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 PORTO  VELHO-RO, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE  2007 ANO XXVNº 25

S U M Á R I O

3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL

ATOS DIVERSOS

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 28 de fevereiro de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi de Oliveira - Presidente

Alex Testoni-1° Vice-Presidente
Jesualdo Pires-1° Secretário

(Às 9 horas e 8 minutos é aberta a sessão).

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

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense declaro aberta a 3ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão
Ordinária da 7ª Legislatura.

 Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura da ata
da sessão ordinária anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da ata da sessão ordinária anterior.

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

Solicito ao Sr. 1º secretário que proceda à leitura do
expediente recebido.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

– Comunicado nº. AL001157/06 – Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para o programa PNAI – PNAE
INDIGENA, no valor de R$22.739,20.

– Comunicado nº. AL001156/06 – Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para o programa PNAC – PNAE
CRECHE, no valor de R$2.169,20

- Comunicado nº. AL001159/06 – Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para os programas PEJA, no
valor de R$ 443.345,00 e PRODEBE, no valor de R$5.669.882,63.

- Comunicado nº. AL001158/06 – Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para o programa PNATE, no valor
de R$87.372,68.

- Comunicado nº AL001155/06 – Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para o programa PNAE, no valor
de R$648.793,20.
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- Comunicado nº AL001243/06 – Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para o programa PNATE, no
valor de R$87.372,83.

– Telegrama nº. 11387520/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para a Casa de Saúde Santa Marcelina, no
valor de R$5.282,22.

- Telegrama nº 11345802/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para a Casa de Saúde Santa Marcelina, no
valor de R$6.000,00.

– Telegrama nº 11420323/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$6.075,00.

- Telegrama nº 11420319/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$36.603,00.

- Telegrama nº 11420320/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$3.460,00.

- Telegrama nº 11420324/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$122,55.

- Telegrama nº 11420312/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$662.241,94.

- Telegrama nº 11421185/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$40.000,00.

- Telegrama nº 11421184/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$12.240,00.

- Telegrama nº 11420322/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$1.020,30.

- Telegrama nº 11420321/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$1.203,60.

- Telegrama nº 11420318/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$24.787,25.

- Telegrama nº 11420317/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$3.775,72.

- Telegrama nº 11420316/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$210,00.

- Telegrama nº 11420315/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$4.194,05.

- Telegrama nº 11420314/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$40.334,50.

- Telegrama nº 11345779/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$42.500,00.

- Telegrama nº 11345649/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$59.150,00.

- Telegrama nº 11405735/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$36.501,38.
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- Telegrama nº 11405715/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$30.153,32.

- Telegrama nº 11405630/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$48.669,64.

- Telegrama nº 11345899/06 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$130.200,00.

O Expediente já foi lido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Quero
registrar a presença aqui do ex-deputado, Coronel Abreu,
também quero registrar aqui a presença do ex-vereador de
Machadinho, Joel. Também dos nossos amigos que visitam,
hoje, a Casa, Marcão da Fórmula 1, também o Vilson, Cláudio,
vereador Lima, de Theobroma. Também registrar a presença
aqui do nosso amigo Robert, lá de Theobroma; Cabo Luís,
também visitando aqui a Assembléia. Muito obrigado pelas
presenças.

Senhores Deputados através do Ofício lido no
Expediente Recebido na sessão anterior, o Conselho de
Alimentação Escolar de Rondônia, solicita que este Poder
Legislativo indique três Membros titulares e três suplentes para
compor o referido Conselho, assim, se algum Deputado tiver
interesse em participar ativamente como conselheiro do
Conselho de Alimentação Escolar, solicitamos que encaminhe
de imediato o Expediente para que a Mesa Diretora oficialize a
sua nomeação, pelo contrário, nomearemos funcionários da
Casa. Requerimento de Formação de Comissão Temporária
Especial, para apurar possível quebra de decoro parlamentar.

- O Deputado que o presente subscreve nos termos do
artigo 33 do Regimento Interno, “requer a formação de
Comissão Temporária Especial, para apurar possível quebra
de decoro parlamentar composta de 5 membros, para no prazo
de 30 dias apurar possível quebra de decoro parlamentar
praticada pelos Srs. Deputados: Maurão de Carvalho, Miguel
Sena e Alexandre Brito”.

Eu comunico aos Srs. Deputados que tiverem interesse,
os partidos que tiverem interesse de indicarem os membros
para essa Comissão que o façam aqui no Legislativo.

Passemos às Breves Comunicações. Com a palavra,
por um tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Professor Dantas.

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, demais
componentes da Mesa, outros Deputados aqui presentes, a
imprensa, platéia. Gostaria de usar a palavra Sr. Presidente
por alguns instantes para falar de algumas coisas referentes
ali a nossa região de Ouro Preto, onde eu e o Deputado, colega,
nosso amigo, Deputado Alex Testoni, temos presenciado a
situação política difícil da nossa região. Aí é a nossa luta, sempre
converso com o Deputado Alex, a nossa luta ali em Ouro Preto,
é fazermos um trabalho conjunto, nós unidos por Ouro Preto,
porque a situação política de Ouro Preto, eu creio que já é de
conhecimento de alguns dos nobres Deputados, nós passamos
por algumas dificuldades em relação a Prefeito, foi eleito, depois
foi afastado, e depois voltou o prefeito novamente, depois foi
cassado o Prefeito, então nós entramos assim numa turbulência

