meus 4 anos,  com fé em
Deus, primeiro lugar pedir a Deus e segundo ao povo de Jaru,
da minha região, Jorge Teixeira, Theobroma, para desenvolver
um bom trabalho.

Também eu faço uma indicação neste momento ao
Governo do Estado, ao Secretário de Educação que lá no
Palmares, que é um Projeto que nós temos no Distrito de
Theobroma, construa uma escola de 5 salas de aula, que está
desenvolvendo muito, é um assentamento que tem desenvolvido
muito, e ali o Governo já precisa de ter uma escola de 5 salas
de aula, e eu acredito, pelo trabalho que o Governador vem
desenvolvendo no nosso Estado, ele vai sensibilizar por esse
apelo deste Deputado ali da região para fazer aquela escola ali
no Palmares, que aquela comunidade pede. Tem um município,
do Theobroma, um município pequeno, eu fui Prefeito eu sei
do sofrimento, como os vários demais colegas que já foram
Prefeitos e a gente vai poder lutar, eu sei o sofrimento dos
Prefeitos, mas tem muitos Prefeitos aí que tiveram sucesso,
por quê? Porque Prefeito tem que ter determinação, o mesmo
é o Governo, vontade de trabalhar, e essa vontade graças a
Deus eu tive e os vários colegas que aqui estão, que a
população aprovou, o Jair, a Daniela, o Neodi que foi Prefeito,
que passaram pelo Executivo, o Luiz Cláudio, que prestou um
bom trabalho na Secretaria de Agricultura, e vários colegas
em outros segmentos da sociedade, do Wilber da Polícia Militar
que desenvolveu um bom trabalho e a sociedade conduziu a
gente até aqui para lutar pelos interesses da nossa sociedade,
e eu vou lutar pelo interesse da minha sociedade do município
de Jaru, porque precisa. Eu vou lutar, o mesmo que eu trabalhei
como Prefeito, eu vou lutar, pedir a Deus, trabalhar como
Deputado estadual, com fé em Deus, e neste momento eu
encerro o meu discurso agradecendo a Deus em primeiro lugar
e aos nobres colegas aqui, pedir a Deus que esta legislatura
vamos fazer um bom trabalho, eu sei que tem alguns colegas
aí que ainda não desceram do palanque, mas eu já desci, eu
já estou andando para trabalhar para o povo, mas o tempo vai
dizer e aí nós vamos trabalhar, o que passou vamos deixar
para trás e vamos cuidar daqui para frente, lutar pelo nosso
Estado, que eu sei que vamos poder fazer muito, não como a
Deputada Daniela, que tem a sorte que o pai dela é Deputado
federal, vai poder ajudar muito a região, eu não tive essa sorte,
eu não tive essa sorte, eu só tenho o Senador Raupp, o
Deputado Natan que já tem o irmão Deputado, tenho a Deputada
Marinha e o Governo do Estado que a gente vai pedir. Mas a
Deputada Daniela é privilegiada, que vai fazer um bom trabalho
por ter o seu pai Deputado federal.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Oliveira) – Deputado, o
seu tempo esgotou.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, muito
obrigado, e pedir a Deus que a gente seja feliz nesta nova
caminhada.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Oliveira) – Quero registrar
a presença aqui do ex-Deputado Daniel Pereira que, com
certeza, muito contribuiu para o povo rondoniense.

Solicito ao 1° Secretário que leia uma comunicação
urgente que acaba de chegar.

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) – “À Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa de Rondônia.

Srs. Membros, a fim de dar cumprimento ao Art. 69
do Estatuto do PSDC – - Art. 69 - O Líder eleito pela Bancada
mediante voto secreto de maioria absoluta, não sendo obtido
quórum da eleição no primeiro escrutínio, realizar-se-á o
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segundo, do qual participarão os dois primeiros colocados no
escrutínio anterior, considerando eleito o mais votado.

Conforme o inciso I do Art. 95 do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, temos a honra
de informar a indicação do nobre Deputado Dr. Alexandre, que
se fará representar nesta Casa de Leis como o Líder do PSDC.

Cordialmente, subscrevem Deputados Alexandre Brito
e Neodi Carlos de Oliveira.

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2007".

O SR. PRESIDENTE (Neodi Oliveira) – Continuando
o Grande Expediente, com a palavra, por 20 minutos, com
aparte, o ilustre Deputado Luiz Cláudio.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Nobre Presidente Neodi, todos
componentes da Mesa, caros Deputados e Deputada, imprensa
aqui presente.

Eu venho a esta Tribuna, Sr. Presidente, com muita
responsabilidade, acima de tudo com conhecimento de causa
como técnico agrícola, como funcionário público, hoje como
Deputado estadual. Em 21.05.2003 eu fui, representando o
Governo de Rondônia, a Paris para receber o Certificado de
Zona Livre de Febre Aftosa com vacinação. Em 2002, o Governo
Federal, através do Ministério da Agricultura, que é a instituição
maior, e aqui eu quero parabenizar o Dr. Valério, que está aqui
no Plenário, pelo trabalho que fez na Superintendência Federal
de Agricultura, e dizer, se falou aqui na pecuária, Rondônia
hoje tem um rebanho de doze milhões de cabeças de bovinos,
cresceu muito. Eu sempre defendi que não podemos só criar
gado, que o Estado de Rondônia tem que diversificar porque
se nós formos só criar gado nós vamos chegar a um ponto que
nós vamos ter um excesso de matéria-prima e nós vamos ter
problema de mercado. Mercado não está na alçada de governo,
nem federal nem estadual, nem municipal. É lógico que os
governos têm que implementar políticas públicas que venham
desenvolver o setor.

Nobre Presidente, Rondônia é livre de febre aftosa. O
baixo nível de risco de febre aftosa alcançado pelo Estado de
Rondônia é uma grande conquista que não é fácil. Não foi fácil
alcançar essa conquista de Rondônia ser hoje um Estado livre
de febre aftosa, só quem sabe são os produtores rurais, só
quem sabe são os técnicos do IDARON, da EMATER, das
Secretarias Municipais de Agricultura, do Governo Federal, então
nós comemoramos e continuamos firmes para dar manutenção
de um Estado livre de febre aftosa, que também não é fácil,
não é fácil. Nós podemos ver o Nordeste, só dois Estados do
Nordeste podem tirar a sua carne para outros Estados ou para
exportação, porque não são livres de febre aftosa, eles vivem
lá brincando de fazer defesa sanitária animal, acham que o
Governo tem que fazer tudo. Então, para esclarecimento desta
Casa, o trabalho que o IDARON, que a Agência de Defesa
Sanitária Animal e Vegetal no Estado de Rondônia vem fazendo
em conjunto com o Governo Federal, porque o IDARON
simplesmente ele obedece às leis federais, vem fazendo com
a classe produtora do nosso Estado de Rondônia, é motivo de
orgulho para a classe pecuarista do Estado.

Há poucos dias, Sr. Presidente, vieram os técnicos do
Ministério de Agricultura do Chile e são os técnicos mais
exigentes com relação ao Estado livre de febre aftosa, eles
vieram acompanhados pelo Secretário Nacional de Defesa
Sanitário-Animal e estamos aguardando o relatório final sobre
a missão do Chile que veio a Rondônia ver como é que é feito
o trabalho de defesa sanitária animal, que é um trabalho sério,
é um trabalho que exige competência, responsabilidade, que
exige dinheiro. Sem dinheiro ninguém faz defesa sanitária
animal. Nós temos mais de sessenta escritórios do IDARON.
Nós temos lá em todas as fronteiras hoje, principalmente com
a Bolívia, barcos, pessoas lá 24 horas para não permitir que
entre uma cabeça de gado da Bolívia aqui em Rondônia, porque
eles não são livres de febre aftosa.

E ai, Sr. Presidente, a minha indignação é com o Estado
do Rio Grande do Sul, que baixou uma Portaria no dia 10
proibindo a comercialização de boi em pé e de carne desossada
do Estado de Rondônia para o Rio Grande do Sul, porque houve
um foco de aftosa a mais de 1.500 km do Estado de Rondônia,
lá em Santa Cruz de La Sierra, não é fronteira com o Estado
de Rondônia, e o Secretário de Estado lá do Rio Grande do Sul
baixou uma Portaria proibindo a exportação de carne de
Rondônia tanto em pé como com osso.

Eu quero parabenizar o Presidente do IDARON que
encaminhou ao Ministério da Agricultura um ofício pedindo
explicações porque dessa proibição do Rio Grande do Sul, como
também do Governador que encaminhou um ofício e falou por
telefone com a Governadora do Rio Grande do Sul o que é que
está acontecendo. Queremos uma explicação técnica da
proibição de exportar carne de Rondônia para o Rio Grande do
Sul.

E eu queria aqui fazer uma indicação para a Mesa,
que esta Casa que é um Poder também faça, Sr. Presidente,
faça um expediente ao Governo do Rio Grande do Sul explicando
que nós somos livres de febre aftosa e que nós não temos
culpa que a nossa costela seja melhor do que a do Rio Grande
do Sul, que por problemas comerciais a nossa carne não possa
ir para o Rio Grande do Sul, veja que absurdo. Então, estou
apresentando aqui para a Mesa uma indicação através do Poder
Legislativo de Rondônia para que nós possamos pedir
explicações ao Governo do Rio Grande do Sul, ao Secretário
de Estado de lá, à sua Governadora pela proibição de carne
com osso e gado em pé do Estado de Rondônia para o Rio
Grande do Sul.

Com a palavra o nobre Deputado Amauri para um
aparte.

O Sr. Amauri dos Santos – V. Exª está de parabéns,
essa preocupação, eu sei da preocupação de V. Exª, agora,
que o Presidente faça uma comissão de Deputados e que V.
Exª faça parte e vá até o Rio Grande do Sul discutir isso aí.
Porque eu sei que é um problema muito sério do nosso Estado,
porque um Estado que está desenvolvendo, são construções
de mais frigoríficos, o Deputado Kaká nesse instante falou de
uma cooperativa, e é uma preocupação muito grande e que a
gente, eu não vou poder ir porque vou estar ocupado no mês
de março, que vá uma comissão de Deputados até o Rio Grande
do Sul, discutir tudo isso aí, porque mandar ofício pode ficar, e
aqui esta Casa, os nossos Parlamentares que aqui estão poderão
discutir. Eu sei a competência de V. Exª que entende muito
bem, que vai ajudar muito nosso Estado de Rondônia nessa
parte. Está de parabéns V. Exª.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Muito obrigado, Deputado
Amauri. Fica também a sugestão aqui para a Mesa, eu acho
que ela é cabível, nós queremos fazer redução de gastos, mas
estou à inteira disposição para defender o nosso Estado. A
pecuária hoje é a quarta maior fonte arrecadadora do Estado.
A pecuária hoje é uma das atividades que mais geram
empregos no Estado de Rondônia, então nós temos que
respeitar essa atividade.