política Sr. Presidente, ali em Ouro Preto. Isso trouxe assim
muitos prejuízos principalmente para a parte estrutural de Ouro
Preto onde nós podemos ver ali educação rural com muita
dificuldade de caminhar. Estamos sabendo ainda que em
algumas escolas as aulas não começaram ainda porque não
tem ônibus e não tem estradas também, escolas rurais. A
preocupação de várias escolas,professores nos procurando...
as estradas em Ouro Preto não foram arrumadas o ano
passado, todo o período da chuva e agora tudo indica que se
nós não tivermos a ajuda do Governo este ano também nós
vamos ficar sem estrada ali na nossa região de Ouro Preto,
RONDOMINAS e tal.  Então a nossa primeira fala é no sentido
de que nós precisamos em Ouro Preto de ajuda, tanto do
Governo Estadual como também do Governo Federal, estamos
buscando, estamos correndo atrás. A principal necessidade no
momento de Ouro Preto é a infra-estrutura, estradas, pontes
caídas, questão das escolas, os ônibus escolares, alguns não
estão puxando os alunos, há uma dívida da Prefeitura com os
antigos motoristas de ônibus que foram dispensados e ainda
não receberam do ano passado, ainda, o seu dinheiro
correspondente à quilometragem para puxar os alunos até a
escola, então nós temos uma dificuldade muito grande ali.
Gostaria também Sr. Presidente, logo no início, dizer que agora
no período de carnaval estive visitando alguns acampamentos
de Igrejas Evangélicas, Igrejas Batista, Metodista Wesleyana,
Presbiteriana e Igrejas que fizeram seus retiros espirituais.
Achei muito importante, muito bonito, e eu quero fazer apenas
um lembrete a nós mesmos de que muitas vezes na época do
carnaval a gente, os blocos carnavalescos têm alguma ajuda
das Prefeituras, do Estado, e às vezes os evangélicos ficam
esquecidos, e eu achei muito bom, estive lá no acampamento,
no CENTRER, onde estava reunida a Igreja Presbiteriana do
Brasil, duzentos e cinqüenta e três jovens reunidos ali no
acampamento espiritual, muito bom. Participei com eles, ficaram
muito alegres, inclusive mandam dois ofícios ao governador
Ivo Cassol, agradecendo pela sua atenção e ajuda ali naquele
acampamento, naquele retiro e eu acho que isso é um alerta
para nós também, no próximo carnaval não lembrarmos
somente dos blocos carnavalescos. Eu agora falo em nome
dos evangélicos no caso, não somente os blocos carnavalescos,
mas também os evangélicos serem lembrados Sr. Presidente,
nos seus retiros, é um ônibus, é um aluguel de um local para o
seu acampamento, então isso é muito bom. Gostaria de dizer
Srs. Deputados, Ouro Preto, a nossa região ali de Ouro Preto,
Ouro Preto e a grande região estão se tornando hoje um pólo
turístico do Estado de Rondônia, um grande pólo turístico. Nós
temos visto ali, grandes investimentos no setor turístico, não é
Deputado Alex? Como por exemplo, o morro Chico Mendes,
onde nós temos lá naquele morro Chico Mendes, prática de
asa delta do Paraguai, trilhas, e ali em média sobem ali, por
semana, mil, mil e quinhentas pessoas para fazerem turismo
no morro Chico Mendes, mas está numa dificuldade muito
grande o acesso até ali, o asfalto totalmente acabado,
deteriorado. Temos outros pontos turísticos em Ouro Preto,
como por exemplo, o Coimbra Parque que também é um local
muito bonito onde está se desenvolvendo ali, onde se
desenvolve prática de vários esportes, pesca e tudo mais. A
Cachoeira da 24, da 37 também é um outro ponto turístico que
se destaca muito. A Fazendinha e outros que temos por lá.
Com isso, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer algumas
indicações, ali relacionadas a nossa situação em Ouro Preto
do Oeste. Eu gostaria de fazer uma indicação do Projeto Cidade
Limpa, que é um projeto do governo que há dois anos atrás
beneficiou Ouro Preto com este projeto, foi muito bom. Ficamos
agradecidos e como nós vamos ter...
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O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Sr.
Deputado V.Exª. tem um minuto para encerrar.

O SR. PROFESSOR DANTAS – Como nós temos ali o
aniversário do Município em junho, gostaria de fazer uma
Indicação do Projeto Cidade Limpa para o mês de maio agora,
também a Patrulha Mecanizada é outro que gostaria também
de fazer Indicação para Ouro Preto, da Patrulha Mecanizada. E
as estradas de Rondominas e a Linha 30 de Tarilândia, gostaria
de fazer uma Indicação emergencial, essas duas Linhas, o
encascalhamento da Estrada de Rondominas e da Linha 30
Tarilândia a BR.

O meu muito obrigado e um bom dia a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo tempo de 5 minutos, sem apartes, o ilustre
Deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Bom dia Sr. Presidente, bom
dia a toda a Mesa Diretora, nobres colegas Deputados, bom
dia a imprensa, aos funcionários, e todo o Plenário. Hoje nós
temos duas votações de extrema importância para a
moralização de nossa Casa. A primeira é o aumento do salário
do Governador do Estado. Estive conversando com o nosso
Governador Ivo Cassol e ele me disse que é contra esse
aumento, que esse aumento, na visão dele, é ilegal, imoral, e
onera os cofres públicos em aproximadamente mais R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais). Então peço aos Srs.
colegas Deputados que rejeitem o aumento do governador, e
dos secretários de Estado que é um aumento totalmente inviável
economicamente para o nosso Estado. Também vamos votar
o aumento do salário, dos nossos próprios salários em quase
100%. Também esse aumento, Sr. Presidente, na minha visão,
é ilegal, imoral, e eu tenho certeza colegas Deputados que os
Srs. concordam comigo. Primeiro temos que aguardar a
definição do Congresso Nacional. Sabemos que o aumento esta
a quatro anos sem reajuste, mas não podemos nesÿÿ:te
momento importante, um momento único de moralização da
Casa, votar essa proposta de um aumento para nós de 100%.
Vamos votar contra. Conto com o voto de V.Exª. inclusive já foi
votado pelos Deputados que passaram por esta Casa em
primeira sessão. Também quero agradecer a presença do
Vereador Lima de Theobroma e do Luis de Theobroma. Essa
oportunidade que temos que dar uma resposta ao povo está
não só em minhas mãos, está em nossas mãos, Presidente,
Mesa Diretora e todos os nobres colegas, não vamos deixar
passar em branco e a população, insisto, do Estado de Rondônia
estão aguardando uma resposta urgente em todo o sentido
desta Casa. Também ontem Sr. Presidente, eu e o Deputado
Jesualdo saímos daqui nove horas da noite e nós fizemos um
corte de funcionários da Casa, funcionários de carreira,
estatutários, muitos deles que trabalham aqui há mais de 10,
até 15, 20 anos. Fizemos um corte de 80 funcionários que não
vieram trabalhar, isso vai dar uma economia de centenas, de
milhares de reais aos cofres públicos. Esse trabalho da Folha
ponto, em muito breve vai ter o digital, não vai ser interrompido,
nós vamos continuar com o apoio da Mesa Diretora, apoio do
Presidente e dos colegas nobres Deputados. Estamos dando
uma resposta, a Casa, estamos dando uma resposta ao povo
do Estado de Rondônia. Gostaria que a imprensa, que é muito
importante hoje para nós, que divulgasse o nosso trabalho,
que divulgasse que muitos colegas Deputados estão empenhados
em diminuir e muito a enorme corrupção que tinha nesta Casa.
É concreto, estão sendo concretas as nossas medidas, imaginem
vocês, 80 funcionários de carreira que sempre receberam o

salário sem trabalhar, e agora vão encontrar em seus
contracheques o valor zerado. Muitos desses salários, colegas
deputados, são salários altos. Então nós Deputados estamos
cortando na própria carne. Então gostaria que não só a
imprensa, como os funcionários da Casa que trabalham e o
povo de Rondônia nos separassem dos deputados que aqui
passaram na Casa, porque é um novo momento, um momento
importante, a imprensa nos deu oportunidade para nós divulgar
o nosso trabalho, de todos os vinte e quatro Deputados. Então,
em resumo, peço aos colegas Deputados que votem contra o
aumento do Governo do Estado, que o próprio governador é
terminantemente contra e também dos nossos próprios salários
que é ilegal, imoral e vergonhoso.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Só para
título de esclarecimento, os dois Projetos que iremos votar
hoje, eles foram aprovados em primeiro turno na Legislatura
anterior. Então, portanto, a recomendação é que todos os
Deputados realmente votem contra essas duas matérias.