Eu queria aqui fazer uma defesa, não questionando as
palavras do Deputado Neri, eu quero defender a instituição
FEFA. Se não fosse a instituição FEFA nós não estaríamos hoje
numa condição privilegiada de ser um Estado livre de febre
aftosa, porque o FEFA é um Fundo que vem indenizar, por
acaso se houver um foco de febre aftosa tem que abater os
animais ao longo de onde houve o foco, e quem vai indenizar?
A indenização é do FEFA. Mas o FEFA tem sido um parceiro
número um do trabalho de combate à febre aftosa porque todos
sabem que dinheiro público, por exemplo, tem esse problema
agora na Bolívia, para você deslocar pessoas para lá, para
comprar mais combustível, para você contratar pessoas de
emergência pelo Governo do Estado tem que fazer toda
burocracia e fica difícil.
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Então o FEFA foi criado com a orientação do Governo
Federal, o FEFA tem sido um parceiro número um do combate
de febre aftosa no Estado de Rondônia, e eu, com certeza o
Presidente Vidal, que aqui eu tenho o maior apreço, a toda
diretoria do FEFA, não tenho dúvida da honestidade, da
transparência do FEFA e a instituição FEFA nasceu para ajudar
o Estado de Rondônia a ser livre de febre aftosa. Não tenho
nenhum questionamento que chame aqui o pessoal do FEFA
apresente, abra suas contas, mostre para a Assembléia
Legislativa do que eles fazem, mas aqui eu quero reconhecer
o trabalho do FEFA na pessoa do Presidente Vidal e de todos
os seus diretores.

Com a palavra Deputado Jesualdo para aparte.

O Sr. Jesualdo Pires – Quero parabenizar o Deputado
Luiz Cláudio, esse assunto inclusive foi tratado pelo Deputado
Neri Firigolo, é assunto de vital importância para nosso Estado.
A pecuária hoje tem passado por uma crise muito séria, nós
sabemos que os produtores do interior do Estado têm passado
sérias dificuldades. Essa atitude do Governo do Rio Grande do
Sul claramente demonstra que é uma atitude política, de
retaliação, evidentemente para prejudicar o nosso Estado e
prejudicar os nossos produtores. Então, quero parabenizá-lo
pelo trabalho que o IDARON e o FEFA  fazem, reitero apoio
porque de fato é um apoio muito importante. O FEFA e o IDARON
hoje são duas entidades que têm preservado a qualidade da
carne, a qualidade da sanidade animal do nosso Estado. Defendo
também o que o Deputado Neri colocou, a nossa carne hoje é
considerada a melhor carne do País, porém temos hoje o pior
preço pago no País, então é evidente que há um contra-senso.
Nossa carne hoje é considerada a melhor, a carne do boi verde,
a carne natural, porém temos hoje, se você vê a cotação hoje,
diária de cotação de arroba do boi do país inteiro, a praça de
Rondônia é a que pior paga. Isso tem que ser investigado e
evidentemente a Assembléia vai estar atenta a isso.

Parabéns Deputado.

O SR. LUIZ CLAUDIO - Quer a palavra, Deputado?

O Sr. Neri Firigolo – Permite-me um aparte, Deputado?

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Pois não.

O Sr. Neri Firigolo – Deputado Luiz Cláudio, eu não
acusei em momento nenhum da honestidade do Presidente do
FEFA, não, apenas eu coloquei, e aqui nesta Casa no mandato
passado foi colocado que os frigoríficos não estariam pagando
o Estado, então se não estão pagando tem incompetência de
alguém, e esse alguém se não está sendo competente para
arrecadar, por que o produtor paga e eles não pagam? Então
eu não estou questionando ninguém que está roubando, não,
mas eu acho que nós temos obrigação de saber para onde
está indo esse dinheiro, porque nós somos representantes do
povo. Eu não estou aqui acusando ninguém.

Agora, nós temos levantamento numa CPI que foi feita
inclusive da máfia do boi que mostra que a gente não consegue
saber quem é o presidente, por exemplo, de certos frigoríficos.
Tem uma investigação, inclusive, feita pelo Sobral em
Ariquemes, que é vergonhosa. Eu só estou questionado por
que é que os frigoríficos não estão sendo obrigados a pagar e
o nosso agricultor tem que pagar? Eu não disse aqui que falta
honestidade, essas coisas. Pelo contrário, eu parabenizei o
IDARON pela arrecadação, só que o outro lado é que não está
entrando no Estado, é isso que eu quis dizer, realmente não
acusei ninguém. Agora, eu acho que as informações, até para
nós defendermos, nós temos que defender. Eu tenho informação
muito grande dentro da questão da pecuária, também porque
nós fizemos no Estado uma investigação, só que eu acho que é
preciso esclarecer a população porque o nosso Estado que
tem a melhor carne, como disse, é um dos melhores Estados
do Brasil na questão da pecuária e o pior preço, alguma coisa

errada está tendo. Lá em Vilhena, aquela barreira que está lá,
que está em Vilhena, ela não deixa produtor vender lá fora, diz
que foge imposto. Como é que fogem impostos se o IDARON
não deixa sair uma cabeça da propriedade sem uma guia?
Então não fogem impostos, alguma coisa errada que precisa
de explicação, tem que ser dada.

Obrigado pelo aparte.

O SR. LUIZ CLAÚDIO – Eu concordo plenamente com
o Deputado que o que o frigorífico recolhe do produtor, e são
de responsabilidade do FEFA, que é uma instituição criada para
exatamente ajudar no combate da febre aftosa e uma
indenização por acaso se houver o foco de febre aftosa, que
realmente as indústrias têm que repassar esses recursos para
as indústrias, não tenham duvida disso.

Agora, eu queria dizer da importância do Parque
Industrial de Rondônia, o Governo do Estado, nós aprovamos
aqui na Sessão Extraordinária uma resolução do FIDER em
que contempla todos os frigoríficos de Rondônia com 1,5%
(um e meio por cento) de arrecadação. Isso é importante, que
falou o Deputado Kaká, em Ariquemes foi criada, Deputado
Tiziu, lá eu vi na margem da BR-364, Deputada Daniela, uma
cooperativa de produtores, estão lá construindo seu frigorífico.
Em Ji-paraná, Jesualdo, são mais de dois frigoríficos, estão
sendo construídos; em Rolim de Moura tem mais dois, em
Vilhena mais, se eu não me engano, Deputado Izequiel foi a
São Paulo com a conversa com empresários para implantar
um frigorífico lá em Cerejeira. Então hoje o Estado de Rondônia
tem treze frigoríficos, se eu não me engano, sifado. E com
certeza daqui a um ano, dois, nós vamos ter o maior parque
industrial de carne do País, eu não tenho dúvida que o produtor
vai ter várias opções, ele vai vender para quem pagar melhor.

Agora, nós não podemos deixar de apoiar o Programa
de Combate à Febre Aftosa, nós queremos não só o mercado
do Chile, nós queremos a Europa, por exemplo, são grandes
mercados, é quem paga melhor o preço da nossa carne, mas,
infelizmente, a Europa não quer comprar carne de Rondônia.
Exatamente porque o Brasil ainda não combateu a febre aftosa
no País, o Brasil ainda não acabou com a febre aftosa. Então a
Europa acha que nós estamos aqui brincando de fazer defesa
sanitária animal, e Rondônia, com sacrifício do pequeno
produtor, do médio produtor, do grande produtor, dos governos,
todo mundo unido para manter um Estado livre de febre aftosa
e muitas das vezes nós somos prejudicados, ainda não
comercializamos nossa carne no Chile, ainda não
comercializamos nossa carne na Europa, mas temos hoje o
melhor sistema de defesa sanitária animal.

Mas o Governo Federal, através do Ministério da
Agricultura, tem sido um parceiro de Rondônia, todos os anos
tem efetuado convênio, tem repassado recursos para o
IDARON, e todos os momentos que Rondônia faz um expediente
ao Ministério da Agricultura em Brasília, nós somos prontamente
atendidos, Sr. Presidente. Então eu quero que a Mesa tome
uma decisão, se for ter que mandar uma comissão para o Rio
Grande do Sul, eu estou à disposição, mas vamos fazer esse
encaminhamento aqui condenando o bloqueio da carne de
Rondônia para o Estado do Rio Grande do Sul. E mais uma vez,
Sr. Presidente, nós não somos culpados se a costela bovina de
Rondônia é melhor do que a costela bovina do Rio Grande do
Sul.

Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Eu quero
registrar e agradecer a presença do Sr. João Valério da Silva
Filho, fiscal agropecuário federal do Ministério da Agricultura
aqui representando o Superintendente do Ministério da
Agricultura, Dr. João, que já fez um grande trabalho por toda a
área agrícola do nosso Estado de Rondônia. Parabéns, Dr. João
Valério.

Eu solicito aqui ao Sr. 1° Secretário que faça
esclarecimentos aos nobres Parlamentares da questão da
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indicação de líderes partidários, porque está havendo algumas
divergências no entendimento da lei e é importante que se
faça um esclarecimento para que a gente faça a indicação dos
líderes da forma correta.

Solicito ao Sr. 1° Secretário que faça a leitura desse
expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1° Secretário) –
Procedendo à leitura.

Senhores Deputados:

E esta Presidência Comunica aos Srs. Deputados que:

 Conforme Prescreve o nosso Regimento Interno em
seu Artigo 95 Parágrafo Primeiro, As Indicações de Lideranças
deverão ser formuladas pelos partidos políticos com
representação nesta Casa.

Sendo assim, passarei a leitura do Artigo do nosso
Regimento Interno.

* ART. 95 – Líder é o porta-voz de uma representação
partidária ou do Governo e o intermediário autorizado entre
eles e os órgãos da Assembléia.

§ 1° - As representações partidárias deverão indicar à
Mesa Diretora, após a instalação da legislatura, em documento
subscrito pela maioria dos Deputados que as integram,
os seus Líderes e seus Vice-Líderes.

Assim sendo, eu solicito aos Srs. Deputados que
solicitem dos seus Partidos Políticos que enviem a esta Casa
suas indicações, para Líder, subscritas pelos Deputados do
Partido.

As indicações que já foram realizadas, eu solicito que
o Partido envie a esta Mesa Diretora, Ratificando suas
Lideranças nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Encerrado
o Grande Expediente, passamos às Comunicações de
Lideranças.

Com a palavra, pelo tempo de 20 minutos, o ilustre
Deputado Tiziu.

O SR. TIZIU – Sr. Presidente, bom dia, quero
cumprimentar S. Exª e toda a Mesa Diretora desta Casa. Srs.
Deputados, público aqui presente, também quero estender os
meus cumprimentos a toda a imprensa desta Casa.

Para mim, inicialmente, é um privilégio muito grande
estar aqui, Sr. Presidente, e é um momento histórico na minha
vida. Confesso que durante estes dias sonhei com este momento
de ter a oportunidade de falar aquilo que de fato vim fazer
dentro desta Casa de Leis. E quero aqui, acredito que se faz
necessário, me tornar um pouco mais conhecido por cada um
dos senhores. Eu sei que durante uma campanha eleitoral,
talvez vocês de uma forma muito mais costumeira, vivendo
com a política, se assustaram quando ouviram falar do nome
de um tal de Tiziu, apresentado nas urnas por uma grande
maioria das pessoas do Estado de Rondônia, que me dá hoje o
privilégio de ter um mandato para representá-los. Quero dizer,
meu Presidente Neodi, da grande satisfação de estar hoje
trabalhando com todos os nossos colegas e acredito que esta
instituição ela será uma instituição que atenderá, a partir de
agora, se não atendeu antes, mas quero dizer nesta atualidade,
atenderá com certeza os anseios da nossa população.

Estou aqui bem intencionado. É por isso que faço na
verdade este meu pronunciamento com muita satisfação. E
quero aqui dizer, Sr. Presidente, a nossa Constituição brasileira
ela nos dá no artigo 1º, parágrafo único, na realidade ela nos
traz um recado muito interessante que precisa ser observado:

‘diz ali que o poder emana do povo’. Ou seja, Srs. Deputados,
nobres colegas, eu entendo que o povo nos outorgou uma
procuração para que aqui nós possamos representá-lo. E é
bom que cada um de nós tenha esta consciência para
representá-lo da melhor forma possível. Se possível nos
utilizando da ética, ao representar cada cidadão deste Estado
de Rondônia.