Com a palavra, por um tempo de cinco minutos, sem
aparte, o ilustre Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Deputados, imprensa que aqui nos assiste. Eu venho aqui nesta
Tribuna, Sr. Presidente, até porque há muitos anos, desde outros
mandatos passados, existe uma aposentadoria vitalícia a todos
os governadores que se elegem e que acabam com o mandato,
mesmo que ele seja substituído por dez ou quinze dias, que
não seja ele o titular quem assume, chega ao fim do mandato
se aposenta como governador, com uma aposentadoria vitalícia.
E é claro que no Estado inteiro, e V.Exa. sabe inclusive no
mandato passado foi um dos cidadãos que quando esse projeto
veio para a Tribuna desta Casa, votou a favor, também porque
o próprio governador entrou com a ADIN a nível nacional para
que sejam paradas essas aposentadorias apenas no mandato
de governador, porque nós estamos fazendo um efeito cascata
com essa aposentadoria de governadores. E nós também
estamos entrando novamente com essa Emenda que é
revogando o artigo 64 da Constituição Estadual, salvo aquele
direito adquirido que segundo a justiça infelizmente não dá
para nós Deputados tirarmos esse direito. Até foi questionado
pelo líder do governo, se isso era uma maneira legal do direito
adquirido. Estou entrando com esse projeto porque a sociedade
inteira está cobrando e com certeza Sr. Presidente, nesse
momento, que é uma nova legislatura, eu acho que é até salutar,
é muito bom para que a própria imprensa, o próprio cidadão
do Estado de Rondônia, eu acredito nos meus colegas pares,
com certeza, e peço apoio deles, não é uma questão minha é
uma questão de Estado, para que a gente possa votar esse
Projeto, que hoje é voto nominal, e com certeza isso vai fazer
muito bem ao Poder Legislativo. Eu dei entrada hoje com a
subscrição de oito Deputados que é o trâmite legal da Casa, e
agora com certeza deverá ir para as Comissões para ser
discutido, e espero que num tempo hábil venha para o Plenário
para que a gente possa votar esse projeto. Um segundo assunto,
eu gostaria até porque a semana passada o próprio Deputado
Euclides Maciel, líder do governo, me fez um convite para a
gente ir até o DNIT para que a gente possa realmente ver essa
questão da BR 364. A gente sabe que DNIT hoje não está na
mão do Partido dos Trabalhadores, ele está na base do governo
que é o Partido do PL, então eu acho que além de ser um
órgão que está no Estado ligado ao governo federal, mas
também está ligado ao governo do Estado, e segundo me
consta, quem sabe me corrija se não for verdadeiro, parece
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que o próprio governador, hoje, está filiado ao PL. Então eu
acho que é um compromisso não só do PT, mas também dos
outros partidos todos, e eu, com certeza, Euclides Maciel, estarei
junto para nós irmos lá, para a gente poder discutir essa
situação, haja vista que todo dia quando a gente vem nessa
estrada, a gente vê dois, três, quatro, cinco acidentes, e
acidentes graves, inclusive com mortes. Então eu estou à
disposição para que a gente possa fazer isso. Eu gostaria aqui,
até a pedido do Prefeito de Cujubim, na semana passada, eu
acho que o Deputado que colocou aqui a administração de
Cujubim seria um chiqueiro, acho que ele não fez com maldade,
talvez foi um momento de expressão ou de emoção, eu quero
acreditar que seja isto, e ele me dizia que quando pegou a
Prefeitura de Cujubim, Presidente, ele estava, aquela Prefeitura
estava inadimplente com nove Ministérios, e que hoje ele tem
dificuldade, inclusive de poder administrar certas questões, por
exemplo: tem uma avenida de Cujubim que hoje é uma
vergonha, mas já está na Justiça, e o Prefeito não tem
autorização para mexer naquilo porque está sob júdice. Então
eu  gostaria até de deixar claro que talvez a expressão tenha
sido de uma maneira sem pensar e com certeza, eu tenho
certeza que o Deputado não quis dizer isso, porque Cujubim
tem pessoas honestas, trabalhadores e eu acho que quando
se coloca que a administração é um chiqueiro a gente generaliza
todas as pessoas. Eu só queria fazer essa colocação até para
que a gente não faça injustiça com as pessoas de todos os
Partidos, de todas as regiões. Eu sei que foi uma expressão
talvez mal colocada, mas que chateou a população de Cujubim
e eu acho que cabe até eu esclarecer isso, até porque o Prefeito
que está lá é o João Becker e é do meu Partido. Eu só quero,
até para colocar que eu acho, com certeza, foi até uma maneira
de se expressar sem intenção e que muitas vezes ela acaba
soando mal no ouvido das pessoas. Eu estou inscrito para o
Grande Expediente depois, então Sr. Presidente, eu estou
apenas pedindo o apoio dos Parlamentares para que a gente
possa realmente ver esta questão da aposentadoria, com todas
as condições e com certeza não será mérito do Deputado Néri,
não, será mérito desta Casa, inclusive de todos os Deputados
que com certeza estarão pensando como a gente, não é
perseguição, não é nada, mas eu acho que nós precisamos
realmente também, porque essas aposentadorias eram pagas
com o dinheiro do IPERON, que é um dinheiro que é descontado
dos funcionários públicos do Estado de Rondônia, eu acho que
nós precisamos rever essa situação assim como nós precisamos
rever um monte de outros processos...

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Sr.
Deputado, o Sr. tem 1 minuto para encerrar.

O SR. NERI FIRIGOLO – Com certeza, Sr. Presidente.
Nós temos que rever algumas coisas no nosso Estado, mesmo
que ela seja até um tanto anti-políticas, ou seja, que até queime
um pouco a imagem política, mas que são decisões que a gente
precisa realmente tomar para que eu, nós possamos realmente
falar da moralização do nosso Estado. Era isso, Sr. Presidente,
meu muito obrigado. Voltarei no Grande Expediente com outro
assunto.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Eu quero
registrar a presença, aqui, do Prefeito de Machadinho do Oeste,
Luiz Flávio, também da vice-Prefeita e Secretária de Educação,
D. Mazinha. Quero também registrar a presença do Presidente
da Câmara de Vereadores lá do nosso município, Lourival;
também do vereador Cidão; do vereador Estácio; do vereador
Sales, ex-Prefeito também daquele município; quero registrar

a presença do Pastor Reginaldo que acompanha também essa
comitiva, também da Secretária de Ação Social; da Secretária
de Saúde, Dirlei; do Secretário de Agricultura e também do
Secretário de Obras, Rainilson e quero aproveitar também a
oportunidade para registrar a presença aqui do Chefe da
CIRETRAN de Ji-Paraná; também do João Djalma dos Santos
lá de Machadinho que hoje nos visitam e as demais pessoas
que acompanham esta caravana, muito obrigado pelas suas
presenças.