Falando sobre a palavra ética que muito me chama a
atenção, porque pelos quatro cantos do nosso Estado ouve-se
falar em ética, ouve-se falar em moralidade, e a ética ela é
nada mais e nada menos que um conjunto de princípios morais
que precisam ser observados por todos no exercício das suas
profissões. E é desta forma, Sr. Presidente, Mesa Diretora,
nobres colegas Deputados, público aqui presente, também a
imprensa, a qual eu já citei, é desta forma que venho para
esta Casa de Leis durante 4 anos, é um momento ímpar,
oportuno, de que cada um de nós possamos verdadeiramente
nos conhecer. É um momento que muitas máscaras irão cair
dentro desta Casa. É um momento que certamente nós
possamos conhecer as verdadeiras verdades que estão
explícitas no rosto de cada um, e que aqui certamente vai ser
esclarecida por cada um de nós.

Eu quero, meus amigos, contar um pouquinho da
minha história, acredito que se faz necessário, para que nos
corredores desta Casa não haja mais aquelas perguntas ‘quem
é que é o Tiziu’? Eu quero eu mesmo falar da minha pessoa
para que vocês passem a conhecer.

O Tiziu, primeiro eu quero dizer, amigos e nobres
Deputados, público presente, eu não nasci empresário, eu nasci
numa cidade chamada Camacam, Estado da Bahia, que muito
me orgulha e vim para este Estado aos 11 anos de idade, faz
26 anos que moro no Estado de Rondônia, precisamente na
cidade de Ariquemes. Eu sempre costumo dizer para as pessoas
que se você ainda tem dúvida quem é que é o Tiziu, por favor,
liguem em Ariquemes porque eu quero me tornar conhecido
por cada um de vocês. E eu falo isso com muita segurança
porque toda a minha vida sempre procurei zelar principalmente
da minha idoneidade, sempre procurei zelar pelo meu caráter,
para que realmente as pessoas pudessem me respeitar naquilo
que verdadeiramente sou. Eu cheguei do Estado da Bahia em
uma época que muitos de vocês também vieram dos seus
Estados de origem; eu vim numa situação de escravo vendido
em cima de um caminhão pau-de-arara; fiquei três dias numa
rodoviária onde fui para uma fazenda trabalhar durante 8 meses
para ganhar a minha liberdade; eu não nasci riquinho como
muitos falam por aí e nem tampouco nasci empresário.
Trabalhei na roça durante muito tempo, 8 anos trabalhando na
roça; fui caminhoneiro nessa BR-364 e em muitas outras
também do Estado de Rondônia; fui garimpeiro com muito
orgulho; trabalhei muito tempo carregando saco de minérios
nas costas ali no Garimpo Bom Futuro. Quantas e quantas
vezes, amigos, eu cheguei naquele Garimpo Bom Futuro sem
ter sequer o dinheiro para uma alimentação, mas naquela época
era fácil, porque era só você chegar num barraco e você já
encontrava guarida. Trabalhei durante muito tempo de braçal
num material de construção por nome de MACOPE, lá na cidade
de Ouro Preto, onde originalizou o meu apelido de Tiziu, porque
naquela época eu era muito franzino, não agüentava sequer
carregar um saco de cimento, e eu dava um pulinho, colocava
dois sacos no chão para fazer um trampolim, dava ali um
pulinho; e aí os meus amigos me viram dando aquele pulo e
falaram: “Esse rapaz pula igual aquele passarizinho preto que
fica em cima de uma cabeça de cerca por nome de tiziu. Foi
desta forma, na realidade a minha vida tem uma longa história
que eu diria até para vocês que daria para escrever um belo
livro. Quero dizer para vocês que trabalho há 13, 14 anos, se
não me falha a memória, como empresário e na atividade de
venda de motocicletas, como representante de uma marca
muito importante mundialmente, graças a Deus a maior marca,
mas que muito me orgulha por representar esta marca e com
muita retidão temos realmente alcançado os nossos espaços
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dentro desta marca e dentro realmente de toda a parte da
diretoria da Moto Honda da Amazônia, a qual aqui eu faço
questão de citar.

E eu comecei esta atividade há 13 anos atrás, meus
amigos, mais uma vez no sofrimento que cada um de vocês
certamente já também deva ter sentido na pele em suas
profissões. Quantas e quantas vezes, Sr. Presidente, Mesa
Diretora, amigos Deputados e público presente e imprensa,
quantas vezes eu fui ao Paraná, numa cidade por nome de
Assis Chateaubriand, buscar uma motocicleta e vim de lá para
cá rodando em cima de uma motocicleta durante 3 dias de
viagem, dormindo embaixo de postos de gasolina porque não
tinha dinheiro sequer para pagar um hotel. É desta forma que
iniciei a minha vida. Eu quero repetir para que fique isto bem
claro: eu não nasci empresário, meu pai não é empresário e
infelizmente morreu há dois anos atrás na agricultura, ali na
cidade de Montenegro do nosso amigo Jair Miotto, que muito
tem feito um grande trabalho por aquela cidade.

Por isso, meus amigos, eu quero aqui me fazer
conhecido por vocês para que vocês realmente tenham muita
tranqüilidade ao chegar no Tiziu e falar sobre qualquer assunto.
Eu hoje tenho a felicidade de conversar com agricultor na
linguagem dele e conversar também com grande empresário
também na linguagem dele porque graças a Deus tive e tenho
o privilégio de viver em todas as camadas sociais. Por isso eu
quero aqui, Sr. Presidente, dizer inicialmente dos anseios da
nossa população do Estado de Rondônia, anseios esses que
conhecemos durante a nossa campanha, eu creio que é uma
prioridade da nossa população do Estado de Rondônia, ver
com que cada um de nós responsavelmente vem atuar os quatro
anos detentores do nosso mandato que somos hoje com muita
responsabilidade e acima de tudo de atender esse maior anseio
que é de moralização desta Casa. E eu já disse para o
Presidente, já disse para a Mesa Diretora, já disse para os
nobres colegas e quero aqui repetir, tornar público esta palavra,
é fácil fazer discurso sobre moralidade, o difícil é viver a
moralidade, é fácil falar em ética, mas eu quero ver quem de
fato vai continuar sendo ético durante 4 anos dentro desta
Casa.

E aqui, Sr. Presidente, é necessário fazer uma
observação e uma crítica também, porque o que mais tem são
especuladores nas esquinas por aí falando de políticos e eu
quero aqui também fazer uma defesa, até porque hoje estou
aqui como político. É fácil. As pessoas chegam a nós pregando
essa falsa moralidade, falando que querem políticos honestos
nos pedindo para fazer atos desonestos. Então eu quero aqui
deixar um recado também para a nossa sociedade de Rondônia:
se vocês tiverem alguma coisa irregular, por favor, nem
compartilhem comigo porque eu não quero nem tomar
conhecimento disso. Se vocês tiverem alguma coisa que é para
o bem da grande maioria desse Estado, coisas de retidões,
então compartilhem comigo, porque eu vou ser camarada, vou
ser amigo, vou ser parceiro e nós vamos até as últimas
conseqüências. É dessa forma, Sr. Presidente, que o senhor
sabe muito bem, já lhe disse isso dentro desta Casa, eu sou
um parceiro seu, eu sou um soldado seu dentro desta Casa, se
tem uma coisa que o meu pai na sua humildade me ensinou é
que não é de forma nenhuma você estar proibido a fazer
nenhum pacto com alguém, mas se você fizer esse pacto é
preciso que você cumpra, ou seja, em uma outra linguagem
popular, o que é combinado não é caro.

Nós combinamos, Sr. Presidente, esse pacto de
fidelidade, o senhor terá da minha parte com esta Mesa Diretora
e também os nobres colegas Deputados. Tudo que for correto
dentro desta Casa, eu gostaria muito de participar dessas
discussões, porque de fato eu venho aqui para atender o anseio
da grande maioria do Estado de Rondônia que clamou em todas
as esquinas, nas ruas onde nós quando éramos candidatos
passávamos.

Por isso eu quero dizer, Sr. Presidente, o Estado de
Rondônia é um Estado cheio de potencialidades, o Estado de

Rondônia, ele merece realmente uma atenção muito especial
de cada um de nós, este Estado ele quer ver em nós
representantes do povo um respeito mútuo, respeito este que
infelizmente muitas e muitas vezes faltou pelos Poderes.
Também me referindo à nossa Constituição Federal brasileira,
ela diz no artigo 2°, ela nos dá com muita clareza uma
referência; é bom que os Poderes sejam harmônicos entre si,
agora, eu não abro mão, Sr. Presidente, de que esta Casa lute
sempre pela sua independência. Eu quero dizer uma coisa aqui
e falo de uma forma destemida para cada um de vocês ouvirem,
eu não estive no palanque do Governador Ivo Cassol, eu nunca
tive maiores relacionamentos com o Governador Ivo Cassol,
mas hoje considero e tenho muita estimação por este
Governador pelo grande trabalho que a tenho visto fazer dentro
do Estado de Rondônia. Por isso eu disse para o Governador
Ivo Cassol: enquanto ele me respeitar como Parlamentar dentro
desta Casa, eu vou respeitá-lo como Executivo do nosso Estado
de Rondônia. No dia que ele me faltar com respeito, saiba ele
que usarei esta Tribuna em meu favor e falarei tudo aquilo que
eu sentir no meu coração. Vim aqui e quero dizer e pedir licença
para cada um de vocês, porque vou aqui citar um ditado
popular: não tenho rabo preso com ninguém. O meu mandato
foi conquistado com suor, eu estive lutando, andando à frente
de um caminhão pedindo voto, mostrando para o povo as minhas
intenções, portanto, não vou me render a este ou àquele poder,
a este ou àquele maioral, eu sempre vou lutar pela igualdade
de todos, por isso lutarei sempre pela igualdade deste Poder e
quero sim que este Poder seja respeitado na sua plenitude.

É desta forma, Sr. Presidente, que quero conduzir o
meu mandato dentro desta Casa, com total independência deste
Poder para que de fato, Sr. Presidente, nós possamos ter a
responsabilidade e autonomia de exercer o nosso verdadeiro
papel que é de fiscais do povo. Por que não fiscalizarmos os
nossos Poderes Judiciais, por que não? Se estamos aqui para
isso. Por que não fiscalizarmos o Poder Legislativo se estamos
aqui para isso? Por que não fiscalizarmos o Poder Executivo,
se estamos aqui para isso? Só que tem uma coisa aqui que eu
quero dizer e deixar muito claro. Para que nós tenhamos a
oportunidade e a transparência de fazer essa fiscalização é
preciso continuarmos aqui nesta Casa de mãos limpas e é desta
forma que quero continuar o meu mandato.

Sr. Presidente, eu quero discorrer um pouquinho dentro
ainda desse meu discurso, se o senhor me permite, falar sobre
um assunto que muito me encanta, até porque eu venho da
área empresarial. Área empresarial esta que tanto tem sofrido
dentro do Estado de Rondônia, quero cumprimentar o nosso
amigo João Valério, prazer muito grande estar revendo,
cumprimentar o ex-vereador Saulo, também de Ariquemes, o
vereador mais bem votado de Ariquemes, infelizmente sem
mandato por uma questão de legenda; cumprimentar a
professora Alba também, representante do ensino de
Ariquemes, presente, o nosso público.

Eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que
muito me interessa também, que é o assunto empresarial do
nosso Estado de Rondônia, que tanto precisa a atenção dos
nossos Poderes.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Estado de Rondônia
é um Estado que nos convidou para virmos para cá dos nossos
Estados de origem e aqui tem pessoas do Paraná, da Bahia, de
Santa Catarina, pessoas do Rio Grande do Sul, do Nordeste
todo, do nosso País, de tantos outros Estados, e vocês sabem
muito bem o que eu estou falando. Quando viemos para cá,
para o Estado de Rondônia, viemos alimentados por
expectativas, esperanças de dias melhores, que infelizmente
muitos foram frustrados dentro deste lugar por falta de
oportunidades concretas, reais. Vejam bem, as potencialidades
deste Estado, discorrendo aqui pelo campo mineral que muito
nos interessamos, nós temos altas produções da cassiterita e
aqui eu falo com muita propriedade porque faço parte de uma
região que tem a maior bacia de cassiterita do mundo, a maior
jazida de cassiterita do mundo, que é a jazida do Bom Futuro.
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Nós temos tantos e tantos outros minerais, como, por exemplo,
a vulfanita, que também hoje é um grande mineral dentro do
nosso Estado, nós temos a colombita, o ouro, o diamante, o
calcário e que precisa na realidade ser explorado, mas não
deixarmos continuar sendo explorados por outros países como
nós temos, na verdade, jogado as nossas matérias fora.

É interessante, Sr. Presidente, que nós temos aqui
pedras preciosas, só que nós não temos industrialização dessas
pedras, aí nós pegamos a pedra bruta, vendemos a preço de
banana, vai para outros países e volta em forma de jóias para
nós comprarmos nas boutiques por aí afora dos preços que
eles bem entendam, agregando valores a esses produtos,
gerando emprego lá fora, gerando recursos lá fora e deixando
o nosso povo a ver navios, tamanho é o desemprego que
também afeta os cidadãos no nosso Estado, por falta desse
tipo de observação. Agora há pouco o nobre Deputado Luiz
Cláudio estava falando aqui com muita propriedade, e
parabéns, Deputado, quando defende aqui a nossa pecuária
do nosso Estado de Rondônia, que é um setor tão rico e que na
realidade, infelizmente, somos tão atingidos na realidade por
Estados de uma forma fraudosa até, mal intencionada como
hoje o Rio Grande do Sul está fazendo, que eu também
compartilho da sua mesma idéia, Deputado, e digo mais, se
esta Casa entender que precisamos fazer uma nota de repúdio
terá a minha primeira assinatura, porque este Estado precisa
voltar a ser respeitado. Lá fora o Estado, o nosso Estado
brasileiro precisa entender que o Estado de Rondônia é um
Estado grande, pujante, rico, o Estado emergente mais
promissor deste nosso Brasil, e eu acredito nisso.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Deputado
Tiziu, V.Exª. dispõe de dois minutos para encerrar o discurso.

O SR. TIZIU – Muito obrigado. Por isso, eu quero aqui,
para concluir então as minhas palavras, dizer de tantas e tantas
grandezas que temos no nosso Estado e que precisamos
observá-las, grandezas de altas produções da agricultura,
grandezas também no setor madeireiro, que infelizmente tem
pessoas que têm medo de falar ou até defender o setor
madeireiro e vocês vão me ver em uma outra oportunidade vir
aqui defender esse setor que é marginalizado e que falsos
ambientalistas, às vezes querendo pregar essa falsa moralidade,
querem na realidade marginalizar esse setor, que é um grande
setor na área de empregos no nosso Estado de Rondônia e
que tanto produz pelo nosso Estado e que precisa
corajosamente ser defendido por alguém, e eu vou estar aqui
para defender. Por isso, eu quero aqui ainda falar da construção
civil, um setor que também precisa voltar a ser observado.

E aqui, Sr. Presidente, para concluir as minhas palavras
e cheio de agradecimentos com cada um de vocês que
atenciosamente me ouviram, vou fazer, Sr. Presidente, duas
indicações para esta Mesa: primeiro, eu gostaria muito de ver
um grande resgate da UNESTADO dentro do Estado de
Rondônia, eu falei nos meus discursos de campanha e o senhor
vai me ver aqui defendendo, porque muitos pais de famílias,
sobretudo aqueles que têm dois ou três filhos, que ganham
um salário ou dois salários mínimos, não têm condições de
pagar a faculdade, a universidade do seu filho e eu vou defender
esse tema aqui porque sou a favor de que este Estado volte a
desenterrar esse projeto que foi criado na época do Governo
Piana, da Universidade Pública Estadual, que está numa gaveta
desde 1993 e eu vou desenterrar esse projeto. E quero muito
com esta indicação que seja atenciosamente observada pelo
nosso Executivo. Assim eu entendo, Sr. Presidente, que nós
como Parlamentares vamos fazer aqui o nosso papel e dando
oportunidade, acima de tudo, para aqueles que verdadeiramente
precisam.

Da mesma forma vou fazer uma segunda indicação,
Sr. Presidente, e quero, espero com muito anseio receber de
uma forma positiva do nosso Executivo esse aval desta indicação
que vou também aqui fazer, que é um Shopping Cidadão para

minha querida cidade de Ariquemes, porque entendo que assim
nós vamos também estar atingindo e privilegiando, incentivando
uma camada, sobretudo, daquelas mais necessitadas da nossa
grande região que, diga-se de passagem, está atendendo 12
municípios da circunvizinhança, inclusive de Montenegro, Alto
Paraíso e tantas outras cidades que aqui nós poderíamos citar.

Sr. Presidente, muito obrigado, estou de fato muito
feliz por estar aqui nesta Casa. Srs. Deputados, quero aqui me
colocar como parceiro de cada um de vocês, contem com este
humilde Deputado para todas as horas, sobretudo para aquilo
que de fato seja de maior interesse do nosso povo do Estado
de Rondônia. Que Deus continue nos abençoando e que nós
durante esses 4 anos possamos de fato nos tornarmos grandes
orgulhos para o Estado de Rondônia. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Eu queria
convocar os Deputados que ao término desta Sessão não se
retirassem e dirigissem até a sala de reuniões para que a gente
pudesse montar uma Comissão de Deputados para nos
próximos dias já se deslocarem até o Estado do Rio Grande do
Sul para tratar direto com o Governo do Rio Grande do Sul na
questão do embargo da carne rondoniense. Nós Deputados
temos a obrigação e o dever de defender um setor tão
importante para o desenvolvimento do Estado de Rondônia e
não iremos nos calar diante de uma atitude que no meu
entendimento é totalmente incorreta e de uma forma de
discriminar o Estado ao qual nos pertencemos.

Continuando com as Comunicações de Lideranças.
Com a palavra, pelo tempo de 20 minutos, sem apartes, o
ilustre Deputado, Líder do Governo, Euclides Maciel.

O EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
companheiros, nossos amigos do auditório, companheiros da
imprensa, é um prazer, tem horas que a gente pára e pensa:
será que é a realidade que estamos vendo e fazendo hoje, nós
temos tido aqui dentro desta Casa, Sr. Presidente, muita
humildade e vamos da mesma maneira continuar por esses 4
anos, se Deus quiser. Toda dúvida, independente do partido
que for, nós iremos sempre perguntar, sempre tentar ficar a
par, como dizia o próprio Deputado que aqui fez o uso, o
Deputado Tiziu, que nós temos que estar a par das coisas
certas. Mas gostaria já de cumprimentar, Deputado Tiziu, por
dois pontos: primeiro, eu estava vendo o Deputado Tiziu falar
aqui, daí eu vi que eu estou velho demais mesmo, o Tiziu era
o meu ouvinte, ele disse: “- Eu era molequinho e te ouvia na
rádio”. Eu acho que eu estou velho mesmo, eu estava vendo, e
a segunda, Deputado Tiziu, é referente à defesa desse povo
que veio de Santa Catarina, do Paraná, do Nordeste todo e
que quando vieram para cá lá não se falava que não poderia
ter madeireira, que o toreiro era bandido, isso começou graças
aos gringos, aos americanos que se acham que mandam na
Amazônia, acham que a Amazônia é deles, eles devastaram
tudo que tinha lá, agora se acham no direito de falar em pulmão.
Quem manda nesses Estados somos nós que moramos aqui,
somos nós que viemos aqui. Quando eu morei em Ariquemes,
em 1985, a Deputada Daniela era uma menininha, mas não
tínhamos quatro a cinco dias sem energia elétrica, nós que
passamos todas essas dificuldades é que podemos falar deste
Estado, nós é que temos que brigar por este Estado.

Então, Deputado Tiziu, parabéns por essas palavras
suas e me alio a você para toda essa briga em defesa do
madeireiro, do toreiro, que eu sei que eles são responsáveis
pela maioria dos empregos que ora existem.

Agora eu vou fazer uso aqui, Presidente, eu ontem, o
Deputado Wilber ontem representava o Presidente na
solenidade no Corpo de Bombeiros e nós vimos ontem o
Governo do Estado fazendo a entrega de várias viaturas para a
valorosa equipe do Corpo de Bombeiros, heróis anônimos, o
que eles têm prestado de serviço a comunidade, às vezes com
pouco recurso, mas têm feito, mas já que eu entrei na área de
segurança, eu não sou militar, eu sou civil, mas me considero
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bastante entendido na área porque há 27 anos eu apresento
programa policial em rádio e televisão e uma das coisas que
eu falei com o Governador ontem pela manhã é que nós temos,
em caráter de urgência, isso eu vou pedir ao meu amigo Izequiel
Neiva, o Wilber, que são da PM, que tem que fazer logo um
curso de cabo e sargento, porque há muito tempo não tem
curso de cabo e sargento, há uma valorização muito grande
aos oficiais e não aos soldados, e eu sou defensor do soldado
porque quem está na rua é o policial. E eu ia até falar hoje que
no Paraná, agora eu estive para lá, o Governo do Paraná, a TV
mostrou todos os gabinetes da Polícia Militar do Paraná, nenhum
oficial fica nos gabinetes, oficial é na rua, oficial ele está
formado e está preparado para enfrentar o bandido, até porque
houve uma preparação para ele chegar a isso. Com isso eu ia
falar, mas o Major Sena me disse ontem: “Euclides, não há
necessidade disso porque já é ordem do Governador, os oficiais
têm que ir para rua, sim, senhor, porque o que eu via em Ji-
Paraná um ano atrás três policiais militares, isso eu não vou
esquecer, perderam a farda, perderam a farda e um não perdeu
só a farda, perdeu a vida, porque ele foi retido no quartel, os
três porque saíram em defesa do povo, prenderam três
elementos e nenhum bandido vai chegar para você e dizer:
“não me leve preso porque eu conto tudo.” Claro que não! Isso
é hipocrisia de quem pensa. E houve algum excesso de um
policial, mas naquele sentido, tanto é que depois descobriu-se
quantos crimes tinham os que processaram, os que fizeram os
três policiais perderem a farda e um deles perdeu a vida, morreu
há poucos dias, que ele estava doente e não teve recursos
nem  para tratamento. Hoje, Wilber, as três esposas, as três
viúvas que estão lá não têm amparo de nada porque eles foram
expulsos da PM por querer defender e prender bandidos.

Eu de antemão me coloco aqui como um eterno defensor
da justiça, mas em primeiro lugar gostaria de dizer que ontem,
quando eu falava ao Governador, eu disse: “Governador,
precisamos do curso de cabo e sargento com urgência porque
está acumulando demais, quando tiver o primeiro curso vai
dar muitos policiais para fazerem e poucos estarão participando
como cabo e sargento. Agora, quero pedir ao senhor, coloque
os oficiais na rua, porque dentro de gabinete, lá dentro do ar
condicionado, lá dentro do quartel quem tem que ficar é um
civil, que ele é muito mais barato para nós aqui do Estado,
para o Governo do Estado e para a população.

Então, nós fomos informados ontem pelo Major Sena
que já está em vigor e que os oficiais vão às ruas, afinal de
contas eles se prepararam foi para isso, para estar nas ruas
combatendo, e isso não pode ficar apenas com o policial que
ali está e ele tem que ser valorizado.

E a segunda coisa, meu amigo Neodi, é a equiparação
salarial, nada contra o policial civil, muito pelo contrário, tenho
muito respeito a isso, mas o policial civil ganha duas vezes
mais que o militar e nós precisamos brigar neste sentido para
que o policial militar seja valorizado também no salário, isso
nós temos que fazer partindo de nós aqui da Casa. Eu gostaria
de pedir aos demais companheiros que entrem nesta luta,
mesmo não sendo um policial, mas já falei ao Wilber e ao
Izequiel que sou companheiro na defesa desses que precisam
da nossa voz aqui nesta Tribuna.

Eu gostaria também de agradecer, primeiramente a
Deus, a todos que têm confiado no nosso trabalho. Nós estamos
vendo Ji-Paraná hoje numa situação difícil, Ji-Paraná tinha quase
dez mil buracos, hoje melhorou, hoje tem um só, tomou conta
de toda a cidade, é um só, agora mesmo recebi uma ligação
de um empresário, que o Secretário de Obras deu vinte quatro
horas para limpar a calçada, como se a cidade estivesse boa,
como se a cidade, e um ex-deputado inclusive foi, como se a
cidade estivesse às mil maravilhas. Eu entendo o seguinte:
nós podemos até cobrar que a nossa cidade, as calçadas são
para o povo andar, eu sei disso, nós não estamos querendo
atravessar, nem coisa errada, porque é o seguinte: primeiro
arrume a cidade, primeiro dê condições, e não desempregar.

Estão tirando todos os camelôs da rua, eu posso dizer, eu estou
do lado dele vinte quatro horas, ah! vou chamar a polícia, chama
o Deputado que eu estou junto, não gosto de confusão, mas
não gosto de correr da confusão também. Eu posso dizer que
se tirar ou deixar aqui já, Presidente, se tirar meu povo de lá,
eu não tenho voto de empresário, não, não tenho voto dos
grandões, não, meu povo é outro, meu povo é aquele lá do
bairro, aquele sofredor, aquele que está ali do lado vendendo
alguma coisinha para sobreviver, e vão tirar o meu povo de lá?
Se acontecer isso eu não sei, não, talvez tenha que tirar o
Deputado da cadeia também. Eu não vou deixar, eu vou defender
e vou estar sempre em luta por esse povo que confiou em
mim.

Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Quero
registrar a presença aqui do ex-Secretário de Educação, atual
Presidente do IPERON, professor César Licório. Encerrada a
Comunicação de Liderança, passemos às Comunicações
Parlamentares.

Com a palavra, pelo tempo de cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu vou ser rápido. Eu queria
só fazer um alerta para os companheiros que são cinco sessões
para que a gente possa definir as Comissões. O nosso PMDB,
nós já estivemos reunidos no final de semana, inclusive com a
participação do senador Raupp, da Marinha Raupp. Ficou
definido, se nós não quisermos um Bloco Parlamentar, o nosso
Líder será o Tiziu, está aqui com a presença do Amauri e de
tudo, nós estamos vendo aí a possibilidade, ainda está se
discutindo diante da possibilidade da formação de um Bloco
Parlamentar para se discutir a questão das Comissões.

Então, como são cinco sessões ainda, na realidade
essas conversações ainda se prolongam e o Amauri, o Tiziu e
o Marcos, praticamente nós estamos definindo já a questão da
liderança.

Era só esta comunicação, Sr. Presidente. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Conforme
o nosso Regimento Interno não haverá designada a Ordem do
Dia para 1ª sessão plenária dessa sessão. Nós continuaremos
com as Comunicações Parlamentares e com a palavra, com o
tempo de cinco minutos, o ilustre Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Exmº. Sr. Neodi de
Oliveira, Presidente desta Casa, demais membros da Mesa,
nobres Pares, imprensa, funcionários da Casa, Vereadores aqui
presentes, professores, sindicalistas, minhas senhoras, meus
senhores.

Queria cumprimentar também daqui o Presidente do
nosso partido, senhor Tácito, bem como cumprimentar o amigo
João Valério. Acredito e queira Deus, Sr. Presidente, que de
quinze dias para cá esta Casa tinha verdadeiramente assumido
a postura diferente. Ouvindo o nobre Deputado Tiziu, as suas
palavras, a sua história, que com tanta propriedade o senhor
relatou aqui nesta Tribuna, e aqui dou um conselho a V.Exª.,
de coração, que todo esse passado de sofrimento não lhe faça
esquecer e nem relatar somente no discurso, mas sirva, acima
de tudo, esse seu passado para que você tenha sempre a
sensibilidade com os nossos irmãos, principalmente aqueles
menos privilegiados pelo destino.

Sr. Presidente, já vimos nesta Casa as mudanças que
nós discutimos em muitos momentos e eu espero, Sr.
Presidente, que essas mudanças sejam verdadeiramente, não
somente no sentido da moralização, mas acima de tudo que
essa moralização, essa economia feita com o dinheiro desta
Casa traga de concreto algum resultado para nossa população
e não fique somente no discurso moralizador. Quando o
Deputado Tiziu falou aqui na independência e na harmonia dos
Poderes, e eu, Deputado, que tenho sofrido tanto com os erros
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institucionais, tenho visto que independência em muitos
momentos nunca existiu entre os Poderes e muitas vezes
harmonia só existiu nos erros entre os Poderes. E é por isso,
Sr. Presidente, que eu tenho muita esperança que nessa nova
postura que se anuncia nesta Casa a gente verdadeiramente
tem um Poder independente, harmônico e que verdadeiramente
defenda os interesses do povo.

Aqui, Sr. Presidente, eu estou pronto para qualquer
sacrifício da minha parte, mesmo que tenha que cortar a própria
carne, porque é muito comum você querer a mudança, mas
querer a mudança somente com o sacrifício dos outros,
dificilmente você aceita a mudança quando essa mudança você
tem que cortar na própria carne. Agora, eu não posso aceitar,
Sr. Presidente, qualquer tipo de sacrifício em vão, esse sacrifício
que me proponho, ele terá que ter o resultado prático e o
resultado prático que espero é exatamente a melhoria ou pelo
menos a busca da melhoria da qualidade de vida do nosso
povo.

Aqui se pronunciou anteriormente o Deputado
Alexandre Brito. Eu quero dizer ao Deputado primeiro do meu
respeito que eu tenho a todos os trabalhadores da Educação,
mas quero dizer também ao Deputado que jamais passaria a
mão por cima dos erros de quem quer que seja, sou radical
neste sentido. Agora, eu acho grave, Sr. Deputado Alexandre
Brito, que o senhor que passou o tempo inteiro, a semana
inteira, a quinzena inteira alardeando que uma bomba seria
solta nesta Tribuna contra um sindicato e chegando aqui as
suas palavras não condizem com o alarde que foi feito na
imprensa. Eu esperava que tivesse realmente uma denúncia
grave, pelo que foi alardeado, mas uma denúncia com toda
comprovação. É muito grave quando se usa a Tribuna desta
Casa, que tem inegavelmente um peso muito grande, e torna
pública uma denúncia, sem essa denúncia estar devidamente
comprovada. Não se pode fazer isso, é muito grave e até o
nobre Deputado Alexandre me explicando ali nos bastidores,
dizia que ele próprio não tinha feito esse alarde, mas que o
senhor venha aqui e se explique e diga que o senhor próprio
não fez esse alarde, porque então toda a população de Porto
Velho e do Estado, que viu os meios de comunicação, que leu,
eles acham que a denúncia é muito mais grave do que o vazio
que veio aqui a essa Tribuna.

Eu tenho recebido ao longo do tempo, Sr. Presidente,
nobres pares, muitos apelos da população, sempre no sentido
de que eu não mude, de que eu continue sendo este cidadão
que sempre transpareceu para o povo o que era. E uma das
coisas que eu tenho mais cuidado é exatamente não mudar
em absolutamente  nada o meu comportamento. E quando me
questionam e dizem que muitas vezes ao se chegar a esta
Casa, ao ascender a qualquer cargo importante as pessoas
mudam, eu sempre digo que não, não há mudança, há muitas
vezes a falta de oportunidade de você mostrar sua verdadeira
face e muitas vezes ao ascender ao poder aí o cidadão tem a
oportunidade de mostrar a sua verdadeira face. Aqui no discurso
do nobre Deputado, meu companheiro de partido Néri Firigolo,
com quem quero me solidarizar com todas suas preocupações
com relação à pecuária e aos pecuaristas, nós pecuaristas
passamos por um momento muito difícil, muito delicado e para
completar, ainda corroborando com as palavras também do
nobre Deputado Luiz Cláudio, vem com uma decisão do Estado
irmão brasileiro querendo pura e simplesmente, nos impor uma
discriminação que não tem cabimento. Agora, eu também quero
dizer ao Deputado Luiz Cláudio, quando nas suas palavras o
Deputado Néri Firigolo se referia ao FEFA e que é um órgão
que presta um serviço de excelência indiscutível...

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Sr.
Deputado, o seu tempo está esgotado.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Mas muitas vezes esse
serviço de excelência tem que ser observado o custo-benefício,
porque às vezes o custo é tão alto para a população ou para o
segmento que muitas vezes tem que ser repensado, é ai quando
eu compartilho das suas idéias.

Desculpe, Presidente ter-me excedido no tempo.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra, pelo tempo de cinco minutos, sem apartes, a ilustre
Deputada Daniela Amorim.

A SRA. DANIELA AMORIM – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, meus senhores e minhas senhoras.

Quero dizer que estou nesta Casa para trabalhar,
exercer as competências atribuídas ao Deputado estadual pela
Constituição do Estado de Rondônia, para criar mais
oportunidades de uma vida melhor para as pessoas que vivem
no nosso Estado. Neste propósito pretendo exercer as minhas
funções no processo legislativo num acompanhamento, controle
e fiscalização das políticas públicas e na articulação política. E
nesta oportunidade, quando iniciamos os trabalhos da
legislatura, quero convidar os demais Parlamentares e as
instituições do Estado para um trabalho comum voltado à
regularização das atividades econômicas desenvolvidas no setor
primário em Rondônia, a extração de substâncias minerais,
com a regularização dos garimpos, na regularização fundiária,
na regularização das atividades de extração madeireira,
regularização ambiental das propriedades rurais. Em Rondônia,
as atividades exercidas com a utilização dos recursos naturais
estão sob controle da União, dependem ainda da efetiva
regularização para ordenar o setor primário de nossa economia,
retirando milhares de pessoas da semiclandestinidade e do
temor de qualquer momento sofrerem o mecanismo da
repressão implantado para a utilização de irregularidades deste
recurso, inclusive o controle da limitação dos direitos de
propriedade com a exigência da reserva legal nos lotes rurais.