Com a palavra pelo tempo de cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Valter Araújo.

O SR. VALTER ARAÚJO – Em primeiro lugar eu quero
tributar á Deus a minha gratidão por mais essa oportunidade.
Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Srs. Deputados, Sra.
Deputada Daniela Amorim, senhoras e senhores da galeria em
nome de quem eu quero cumprimentar o meu companheiro e
ex-vereador de Nova Brasilândia, Aurindo; pastor Reginaldo;
meu companheiro de partido e Prefeito de Machadinho, Luiz
Flávio e imprensa, escrita, falada e televisada. Eu quero usar,
Sr. Presidente, esses cinco minutos para poder fazer aqui, em
primeiro lugar, o meu agradecimento aos nobres Pares, a
Presidência desta Casa, por me confiarem a missão de estar
em Brasília na segunda-feira passada para representar esta
Casa junto a UNALE e ali nós tivemos a oportunidade de fazer
algumas discussões, de travar alguns questionamentos acerca
do funcionamento dos Parlamentos Estaduais no Brasil e
buscando ali algumas alternativas que venham beneficiar os
Estados brasileiros e dentre essas agendas nós tivemos a
oportunidade de conhecer a estrutura da UNALE, o que a UNALE
pode fazer como instituição representativa do Legislativo
brasileiro e onde foi colocado que a UNALE possui hoje uma
estrutura em Brasília para dar suporte às Assembléias
Legislativas, tanto na área jurídica como no aparato de
assistência até para acompanhamento em audiências, de
veículos, de flats. A UNALE, hoje possui 5 apartamentos em
Brasília para poder dar suporte aos Deputados Estaduais que
estejam de passagem, que estejam a serviço das Assembléias
ali em Brasília. E dentre isso nós tivemos uma audiência com o
Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, onde nós
discutimos tanto a questão da PEC 13 que tramita no Senado
já com a aprovação da Comissão de Mérito, já com a aprovação
da Comissão de Constituição e Justiça, onde será devolvida
aos Estados a responsabilidade e a competência para poder
trabalhar as questões das emancipações. E nós cobramos ali
do Senador Renan Calheiros a pressa da votação desta PEC
haja vista que o Estado de Rondônia tem grandes demandas
nessa área, principalmente quando se trata dos Distritos da
Ponta do Abunã. Eu quero aqui colocar isso com muita
tranqüilidade, que estão a mais de 300 quilômetros, Deputado
Dantas, da sede do município de Porto Velho e que fica ali
alijado de benefícios do poder público dado a distância, a
dificuldade de acesso como é o caso de Tarilândia no município
de Jaru, como é o caso de Migrantenópolis, que é Distrito do
município de Novo Horizonte, entre tantas outras regiões no
Estado de Rondônia que tem necessidade de emancipação e
que está com esse projeto parado dada a competência que foi
tirada das Assembléias Legislativas e levada para o Congresso
Nacional. Com todo respeito que eu tenho pelo Congresso
Nacional, mas que não conhece as nossas particularidades,
não conhece as situações amiúde dos Estados e desses Distritos
onde nós temos como, por exemplo, Vista Alegre do Abunã,
que é a segunda cidade do Brasil que mais cresceu nos últimos
10 anos. Nós saímos  de uma média de 1.500 famílias para
7.000 famílias que residem em Vista Alegre do Abunã, onde
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nós temos deficiência na área de educação, na área de saúde,
em todas as áreas e nós estamos ali com esse projeto parado
dada a essa competência que foi transferida para a União e
que está emperrada. O Senador Renan Calheiros fez um
compromisso com a UNALE e conosco de colocar essa PEC em
votação ainda no primeiro semestre para que a gente possa
voltar a ter o controle dessas emancipações tanto nas questões
das emancipações, Sr. Presidente, quanto  na questão de
incorporação e distinção de municípios que deve ser de
competência das Assembléias Legislativas. Um outro
questionamento que foi travado ali e que eu entendo que é de
suma importância para os Estados e para os municípios é a
questão da criminalidade. Todos nós somos conhecedores do
caos que atravessa o Brasil na questão da segurança pública e
na maioria das vezes, nós temos a triste situação de nos
depararmos com a maioria dos infratores sendo jovens, as
nossas crianças, os nossos jovens sendo aliciados, sendo
levados para o crime e nós tivemos um aumento de uma
estatística a citar o Estado de Rondônia com 146% de aumento
do índice de criminalidade no Estado cometido por adolescente,
por jovens. E nós questionamos ali juntamente com o Senador
Renan Calheiros também a possibilidade de fazer uma alteração
na nossa Constituição para que os Estados dentro das suas
particularidades possam ter competência para legislar sobre
matéria Penal, embora entendendo que por sermos Estados
Federados, a lei deve.....

(Ás 10 horas o Sr. Deputado Neodi de Oliveira, passou
a Presidência ao Sr. Deputado Alex Testoni).

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Deputado,
considerações finais.

O SR. VALTER ARAÚJO – Já estou concluindo Sr.
Presidente. Espero que a lei não dê essa abertura para que os
Estados legislem sobre essas matérias, assim como também
nós temos alguns entraves, foi cobrado do Congresso Nacional
para devolver aos Estados a abertura para legislar sobre
matéria tributária, cada Estado tem sua particularidade, cada
Estado tem sua deficiência, a começar por Rondônia, um Estado
que precisa ser industrializado, um Estado que precisa de
incentivos fiscais para que nós possamos industrializar o Estado
e gerar emprego e renda. E existe o compromisso do Presidente
do Senado em agilizar essas matérias, em buscar um trabalho
em parceira com a Câmara Federal e com as Assembléias
Legislativas para discutir essas particularidades e buscar a
melhor forma para que a gente realmente possa fazer um
trabalho em parceria, e dar aos Estados uma abertura maior
para legislar sobre essas matérias.

Era só isso Sr. Presidente, eu volto no Grande
Expediente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Alex Testoni) - Deputado Euclides
Maciel, cinco minutos sem apartes.

(Ás 10 horas e 01 minuto, o Sr. Alex Testoni passou a
Presidência ao Sr. Jesualdo Pires).

(Ás 10 horas e 02 minutos, o Sr. Jesualdo Pires passou
a Presidência ao Sr. Neodi de Oliveira).

 O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
colegas Deputados, companheiros da imprensa, nossos amigos
do auditório. Quero cumprimentar meu amigo Diretor do
CIRETRAN em Ji-Paraná, Nilton, obrigado, agradeço também

aos demais companheiros que nesse dia prestigiam  mais
uma sessão aqui na nossa Assembléia. Dois Projetos de Lei,
o de número 618/07 e o 619/07; o primeiro, dispõe sobre o
subsídio do Governador do Estado, Vice-Governador e
Secretário de Estado, onde nós estivemos ontem reunidos
na residência do próprio Governador e como Líder do Governo
nós conversávamos com o mesmo sobre esse Projeto 618/
07 que teve a primeira votação na legislatura passada e que
o subsídio mensal do governador do Estado, vice-governador
e dos secretários do Estado passaria a 12 mil reais a partir
de 1º de janeiro. O Governador e o Vice-Governador e os
Secretários de Estado farão jus ao auxílio de 100%, 70% e
50%, respectivamente sobre o valor estabelecido. Nós, após
essa conversa com o Governador, nós, ele mesmo nos pediu
que nós, aqui na Assembléia, pedíssemos aos demais colegas
que votassem contra esse projeto, o 618, do aumento de
100% ao Governo do Estado, ao vice-governador e aos
Secretários. Por isso que nós viemos aqui agora pedir aos
demais colegas que votem contra esse aumento. O Projeto
619/07, discutido, não muito por nós aqui ainda, mas esse
projeto Sr. Presidente, nós queremos pedir ao Senhor que
tire de pauta esse para que possamos discutir melhor.
Primeiro, porque da maneira que está aqui, ainda
dependemos de Brasília e lá esse projeto nosso sobre o
subsídio do Deputado Estadual, tudo que nós votássemos hoje,
nós estaríamos votando em vão. E para não votar contra e
nem a favor, vamos tirar de pauta esse projeto, o Projeto de
Lei nº 619. É isso que eu quero pedir aos companheiros, Sr.
Presidente, se puder vamos tirar de pauta o projeto 619/07
que dispõe sobre o subsídio do Deputado Estadual e votando
contra o subsídio do governador do Estado. Então é um pedido
que nós fazemos aqui neste dia. Quero também agradecer a
presença do grande jornalista, um dos mais antigos jornalistas
da grande Ji-Paraná, Valdemar Camata e que dentro de
poucos dias iniciará um programa em cadeia para o Estado
todo e passará a ser companheiro do Amauri morando na
cidade de Jaru. Então Camata, você tem aí um companheiro,
o nosso amigo Amauri também lá na cidade de Jaru, obrigado.
Sr. Presidente, então só para reforçar, aos demais
companheiros eu peço que possamos votar contra o Projeto
de Lei 618/07 sobre o aumento de salário do governador,
dos secretários de Estado que inclusive é um pedido do próprio
governador para isso e tirar de pauta a Lei 619/07.

Obrigado Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Quero
registrar a presença também de Machadinho do Oeste,
representante lá do 5º BEC, o Vereador Leudo Toledo e
queremos registrar a presença  da esposa, do Deputado
Dantas, Sra. Vanderlúcia e também da sua sogra Iracilda e
do Rafael, o mais novo menininho lá de Ouro Preto não é
Deputado?

Com a palavra pelo tempo de cinco minutos sem
aparte, o ilustre Deputado Amauri dos Santos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente,
nobres colegas. Esse projeto 618, Sr. Presidente, eu pediria
que o senhor retirasse de pauta para analisarmos melhor,
porque nós não sabemos  baixar salário do governador, eu
acho que quando a pessoa se dispõe a ser Governo do Estado,
eu acho que tem que ter o seu salário digno, Secretário, nós
chegarmos e baixar assim, vamos analisar melhor, retirar de
pauta, já que vai tirar o 619/07, tira o 618/07 para analisar
melhor, embora o nosso líder está pedindo, mas vamos pedir
para tirar os dois, porque o Congresso, o Congresso deve,
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em menos de 30 dias, estará regulamentando essas coisas
todas, esse salário. E, Sr. Presidente, aqui eu vou falar, o vice-
presidente está pregando aqui uma moralidade como se aqui
os ex-deputados,todo mundo que tivesse aqui está vindo com
má intenção, viu senhor vice-presidente?  Aqui todas as pessoas
são adultas, todas as pessoas que vieram para cá tem moral
suficiente e não precisa o senhor vir dizer aqui que vai pregar
moralidade, porque aqui todos nós, se a própria população
confiou na gente é porque a gente tem responsabilidade, nós
não precisamos escutar palavras de colegas dizer aqui que vai
moralizar, porque eu já sei da minha responsabilidade, eu já
sei muito bem. Eu fui Prefeito da minha cidade, eu tenho erros
administrativos, mas graças a Deus eu não tenho ato de
corrupção, não preciso escutar de ninguém aqui e nunca vou
dizer para alguns colegas que vamos moralizar, eu já sei da
minha responsabilidade e meu gabinete Sr. Vice-Presidente,
quem manda é eu. Eu não preciso de ninguém por lá para
pegar folha de ponto, porque senão eu não sou funcionário
público, eu sou um Deputado Estadual que tive 11.849 votos, o
povo me conduziu aqui porque sabe que eu tenho
responsabilidade. Agora não precisa chegar lá o colega vice-
Presidente, olha aqui a folha de ponto, está virando um
terrorismo nesta Casa.  Vários funcionários estão perto de se
aposentar, tem vários funcionários aqui que não se aposentaram
ainda, senhor vice-Presidente, porque baixa o vencimento dele,
não precisa fazer esse terrorismo todo que está se fazendo
aqui. E eu sou favorável, quem trabalha tem que ganhar, eu
não gosto de fantasma não, porque quando eu fui Prefeito... O
Senhor pode ir lá na minha cidade, eu tirei várias pessoas que
não trabalhava.  Agora todo dia se prega aqui uma moralidade;
aqui não vem os vinte e poucos Deputados para fazer
imoralidade, eu acho que tem que parar com isso, se alquem
quer fazer palanque faça fora,  vá lá e faça fora. Uma coisa Sr.
Presidente, eu, como Deputado e vizinho do vice-Presidente,
estou sendo discriminado, por quê? Por que o vice-presidente
tem muito dinheiro? Eu não tenho culpa porque eu, graças a
Deus sou uma pessoa humilde, não tenho dinheiro. Está fazendo
um gabinete... que no Congresso Nacional eu estive no gabinete
da Deputada Marinha, tem um Deputado da Bahia que é
milionário e o gabinete dele é o mesmo da Deputada Marinha
e aqui todos nós vamos ser discriminados porque o gabinete
dele vai ser um gabinete melhor, por que nós temos essa
discriminação toda? Aqui nós todos somos iguais, se o gabinete
dele, Sr. Presidente, for reformado, for melhor do que o meu,
a Casa vai fazer o mesmo com o meu, porque eu vou exigir,
porque aqui todos nós somos iguais.  Nós não precisamos ter
um gabinete melhor, se a Mesa, se for resolução da Mesa,
porque quem é da Mesa tem o seu gabinete diferenciado eu
concordo plenamente. Agora, eu ter o gabinete inferior...