É certo que essa regularização das atividades
econômicas do setor primário depende principalmente da ação
do Governo Federal, mas essas ações apenas serão
desenvolvidas se as instituições estaduais manifestarem um
propósito firme. Neste sentido, lembro que até hoje o Governo
Federal ainda não cumpriu o dispositivo da Lei Complementar
que criou o Estado, um projeto de desenvolvimento em
Rondônia. Ao lado disso, temos ainda o anúncio das obras
hidrelétricas para atender às necessidades do Sul e do Sudeste,
que vão injetar milhões de reais na nossa economia, não é
preciso ser adivinho para prever que a injeção desse recurso
sem o ordenamento do setor primário vai multiplicar os
problemas de desmatamento e conflitos fundiários.

Quero lembrar, ainda, que hoje os nossos agricultores,
na maioria, estão limitados a financiamentos oficiais para a
agricultura familiar, porque não possuem licenciamento
ambiental de suas propriedades que dependem da efetiva
localização da reserva legal e para viabilizar esse licenciamento
esta Casa alterou a Lei de Zoneamento, conforme exigência
do acordo celebrado com o Ministério do Meio Ambiente, e
também o Governo do Estado coloca nossa polícia para fiscalizar
Unidades de Conservação Ambiental. No entanto, ainda não
aconteceu a contrapartida do Governo Federal que se
comprometeu ao desenvolvimento de um programa para
financiar recomposição da cobertura florestal nas nossas
reservas legais. Um projeto de viabilidade econômica que
compreenda toda a propriedade assegurada com mais
rentabilidade que a obtida com o agricultor de subsistência da
pecuária extensiva. O que estou dizendo é que devemos
promover uma ação política para um amplo programa do
Governo Federal em nosso Estado, para que se possa
desenvolver, cobrir com o reflorestamento plantas que possam
ser usadas como biodiesel, para que consiga aumentar a
rentabilidade das pequenas propriedades. Um programa voltado
para o desenvolvimento sustentável, no qual o Governo Federal
cumpre as suas obrigações para regularizar nossa economia
primária, criando áreas de garimpagem, regularizando as
posses das áreas devolutas públicas, financiando a
recomposição de reservas legais, regularizando a extração do
setor madeireiro com as concessões florestais e a simplificação
nos casos de pequenas propriedades, como a SEDAM está
demonstrando no seu novo programa que está implantando
no nosso Estado, onde está facilitando às madeireiras
conseguirem seus projetos de manejo. Nesse sentido, nos
próximos dias, nós estaremos apresentando algumas indicações
para esta Casa para a qual espero a cooperação e também a
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cooperação da nossa Casa e também das instituições do nosso
Estado notadamente ligadas ao setor produtivo. Também
gostaria de deixar o registro dos parabéns à Corrida de Jerico,
que sem sombra nenhuma de dúvida está sendo o maior evento
do nosso Estado, e dizer para os colegas Deputados que fomos
muito bem representados pelo nosso Presidente, que ali ganhou
a Corrida de Jerico. Também não poderia deixar de registrar
o apóio ao Deputado Néri, que realmente é um problema no
nosso Estado que nós temos que apurar, até porque o pequeno
produtor vem pagando o imposto ao IDARON e quando vai à
propriedade sacrificar um animal eles não indenizam o produtor.
Então, esse dinheiro que a gente vem pagando, a gente pode
estar revertendo ao pequeno produtor através de indenização,
através de oferecer vacina para aquele que tem uma quantidade
de gado limitado, e não a gente não ficar sabendo o que vem
sendo feito. Não estou criticando FEFA, eu até parabenizo por
ter controlado a aftosa aqui no nosso Estado, que a gente sabe
que é de suma importância, até se não fosse importante, hoje
nós temos mais de onze milhões de cabeça bovinas no nosso
rebanho, então imaginem Vv.Exªs. que representa o setor
principal da nossa economia, mas nem por isso a gente não
pode fechar os olhos e não fiscalizar, é para isso que fomos
eleitos.

Também gostaria de fazer parte do discurso do colega
Tiziu, onde colocou a preocupação do Shopping Cidadão, em
outra oportunidade já tinha, havia falado com nosso Presidente
que ao invés de o Governador abrir o Shopping Cidadão em
Cacoal, porque Ji-paraná tem um Shopping Cidadão e bem
próximo poderia abrir na nossa região, não é, Jair? Que também
é Deputado da nossa região, Presidente, também é Deputado
da grande região de Ariquemes, para abrir o Shopping Cidadão
da nossa região, que sem sombra nenhuma de dúvida vai estar
ajudando muitas pessoas, que hoje em Ariquemes uma pessoa
para tirar uma identidade leva mais de sessenta dias. Então,
como a gente quer colocar o jovem no mercado de trabalho,
se a gente não oferece a ele nem os seus documentos, então
a preocupação que a gente da região de Ariquemes tem, e
que eu apoio o Deputado nessa causa.

Eram estas minhas colocações, e eu agradeço a
oportunidade do uso da palavra.

(Às 11 horas e 16 minutos o Senhor Deputado Neodi de
Oliveira passou a presidência ao Senhor Deputado Alex
Testoni).

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Com a palavra
o Deputado Jair Miotto. Cinco minutos.

O SR. JAIR MIOTTO – Gostaria de cumprimentar a
Mesa, em nome do Presidente, cumprimentar os demais
Deputados, cumprimentar o auditório, cumprimentar o Prefeito
de Monte Negro, José Mineiro, que está aqui presente. E dizer
também, como todo mundo disse da sua história de vida em
Rondônia, eu também gostaria de dizer um pouco da minha
história de vida e do meu conhecimento pelas dificuldades dos
pequenos municípios.

Cheguei a Rondônia em 1984, conheci aí o ramo
madeireiro e ingressei na política. Fui Prefeito de Monte Negro
durante dois mandatos. Uma região sacrificada, uma região
sofrida, mas graças a Deus, hoje, o Governador Ivo Cassol
está levando o asfalto para Monte Negro, só faltam 4
quilômetros  e, se Deus quiser, no verão o asfalta estará
chegando a Buritis. Mas gostaria de fazer, aqui, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, um apelo especial solicitação especial, e
gostaria que o Sr. Governador atendesse a situação de Buritis.
Buritis, hoje, sem dúvida, é o maior celeiro produtivo de grãos,
como se diz em espécies; milho, arroz, feijão, café, do Estado
de Rondônia. Ao fundo, Campo Novo, Cacaulândia, Monte
Negro, Buritis, Jacinópolis, Jacilândia, Rio Pardo, Rio Branco,
sem dúvida também é o maior celeiro da pecuária do Estado
de Rondônia e, hoje, neste período chuvoso, a situação de
Buritis é uma situação dificílima. Eu gostaria de fazer um pedido
especial, que o senhor Governador, eu já fiz este pedido em
campanha, instalasse uma Residência do DEVOP no município
de Buritis, porque os centros das estradas do Estado, hoje,
estão naquele fundo de Buritis, na 421, que liga Buritis a Campo

Novo, que liga a 421, que liga Campo Novo a Jacinópolis,
Jacilândia, a estrada que liga Jacilândia a Rio Pardo, a Rio
Branco. Então, o fluxo de estrada de chão e o fluxo de produção
do Estado, sem dúvida, é grande, também o fluxo madeireiro
ali. E não tem sentido ter que deslocar uma máquina de
Ariquemes para atender uma emergência lá no Distrito de Rio
Pardo, lá no Distrito de Rio Branco, lá no Jacinópolis, que dá
aproximadamente 200 quilômetros da sede.

Então, eu gostaria de fazer aqui este pedido, este
apelo, que o senhor Governador, e vou entrar com este
requerimento de autoria minha, espero o apoio dos
companheiros para que seja instalado de imediato uma sede,
como se diz, um posto do DEVOP no município de Buritis. E
também não poderia deixar de pedir, que o Governador, nós
temos uma ponte no rio Jamari que eu construí no primeiro
ano de Prefeito, em 1997, uma ponte de 90 metros de vão,
uma ponte de pilares de concreto que liga o município de Monte
Negro a Cacaulândia. De Monte Negro a Cacaulândia dá 50
quilômetros. Para sair de Monte Negro e ir a Cacaulândia e
voltar pela BR dá 110 quilômetros. E também um dos maiores
fluxos da pecuária do Estado de Rondônia, sem dúvida está no
fundo do município de Cacaulândia que faz fundiária com o
município de Monte Negro. Que o Governo do Estado, também
conversamos isto em campanha, criasse uma RO de ligação
entre Cacaulândia e Monte Negro para que facilitasse o
escoamento da produção pecuária, o escoamento do gado
daquela região com mais facilidade, porque nestes períodos
chuvosos, eu quando Prefeito, hoje o nosso Prefeito, José
Mineiro, a ponte se danificou, vocês devem ter visto no jornal,
com o apoio da Prefeitura solicitamos um convênio do Governo,
não conseguimos até o momento, com o apoio dos produtores
da região e a Prefeitura de Monte Negro trocamos o
prancheamento da ponte, que é a base é de concreto, trocamos
tudo e a ponte hoje esta trafegando normal.

Então, é de grande importância essa RO que liga aquele
fundo, até eu gostaria na oportunidade, que alguns Deputados
criassem e fossem conhecer, ver a realidade do Estado de
Rondônia no decorrer da 421 até Jacinópolis, o que é produção,
o que é pecuária que tem nessa região, que sem duvida, além
da madeira, com certeza, sem medo de errar, eu digo que é o
maior sustento, maior celeiro da pecuária e da produção
agrícola do Estado de Rondônia.

Também não podia deixar aqui, Srs. Deputados, de
dizer sobre o município de Cujubim. O município de Cujubim
hoje é o maior pólo madeireiro, você chega ao município de
Cujubim dá até nojo, parece que você está entrando num
chiqueiro de porco naquela cidade. Está certo que existe a má
administração, mas que o Governador intervenha naquela
situação, que também mande equipamentos permanentes do
DEVOP, porque se ficar um doente lá no Cujubim ele morre até
chegar ao socorro, porque não tem como sair devido às
necessidades das estradas. E Cujubim hoje é o maior pólo
madeireiro do Estado de Rondônia onde esta centralizada a
maior produção de madeira, a maior fonte de renda para o
Estado é o município de Cujubim.

(Ás 11 horas e 22 minutos o senhor Deputado Alex
Testoni passou a presidência ao Senhor Deputado Neodi
de Oliveira).

O SR. JAIR MIOTTO - Como o Presidente Neodi
também é conhecedor dessa realidade, eu gostaria, Deputado
Neodi, que V.Exa. compartilhasse com isso e fizesse com que o
Governador também instalasse uma pequena sede do DEVOP
no município de Cujubim para atender as emergências do
município, que eu acho que dos pequenos Municípios de
Rondônia os mais sacrificado são o Cujubim e o Campo Novo.
Campo Novo não consegue fazer um ano letivo de escola. Lá
na escola, nos livros, nos cadernos sai um ano, mas na verdade
o aluno nem estuda seis meses por causa das dificuldades do
transporte para locomover o aluno até o colégio.

Então eu gostaria, Srs. Deputados, de pedir a
compreensão, o apoio de Vv.Exªs., que nos ajudassem nessa
situação, que interviessem junto ao Governo do Estado para
que instalasse um posto do DEVOP no município de Buritis,
porque o fluxo de estrada ruim no Estado de Rondônia está lá,
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está lá em Rio Pardo, tem um Distrito até na reserva, mas lá
nós temos mais de cinco mil habitantes, está lá no Distrito de
Rio Branco.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Sr.
Deputado, seu tempo está esgotado.

O SR. JAIR MIOTTO – Só mais dois minutinhos, me
deram muito pouco tempo. E também não poderia deixar de,
só para finalizar, de dizer, Sr. Presidente, que da mesma forma
que nós aprovamos aqui a fiscalização do monopólio do
transporte coletivo, que nós também, que esta Assembléia
Legislativa dê continuidade, abra CPI a outros monopólios, como
o da carne, que o Deputado Firigolo foi muito bem no seu
discurso, do leite, do medicamento, o monopólio do
combustível, que sem duvida é o maior ralo do Estado. O
monopólio do combustível sonega, eu tenho certeza, duas vezes
mais do que o monopólio do transporte coletivo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra, pelo tempo de cinco, e eu queria pedir aos nobres
Deputados que a gente não estourasse o tempo, que já está,
até porque já está bastante avançado o horário.

Está com a palavra o ilustre Deputado Professor Dantas.

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente,
componentes da Mesa, demais Deputados presentes, público
aqui presente. O meu tempo vai ser, não vou usar muito o
tempo, mas eu gostaria de começar agradecendo, Sr.
Presidente, a Casa na sua pessoa, por entender a minha
justificativa, a semana passada eu não pude participar das
duas sessões extraordinárias.  Sou papai fresquinho, nasceu
exatamente na hora da reunião na quinta-feira, então um
molecão bonito, três quilos e cento e cinqüenta gramas. E eu
fico muito orgulhoso porque todo mundo diz: “Olha que menino
bonito, é a cara do pai.” Então estou aqui todo feliz, graças a
Deus, é o Rafael, chegou a semana passada, na quinta-feira,
às 18 horas da tarde. Então nós agradecemos pela Casa ter
entendido a nossa justificativa, e estamos aí na luta.

Sr. Presidente, como professor há 27 anos já
trabalhando e aqui em Rondônia já há 23 anos, e eu gostaria
hoje de tocar num assuntozinho bem rápido e dizer ao Sr.
Presidente, a esta Casa, que a nossa luta principal, acima de
tudo vai ser no sentido da nossa categoria, da Educação, eu
sou também filiado ao SINTERO já faz muito tempo, gosto
muito do diálogo, gosto da gente negociar, conversar, e eu
digo, Sr. Presidente, para este ano, vamos agilizar, vamos ver
a questão do plano de carreira do funcionalismo do Estado de
Rondônia. Eu sei que o Governador já tem o plano já no jeito
para ser aprovado, vai pedir alertar aos companheiros que a
hora que esse plano chegar aqui, vamos aprovar, já passou da
hora de nós termos na Educação o plano aprovado e a nossa
luta aí vai ser nesse sentido, vamos estar aí articulando com a
categoria e vermos a possibilidade de nós termos esse plano
aprovado.

O SINTERO tem suas falhas, não resta dúvida, toda
agremiação tem suas falhas, a gente sabe disso, inclusive posso
até citar uma falha que é comum entre nós mesmos lá, os
filiados. Ás vezes a pessoa não comparece à assembléia, filiado
às vezes não comparece à assembléia e é votado lá alguma
coisa e ele às vezes depois vem aí reclamar alguma coisa,
mas ele deveria estar presente na assembléia e não estava
presente na assembléia.

Então, quando nós ouvimos alguma coisa de alguém,
vamos tomar muito cuidado, que às vezes a pessoa vem fazer

alguma reclamação a nós, mas às vezes exatamente o servidor
deveria estar lá na assembléia onde aquilo foi votado para o
benefício dele, ele não estava presente e agora vem reclamar
aí conosco em nosso gabinete. Então a nossa luta pelo SINTERO.
Gostaria, Sr. Presidente, de lembrar também que o SINTERO
não tem trazido os seus benefícios na sua luta, vamos lembrar,
por exemplo, a isonomia dos federais, que é uma coisa
conseguida com muita luta nossa e a gente conseguiu, e foi
um benefício para o Estado de Rondônia, que à medida em
que mais de trezentos milhões de reais caíram aqui no Estado,
Sr. Presidente, isso quer dizer que veio beneficiar o nosso
Estado, veio beneficiar o nosso povo, a isonomia dos federais
também é outra luta que a gente sem dúvida vai empenhar e
tenho certeza, Sr. Presidente, que esta Casa também vai estar
empenhada também na questão do que falta ainda na
transposição dos federais, que é algo que vai ser de benefício
não só para o servidor, mas vai ser de benefício também para
o Estado de Rondônia. Se nós conseguirmos essa transposição,
são lutas que nós vamos ter sem dúvida alguma aí juntos nesta
Casa para este ano.

Gostaria também de dizer que como da Educação, e o
único da Educação, nós vamos estar aí atentos, Deputados,
Deputado Neri, Ribamar, Luiz Cláudio, nós vamos estar atentos
a questões da Educação, vamos estar ai atendendo, é a nossa
praia, é onde eu militei, onde eu tive os meus apoios, claro, de
modo mais efetivo, foi na Educação.

Então o Sr. Presidente vai me ver muito aqui durante o
ano buscando essas questões da Educação, mesmo por
entendermos que a Educação é a base fundamental de todo o
progresso de um Estado, de um País, de uma Nação, nós vamos
estar aí atuando.

Eu disse que ía falar pouquinho. Quero agradecer esta
oportunidade e dizer à Casa, reafirmar aquilo que tenho dito,
o que for de importância do povo do Estado, podem contar
com o Professor Dantas, viu, Deputado Neodi? que nós vamos
estar atentos, vamos estar dispostos a estar conversando, estar
trabalhando juntos. O nosso muito obrigado pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTE(Neodi de Oliveira) – Com a
palavra, pelo prazo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre
Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Quero cumprimentar a
Mesa em nome do nosso Presidente Neodi, cumprimentar todos
os nobres colegas, cumprimentar todas as pessoas presentes
nesta sessão, em especial ao Prefeito de Seringueiras e também
o Vereador Pedrão, aqui representando a Câmara daquele
município, e o jornalista Roque Ferreira, que também é da
cidade de Vilhena, hoje também Porto Velho e se faz presente
aqui nesta sessão. E queria aproveitar só esta oportunidade
para reforçar aquilo que o nobre Deputado Euclides Maciel falou
em relação às rodovias federais, ou seja, as BR que são de
responsabilidade do Governo Federal, onde sugeriu aqui então
a bancada PT para que interviesse juntamente com o Governo
Federal, e eu quero juntamente com o Partido dos
Trabalhadores, juntar forças para que nós realmente possamos
então defender essas questões das nossas estradas aqui no
Estado de Rondônia. Tanto quanto também, Deputado Jair
Miotto, que falava do DER. E eu como vim exatamente desse
setor, sou filho de madeireiro e há muitos e muitos anos
trabalhei tanto no Departamento de Obras lá na cidade de
Vilhena, como no DEVOP, hoje DER, esse órgão de estradas
aqui do nosso Estado de Rondônia e sou conhecedor mesmo
dessas questões de estrada. Dizer que nós temos um fato
especial para ser tratado quando formos discutir essas questões,
principalmente das rodovias federais. Por quê? Porque as
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rodovias do Estado, como é de conhecimento de toda a
população de Rondônia e também dos nobres Deputados, hoje
as nossas estradas estão em boas condições. Nós temos
equipamentos hoje no DER que saíram de 11 equipamentos
em funcionamento quando nós assumimos, que eu tive
oportunidade de assumir junto com o Governador Ivo Cassol,
esse Departamento em 1º de janeiro de 2003, ficando assim
até o dia 31 passado. E dizer que nós tínhamos 11 equipamentos
e hoje já ultrapassam o número de 300, e quando nós
precisamos contratar equipamentos para fazer a manutenção
das estradas estaduais, hoje nós não precisamos mais desse
trabalho. Mas temos um período que podem ser executadas
obras de boa qualidade, que é exatamente o período de verão,
no período da seca, como é conhecido. E é por isso que eu
quero então dizer aos Deputados que quando entrarem nessa
discussão em relação às estradas, eu faria questão de ser
convidado para que a gente realmente pudesse discutir, para
que nós pudéssemos assim então achar o melhor caminho para
realmente resolver o problema, principalmente mais uma vez
das rodovias federais.

Está aqui também o Vereador Pezão e os Vereadores
e o Prefeito que estiveram nos visitando essa semana lá dos
municípios do Vale do Guaporé, que compreende a BR-429,
onde muitas e muitas noites, muitos e muitos dias, feriados e
final de semana eu estive lá fazendo o papel do Governo Federal,
ou seja, fazendo o papel do DNIT, e hoje nós, o Estado, o
Governo do Estado não tem essa autonomia para fazer esse
trabalho lá. Estão as Prefeituras lá fazendo aquilo, que o 5º
BEC estava responsável para fazer e que como diz aqui o
Deputado Euclides que parece que eles não têm conhecimento
da estrada. Eu até acho que têm conhecimento, porque é um
Batalhão de Engenharia, então têm conhecimento, mas está
faltando coragem e vontade para fazer isso, porque se a pessoa
não tiver coragem para ficar 24 horas à disposição para
trabalhar, para defender, para cobrar lá da equipe para que
realmente trabalhem muito, as pessoas ficam isoladas. Como
diz o Deputado Jair Miotto, imagine vir aqui da região de Monte
Negro, muitas vezes precisa de um atendimento médico na
cidade de Ariquemes ou Porto Velho, muitas vezes o paciente
já chega morto. Imagine quem está lá em Costa Marques,
Seringueiras, São Miguel, São Francisco, e isso não pode
acontecer, nós não vamos aceitar, eu quero ser parceiro porque
eu sei das dificuldades, sei do empenho até da bancada federal
que eu tenho várias vezes conversado, e a gente vai discutir
junto. Vamos dar uma oportunidade porque tem as questões
burocráticas que têm que ser respeitadas, tem que ser feito
dentro da legalidade, e nós vamos cobrar, vamos nos empenhar
nisso, vamos ajudar e depois nós usaremos com certeza esta
Tribuna se necessário para criticar os órgãos que não
assumirem com a sua verdadeira responsabilidade.

Dizer também que vou ser um parceiro, principalmente
do Governo, nesta questão das estradas, onde ele tem muito
defendido. Temos aqui também a presença do ex-Prefeito de
Vilhena, e hoje pai do Prefeito de Chupinguaia, e que eu quero
até agradecer em especial, que ele que foi depois do
conhecimento de madeireiro que eu tive que me deu a
oportunidade de ingressar na vida pública, e também é um
grande conhecedor nessa área de estrada, de maquinário, e
vamos ser parceiros em todas as vezes que se fizer necessário.
E na minha campanha as pessoas diziam  “mas, Luizinho, você
saindo daqui do DER, saindo daqui da frente do tocar esses
maquinários das estradas, como é que nós vamos fazer quando
nós tivermos que ser atendidos aqui através do socorro na
queda de uma ponte, de um bueiro, de um atoleiro?”  Eu falei:
não tem problema, não. Vocês não se preocupem, porque se
for preciso nós deixarmos o terno e a gravata e calçar a nossa
sete-léguas nós vamos estar de volta aqui.  Mas por enquanto,

enquanto isso não se fizer necessário, nós vamos estar aqui
empunhando e defendendo essa bandeira do DER.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Antes de
passar a palavra ao próximo e último orador desta Sessão,
nós queremos informar aos nobres Deputados que estão aqui,
ou melhor, nós iríamos dar uma notícia muito negativa que nos
chegou, inclusive é uma confirmação que teria sido assassinado
um Prefeito da região.  Mas os Deputados estão dizendo aqui
que não confirma.  Melhor assim, graças a Deus.