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Deputado,
o Senhor tem um minuto para encerrar.

O SR. AMAURI DOS SANTOS - Eu não aceito e nem
quero que meu gabinete seja melhor do que os outros porque
aqui todos nós, tanto o Deputado Maurinho que teve uma
votação menor, quanto o Deputado Maurão. Agora, por que vai
ser discriminado? De jeito nenhum. Aqui todos nós somos iguais,
aqui são todos iguais. E esse negócio de moralidade, o Senhor
teve meu voto para vice-Presidente, se hoje fosse feita a eleição
eu não votava porque eu estou vendo V.Exª querendo fazer um
palanque aqui.

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

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Para concluir Sr.
Presidente. Viemos para cá com o aval do povo em tudo, para
defender o povo, não para fazer palanque.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Neodi de Oliveira) – Encerrado
o Pequeno Expediente, passemos ao Grande Expediente.

Com a palavra com um tempo de vinte minutos, com
apartes, o ilustre Deputado Luizinho Goebel.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Queria cumprimentar a
Mesa em nome do Presidente Neodi, cumprimentar os Nobres
colegas Deputados e a Deputada Daniela Amorim,
representante feminina desta Casa e a todos os presentes aqui
nesta manhã na Assembléia Legislativa. Dizer que no dia 12 do
próximo mês, Sr. Presidente, nós estaremos recebendo aqui
nesta Casa a bancada federal, todos os nossos Deputados
Federais e os nossos três Senadores da República. Ontem foi
citado aqui quando falávamos em  colocarmos urgentemente
uma Comissão para que nós tenhamos  a oportunidade de
discutir mais a fundo os interesses do nosso Estado de Rondônia,
principalmente naquilo que se refere aos interesses do Estado
com o Governo Federal através da Bancada Federal. Então
queria aqui deixar esta sugestão a esta Mesa para que o mais
rápido possível nós possamos constituir essa Comissão, mesmo
que a participação deva ser de todos os Deputados, mas para
que nós possamos realmente apresentar alguns projetos e
algumas coisas de interesse do nosso Estado e da nossa
população, nós precisamos também nos aprofundar e termos
realmente o conhecimento para poder repassar isso para nossa
bancada federal nessa reunião em que teremos no próximo
dia 12.  E acho até que deve ser pela primeira vez que isso
acontece, onde nós teremos toda a representatividade do Estado
e também Federal, unidos num só pensamento que é defender
os interesses do nosso Estado. E citando isso, algumas coisas
nós vamos cobrar, tenho falado isso constantemente aqui, o
Deputado Neri Firigolo se referiu hoje e eu como conhecedor
dos problemas das estradas do Estado de Rondônia e das
estradas também de responsabilidade do Governo Federal, sei
que não é uma responsabilidade da bancada do PT, mas sim
das pessoas que representam esse órgão aqui no Estado de
Rondônia, que é o DNIT e que quantas e quantas vezes eu já
tenho cobrado, mas está aqui até o Lebrão, e que eu tenho
dito Lebrão, desculpa até a brincadeira, mas que você perdeu
até os cabelos naqueles atoleiros lá da 429.  Eu quero dizer
que nós estamos aqui cobrando e empenhado.

Está aqui o Prefeito Hélio e também o Presidente da
Associação Comercial, o Cavalcante, lá daquele município e
que mais uma vez vem reivindicar exatamente sobre a BR 429.
E dizer que nós estaremos levando isso para a Bancada Federal,
agora nessa reunião, e quero que você leve isso a população
daquela região, a todos os municípios que dependem
exclusivamente daquela estrada para poder mandar sua
produção que nós estaremos defendendo essa bandeira aqui.
E, que se a partir do período que se encerrar o período chuvoso
e se iniciar o período de seca e eles não começarem a dar
jeito, a tomar conta da responsabilidade, eu vou estar aqui
nesta Tribuna e quero dar tanta pancada que vai ser difícil de
nego parar em pé.

O Sr. Alex Testoni – Sr. Deputado, um aparte, por
favor?
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O SR. LUIZINHO GOEBEL – Pois não.

O Sr. Alex Testoni - Muito obrigado. Eu gostaria de
responder ao nobre Deputado Amauri, de Jaru, as suas
acusações que fez em nome da vice-Presidência.  Agradeço
novamente pelo seu voto de confiança Deputado e sobre a
moralização, essa palavra não incomoda a maioria dos
Deputados desta Casa, sobre o terrorismo da folha-ponto,
terrorismo é o que fizeram com o dinheiro público. Sobre a
reforma do meu gabinete, isso aí já é fato consumado, lá não
tem nenhum prego de dinheiro público, nenhum funcionário,
nem a refeição do funcionário é a Casa que paga, 100% da
reforma é do meu dinheiro particular. Também essa palavra
moralização não é só minha, é da maioria dos Deputados desta
Casa. Eu não vou recuar, não adianta ameaçar o Deputado
Alex Testoni, se é para compactuar com qualquer coisa de
errado desta Casa prefiro renunciar ao meu mandato.

Muito obrigado.

O Sr. Maurinho – Bom dia público presente, Deputado
presente, Mesa Diretora, Presidente.  Estou me sentindo
discriminado dentro da própria Mesa, onde estão achando que
as contas bancárias valem muito mais do que minha humildade.
Combinamos lá na Mesa, numa reunião da Mesa onde eu fazia
parte de uma comissão, para minha surpresa quando cheguei
lá na Secretaria o meu nome já não estava mais na ata, estava
na ata manual, mas já tinham dado ordem para tirar. É uma
injustiça, eu fico, até porque esse discurso de moralidade aqui
e desrespeitando os próprios colegas, eu acho que todo mundo
é igual, vamos começar falar numa só língua se é para moralizar
vamos primeiro respeitar os funcionário da Casa e os
Deputados.

Muito obrigado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Continuando Sr. Presidente,
quero dizer que quando nós tivermos a bancada aqui, nós
também temos que definir a questão de defesa em relação
aos direitos das pessoas que têm propriedade rural no Estado
de Rondônia e que muito se lutou para que o governo do Estado,
através da SEDAM, do Secretário, Augustinho Pastore
assumisse a responsabilidade do setor ambiental do Estado.
Mas por outro lado hoje os madeireiros continuam com o mesmo
problema tanto quanto os agricultores. Por quê? Porque hoje
nós temos a condição de sermos atendidos pela Secretaria de
Meio Ambiente do Estado de Rondônia, SEDAM e por outro
lado, o trabalho da SEDAM, fica inviabilizado porque temos o
problema hoje da legalização das nossas terras.  Precisamos
cobrar isso do INCRA para que realmente o INCRA também
venha cumprir com o seu papel.  Dizer sobre o que o Deputado
Valter. No qual foi representar a Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia, lá em Brasília, no Senado Federal, através
da UNALE, que a criação dos Distritos realmente é importante
para nosso Estado e quando eu vi que foi citando alguns Distritos
aqui na região da grande Porto Velho, mas nós temos alguns
problemas onde temos o Distrito de Tarilândia, inclusive, está
aqui o Isaías e o Valdir lá do município de Mirante da Serra que
é vizinho do Distrito de Tarilândia. E hoje nós temos lá naquele
Distrito condições reais de se criar o município, até porque
hoje o Distrito de Tarilândia já é maior do que o Distrito de
Pimenteiras, lá no Cone Sul do Estado de Rondônia. Dizer
também da importância de  criarmos esses Distritos, porque
temos hoje, lá no Vale do Guaporé, na BR 429, o Distrito de
São Domingos e que hoje já é praticamente do tamanho do
próprio município-mãe, que é o município de Costa Marques e
nós sabemos lá da dificuldade que tem um município como

Costa Marques de cuidar de um distrito que tenha sua própria
cidade.

O Sr. Valter Araújo - Nobre Deputado V.Exª me
concede uma aparte?

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Concedido.

O Sr. Valter Araújo -  Eu quero só corroborar com o
discurso de V.Exª e quero aqui quando V.Exª. fala da questão
da SEDAM e do INCRA de Rondônia, eu quero fazer aqui uma
cobrança. Ontem eu me deparei no aeroporto de Manaus com
uma comissão de Deputados, Sr. Presidente, do Estado do Acre,
e alguns Deputados do Amazonas com uma comissão de
pessoas ligadas ao MST, vindo para Rondônia para uma
Audiência Pública no INCRA, para discutir a questão dos litígios
de terra na Ponta do Abunã, e até onde eu tenho informação
esta Casa não foi comunicada, esta Casa não foi solicitada
para poder participar, para colocar ali seu ponto de vista. Eles
vêm para Extrema, vêm para Nova Califórnia, vêm para Vista
Alegre criam o problema, criam a situação e fazem discurso
nas nossas costas. Eu tive uma discussão até desagradável
com o Deputado Valter, do Acre, que é delegado de polícia,
quando eu disse para ele que a primeira coisa que eles
precisavam fazer era respeitar o Estado de Rondônia, respeitar
a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, e não querer
vir a Rondônia empurrar goela abaixo as decisões do Acre ou
do Amazonas. Rondônia tem uma Assembléia Legislativa,
Rondônia tem um governo do Estado que tem responsabilidade
e que tem compromisso com a moralização e com a
regularização dessas terras. Para isso o Governo do Estado
assinou o Pacto Federativo. E é importante o que V.Exª. coloca,
nós temos hoje o Sul de Lábrea que não tem nenhuma atenção
e nenhuma assistência dada pelo governo do Amazonas, a
madeira sai pelo Estado de Rondônia, a assistência médica é
feita pelo Estado de Rondônia, a assistência policial é feita
pelo Estado de Rondônia e esses camaradas vêm aqui apenas
fazer discurso. Tivemos ali, temos na verdade, Deputado
Luizinho, em Nova Califórnia, mais de novecentas famílias
acampadas, mobilizadas por vários braços do movimento dos
sem-terra, tentando buscar ali um pedaço de terra e já teve ali
alguns assassinatos, temos notícia  Sr. Presidente de prostituição
infantil, pessoas vivendo até em estado de miséria, dada essa
mobilização que se criou para poder fazer assentamento, para
fazer grilagem e invasão de terras no sul de Lábrea através do
Estado de Rondônia. Mas o que precisa ser pontilhado aqui é
que esse problema, que essa população, que esse povo está
num distrito que pertence ao Estado de Rondônia. Então é
preciso que o INCRA tenha essa sensibilidade de nos chamar
para essa discussão para que nós possamos emitir o nosso
parecer, a nossa opinião.

Só isso. Muito obrigado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Muito bem, colocada sua
posição, nobre Deputado Valter Araújo, até porque dos
problemas de Rondônia quem sabe somos nós aqui de
Rondônia, então quando alguém de fora vier para Rondônia,
no mínimo tem que ter a responsabilidade de pedir licença
para entrar em nosso Estado, como nós também temos que
fazer com os outros Estados, e dizer que esta Casa, a
Assembléia Legislativa e esses Deputados estão lutando pelos
interesses de Rondônia. E a exemplo disso, foi nomeada por
esta Mesa, através do Presidente Neodi a comissão que foi ao
Rio Grande do Sul em defesa da nossa carne. Porque como
bem frisou aqui o Deputado Luiz Cláudio quando da constituição
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daquela comissão que nós não temos culpa se a carne de
Rondônia é melhor do que a carne dos outros Estados. E é
exatamente esse perfil que esta Casa e todos os colegas
Deputados adotaram e nós estaremos sempre em defesa dos
interesses, não só do Estado, mas como do povo de Rondônia.
E dizer que quando formos tratar com essa comissão da
representação da Bancada Federal do nosso Estado, iremos
tratar também da agricultura. Tive a oportunidade de viajar
para alguns Estados do país, os Estados do Sul agora no final
do ano, e realmente eu vi que a maneira mais rápida e mais
fácil que nós temos para gerar empregos é incentivando a
agricultura. E temos aqui alguns vereadores representando a
cidade de Médici, que é o Vereador Joãozinho, o Vereador Ailton
e Adalton, e que lá nós temos uma região totalmente agrícola.
Temos aqui o prefeito da cidade de Castanheiras e também lá
temos uma região totalmente agrícola, e precisamos também
defender essa bandeira. O Estado tem feito a sua parte. Nós
somos parceiros para que o Estado ainda melhore muito mais.
A exemplo disso, eu estive visitando a EMATER esta semana,
onde  o Governo do Estado estará entregando as sementes,
estará também já dando agora no mês de abril a Ordem de
Serviço para que recomece aquele trabalho das cinco (05)
horas/máquina para cada produtor rural em todos os 52
municípios de Rondônia, aqueles que ainda não foram atendidos.

Sr. Presidente, mais uma vez quero deixar,  eu peço
que realmente V. Exª. instale essa comissão o mais breve
possível para que realmente a gente possa se aprofundar aqui
nas questões de interesse. Só mais uma questão para encerrar.
Deputado com o aparte.

O Sr. Amauri dos Santos – Um aparte, Deputado?

O Sr. Luizinho Goebel – Pois não, Deputado.

O Sr. Amauri dos Santos – Quero parabenizar V.
Exª. pelo brilhante discurso, uma preocupação, e falou coisas
boas do nosso Estado, cinco (05) horas/máquina para cada
agricultor, isso ai é um discurso brilhante. Os nossos
agricultores, o agricultor ali na região de pequenos agricultores
na região de Jaru que precisam de cinco horas/máquina, isso
a gente fica feliz com a preocupação de V. Exª. com sua região.
Está de parabéns pela decência, por vim aqui e pedir a realidade
do nosso Estado, está de parabéns e conte com meu apoio
para irmos até a Secretaria de Agricultura, porque é isso que
o agricultor precisa.