Então vamos passar a palavra agora para o próximo e
último orador desta Sessão.

Com a palavra, pelo tempo de 05 minutos, sem apartes,
o ilustre Deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Senhoras, senhores, bom dia.
Em nome do Presidente, meu amigo Neodi, e Srs. Deputados,
gostaria de confirmar o meu ponto de vista, que atuarei nesta
Casa durante os quatro anos. Primeiro, agradeço novamente
aos nobres Deputados que me confiaram o voto de confiança
para que eu pudesse representá-los como vice-Presidente,
naquele momento difícil que antecedeu a eleição que eu precisei
de um apoio e eu tive. Muito obrigado, de coração, não vou
esquecer esta oportunidade.  Também ao nobre Deputado Luiz
Cláudio, serei parceiro nesta disputa que há entre o pequeno,
médio e grande pecuarista e os frigoríficos. Eu também sei o
que é isso, que eu já também fui lá vender o meu boi, está
faltando muita coisa a ser esclarecida nesse episódio entre os
frigoríficos e os criadores de boi, serei seu parceiro.  Também
quero ressaltar que no centro do Estado de Rondônia onde eu
tenho a minha base eleitoral, principal base eleitoral, irei atuar
fortemente na industrialização, lá já foram criados recentemente
incentivos fiscais municipais, estamos construindo um parque
industrial e vamos atrair indústrias do Estado de Rondônia e
de outros lugares para desenvolver a nossa região, sabendo
também que somos um Estado agrícola, mas precisamos
urgentemente criar novos empregos através da indústria.

Quero confirmar a minha independência como
Parlamentar, mas também deixar claro que eu serei
companheiro do Governo, do Governador Ivo Cassol, tudo que
for de bem para o Estado estarei durante os quatro anos, porque
eu acredito no trabalho, eu acredito no Governador Ivo Cassol.
Tenho as minhas próprias idéias e continuarei defendendo. Na
educação e no esporte da nossa região quero atuar forte.
Recentemente foi inaugurada a iluminação do módulo esportivo
de Ouro Preto, onde o nobre Presidente jogou, 15 anos que
não jogava, participou da partida, jogou até bem, razoavelmente
bem, Presidente, razoavelmente bem.  E também, para
encerrar, gostaria de deixar claro que eu não vou me curvar
para nenhum tipo de pressão, não adianta pressionar o
Deputado Alex Testoni para ele recuar, vou continuar trilhando
o objetivo de moralizar esta Casa, é isso que o povo do Estado
de Rondônia quer, e é isso que eu e a grande maioria dos
Deputados estamos fazendo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus,  antes de
encerrar esta Sessão, convoco Sessão Ordinária para o dia 27
de fevereiro, no horário regimental.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 42 minutos).
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ATO Nº P/007/2007

Nomeia os membros das Comissões Parlamentares
Permanentes.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições constantes
da alínea “a”, inciso III do artigo 14 do Regimento Interno,
resolve:

Art. 1º. Nomear, nos termos do § 4º do artigo 23, do
Regimento Interno, os membros das Comissões Parlamentares
Permanentes, em conformidade com o Anexo único deste Ato,
indicados por acordo de Lideranças.

Art. 2º. Este ato entra em vigor na data da sua assinatura.

Gabinete da Presidência, 6 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

ANEXO ÚNICO DO ATO Nº P/007/2007

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO WILBER COIMBRA - PRESIDENTE
DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - VICE-PRES.
DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA
DEPUTADO MARCOS DONADON
DEPUTADO AMAURÍ DOS SANTOS
DEPUTADO JAIR MIOTTO
DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA

SUPLENTES

DEPUTADO CHICO PARAÍBA - 1º SUPLENTE
DEPUTADO ALEX TESTONI - 2º SUPLENTE

COMISSÃO DE AGRICULTURA, POLÍTICA
AGRÁRIA E ABASTECIMENTO

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO - PRESIDENTE
DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - VICE-PRESIDENTE
DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES
DEPUTADO CHICO PARAÍBA
DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO

SUPLENTES

DEPUTADO NERI FIRIGOLO - 1º SUPLENTE
DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA - 2º SUPLENTE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO PROFESSOR DANTAS - PRESIDENTE
DEPUTADO ALEX TESTONI - VICE-PRES.
DEPUTADO CHICO PARAÍBA
DEPUTADO MARCOS DONADON
DEPUTADO TIZIU JIDALIAS

SUPLENTES

DEPUTADA DANIELA AMORIM - 1ª SUPLENTE
DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES - 2º SUPL.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE - PRESIDENTE
DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - VICE-PRES.
DEPUTADO MAURINHO SILVA
DEPUTADO NERI FIRIGOLO
DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO

SUPLENTES

DEPUTADO JAIR MIOTTO - 1º SUPLENTE
DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - 2º SUPLENTE

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECON., FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - PRESIDENTE
DEPUTADO CHICO PARAÍBA - VICE-PRES.
DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE
DEPUTADO MIGUEL SENA
DEPUTADO JESUALDO PIRES
DEPUTADO ALEX TESTONI
DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO

SUPLENTES

DEPUTADO VALTER ARAÚJO - 1º SUPLENTE
DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - 2º SUPLENTE

COMISSÃO DE INDÚTRIA E COMÉRCIO,
MINAS E ENERGIA

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - PRESIDENTE
DEPUTADO ALEX TESTONI - VICE-PRESIDENTE
DEPUTADO PROFESSOR DANTAS
DEPUTADA DANIELA AMORIM
DEPUTADO JESUALDO PIRES

SUPLENTES

DEPUTADO MARCOS DONADON - 1º SUPLENTE
DEPUTADO MAURINHO SILVA - 2º SUPLENTE

COMISSÃO DE TRANSPORTES

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA - PRESIDENTE
DEPUTADO TIZIU JIDALIAS - VICE-PRESIDENTE
DEPUTADO ALEX TESTONI
DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES
DEPUTADO PROFESSOR DANTAS

SUPLENTES

DEPUTADO JESUALDO PIRES - 1º SUPLENTE
DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - 2º SUPLENTE

COMISSÃO DE DIVISÃO TERRITORIAL

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES - PRESIDENTE
DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - VICE-PRES.
DEPUTADO VALTER ARAÚJO
DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL
DEPUTADO WILBER COIMBRA
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SUPLENTES

DEPUTADO JAIR MIOTTO - 1º SUPLENTE
DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO - 2º SUPLENTE

COMISSÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO JAIR MIOTTO - PRESIDENTE
DEPUTADO MIGUEL SENA - VICE-PRESIDENTE
DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE
DEPUTADO MAURINHO SILVA
DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL

SUPLENTES

DEPUTADO JESUALDO PIRES - 1º SUPLENTE
DEPUTADO VALTER ARAÚJO - 2º SUPLENTE

COMISSÃO DE OBRAS PÚBLICAS

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - PRESIDENTE
DEPUTADO JESUALDO PIRES - VICE-PRES.
DEPUTADO MARCOS DONADON
DEPUTADO AMAURÍ DOS SANTOS
DEPUTADO TIZIU JIDALIAS

SUPLENTES

DEPUTADO MIGUEL SENA - 1º SUPLENTE
DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - 2º SUPL.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO TIZIU JIDALIAS - PRESIDENTE
DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - VICE-PRES.
DEPUTADO VALTER ARAÚJO
DEPUTADO MIGUEL SENA
DEPUTADA DANIELA AMORIM
DEPUTADO EUCLIDES MACIEL
DEPUTADO NERI FIRIGOLO

SUPLENTES

DEPUTADO AMAURÍ DOS SANTOS - 1º SUPL.
DEPUTADO ALEX TESTONI - 2º SUPLENTE

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO VALTER ARAÚJO - PRESIDENTE
DEPUTADA DANIELA AMORIM - VICE-PRES.
DEPUTADO JAIR MIOTTO
DEPUTADO WILBER COIMBRA
DEPUTADO NERI FIRIGOLO

SUPLENTES

DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - 1º SUPLENTE
DEPUTADO AMAURÍ DOS SANTOS - 2º SUPL.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

 MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO AMAURÍ DOS SANTOS - PRESIDENTE
DEPUTADO MAURINHO SILVA - VICE-PRES.
DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA

DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO
DEPUTADO MIGUEL SENA

SUPLENTES

DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE - 1º SUPLENTE
DEPUTADO PROFESSOR DANTAS - 2º SUPLENTE

ATO/ADM/GP/Nº 0711/2007

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

E X O N E R A R

EDGAR NILO TONIAL, do Cargo de Provimento em
Comissão de Diretor do Departamento de Serviços Gerais,
código DGS-3, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 05 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO Nº MD/ADM/0872/2006

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 069/MD/2001, publicado no Diário da
ALE nº 022/01, de 12/01/2001, que concedeu aposentadoria
por Invalidez Permanente ao funcionário JOSÉ FRANCISCO
DO NASCIMENTO, promovendo a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:

Conceder Aposentadoria por Invalidez Permanente ao
funcionário JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO, cadastro nº
1036, categoria funcional de Motorista, código AL/TO-701,
Classe II, Referência. “E”- Regime Estatutário, com carga
horária de 40 horas semanal, de acordo com Art. 232, Inciso I
e § 2º da Lei Complementar nº 68/92, e Arts. 43 e 44,§§1º e
2º da Lei Complementar nº 228/2000, a partir de 02 de janeiro
de 2001.

  LEIA-SE:

Conceder Aposentadoria por Invalidez Permanente ao
funcionário JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO, cadastro nº
1036, categoria funcional de Motorista, código AL/TO-701,
Classe II, Referência. “E”- Regime Estatutário, com carga
horária de 40 horas semanal, de acordo com Art. 43, § 1º e
Art. 44 da Lei Complementar nº 228/2000, a partir de 02 de
janeiro de 2001.

         Porto Velho-RO, 22 de agosto de 2006.

Deputado João Ricardo G. de Mendonça
Presidente / ALE

Deputado Chico Paraíba
1º - Secretário

Deputada Ellen Ruth
2º - Secretária
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CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA NOS
DEPARTAMENTOS DA ALE-RO

   DEPARTAMENTO FINANCEIRO                                                                        02/04  a  13/04/2007

   DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                                      16/04  a  27/04/2007

   COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO                                                     02/05  a 11/05/2007

   DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO                                                    14/05  a  25/05/2007

ATO Nº 005/MD-DF/2007

Promove o remanejamento ou transposição de dotações orçamentárias de elementos de despesas do orçamento,
no  exercício de 2007.

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia no uso de suas atribuições legais, consoante dispõe o
Artigo 11, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia e autorização contida na Lei nº 1.698, de 01 de
janeiro de 2007.

R E S O L V E

Art. 1º -  Promover a transposição ou remanejamento de dotações, para atender  despesas  de Pessoal, conforme
discriminação no anexo I.

Art. 2º -   Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, 02 de março de 2007.

NEODI C. FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente

JUAN  ALEX TESTONI                                            MIGUEL SENA FILHO
1° Vice presidente                                               2° vice presidente

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
           1° Secretário               2° Secretário

 MAURO RODRIGUES DA SILVA                            IZEQUIEL NEIVA DE CARVALHO
2° Secretário                                                                 3° Secretário
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