Muito obrigado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Ok. E para finalizar aqui,
Sr. Presidente, Sr. vice-Presidente, eu quero dizer que se for
preciso cortar na carne para que nós tenhamos uma Assembléia
com o interesse que todas as pessoas que nos elegeram têm,
nós temos esse compromisso, eu também sou a favor que doa
em  mim. Mas quero dizer também que nós, como era o
compromisso do Presidente do Presidente na sua eleição para
essa Mesa, que não teria discriminação, eu particularmente
não estou sofrendo isso, mas quero dizer que eu como Deputado
estou em defesa exatamente daquilo que foi assumido quando
o então Presidente Neodi era o candidato a presidência desta
Casa. Por outro lado, quero reafirmar que aquelas pessoas
que realmente trabalham, e que deram o seu suor aqui para
esta Casa eu estou em defesa, e quando Vossas Excelências
precisarem de um caçador de marajá, podem me chamar que
eu estou à disposição.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Quero
registrar aqui a presença dos Vereadores de Médici, em nome
do Deputado Chico Paraíba, do Vereador Ailton, do Vereador
Adalto e do Vereador Joãozinho. Também, queremos registrar
a presença aqui da Sra. Nardegue Nazário de Costa Moura,
também do Presidente do Conselho Estadual de Saúde de
Rondônia.

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

O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Daniela Amorim, imprensa, senhoras
e senhores.

Eu quero, em primeira mão, dizer que algumas coisas
que estão sendo colocadas aqui me causam estranheza,
Deputado Jesualdo. Eu me deparei hoje aqui ao chegar com
alguns questionamentos por parte do pessoal da imprensa e
senti também a ausência dos representantes da imprensa aqui
ao lado do Plenário fazendo a cobertura dos trabalhos. Eu
entendo que a imprensa tem um papel muito importante na
parceria com o Parlamento, com a divulgação das notícias,
dos acontecimentos que acontecem em todo meio social e que
ela tem a grande responsabilidade de fazer a informação de
forma correta, de forma eficiente, e entendo que a forma de
sanearmos alguns problemas, algumas coisas que vem
acontecendo não é apenas retirá-los da proximidade com o
Plenário. Eu acho que a presença da imprensa garante até um
status de transparência dentro daquilo que todos os pares desta
Casa vêm pregando, e cada um aqui tem que ser responsável
pelos seus atos, pelas suas atitudes, tem que ser
responsabilizado por aquilo que fala e pelas suas ações, não
é? Então, eu quero aqui só manifestar a minha contrariedade
com relação a retirada do pessoal da imprensa daqui da
proximidade do Plenário. Eu acho que nós sabemos da nossa
responsabilidade, da nossa missão aqui dentro, e se algo foi
gravado ou vai ser gravado e vai ser divulgado, só vai ser
divulgado aquilo que se fizer. Se divulgarem coisas que não se
tem prova, que não se tem nada que possa garantir, daí sim,
nós precisamos tomar algumas providências.

Mas eu quero...

O Sr. Jesualdo Pires – Um aparte, Deputado Valter?

O SR. VALTER ARAÚJO – Pois não, nobre Deputado.

O Sr. Jesualdo Pires – Nobre Deputado, eu só gostaria
de dizer, V. Exª. estava ausente na sessão de ontem, foi
colocado que essa medida que estão chamando de
“chiqueirinho”, que a imprensa hoje estaria sendo discriminada
nesta Casa, foi uma atitude minha e do Deputado Alex, isso
não é verdade. Não foi tomada de nossa parte. Foi à nossa
revelia. Tenho o maior respeito pela imprensa. Agora, pelo
que eu fui conversar com o novo Chefe do DECOM, ele quer
adequar a situação para trazer mais conforto à imprensa, quer
colocar quatro máquinas de computadores aqui em cima. Agora
eu acho que, eu coloquei isso para ele, inclusive até  pedi do
Presidente, que entre em contato com essas pessoas que
trabalham na imprensa para ver a melhor forma deles poderem
trabalhar nesta Casa. Ninguém quer cercear o direito deles
trabalharem aqui, ninguém quer tolher o direito deles estarem
aqui no dia a dia. A gente está a favor da imprensa, a imprensa
é nossa aliada. Então eu quero colocar isso ai. Fiz essa defesa
ontem, inclusive do Presidente Neodi, ninguém quer cercear a
liberdade de imprensa, apenas é que o novo Chefe do
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Departamento de Comunicação está tentando fazer essa
adequação e, evidentemente, eu acho que essa discussão deve
ser feita entre ele e os próprios interessados que é o pessoal
da imprensa.

Muito obrigado.

O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Deputado, eu agradeço
pelo o aparte, e não quis aqui em nenhum momento atribuir
culpa a ninguém. Eu entendo que, no momento em que está
se buscando a adequação, enquanto isso, que os deixe fazer o
trabalho deles da forma que vinham fazendo. Esse é o meu
questionamento, o meu requerimento verbal.

O Sr. Amauri dos Santos – Permite-me um aparte?

O SR. VALTER ARAÚJO – Pois não, Sr. Deputado.

O Sr. Amauri dos Santos – A gente fica assim,
porque até agora não achamos quem tirou a imprensa, eu
acho que tem que assumir, quem o fez. Eu vi aqui muitos colegas
que não assumem sempre dizendo “nós temos que tirar a
imprensa dali”. Eu mesmo sou favorável que fique aqui embaixo,
não tenho nada contra, já até falei com o Presidente que fique
aqui embaixo, porque a imprensa escrita como é que eles vão
falar com a gente  lá em cima? Como é que vai filmar? Se
alguém quer falar. Agora a pessoa tem que assumir e não ficar
naquele meio termo. Eu sou favorável que venha aqui para
baixo, agora tem muitos que ficam no meio termo, só botando
o Presidente em dificuldade. Aqui eu ouvi vários colegas falando
que tinha que tirar a imprensa. Não. Eu sou, eu já falei com o
Presidente, se é uma posição do Presidente deixar lá encima,
é uma posição dele. Mas eu sou favorável que fique aqui
embaixo, tanto V.Exa. como vários colegas, o Deputado Euclides
Maciel que é da imprensa, que já devia está preocupado com
isso, nem  está falando aqui, mas eu já vi a preocupação dele.

Muito obrigado.

O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Presidente, eu quero
aqui fazer algumas observações, algumas considerações em
relação a situação política que viveu e que vive o Brasil, e o
Estado de Rondônia não é diferente. Eu quero aqui chamar a
atenção dos Nobres Pares, porque tenho percebido que as
discussões têm sido encaminhadas, na maioria das vezes, para
o campo pessoal e para alguns embates que são importantes,
mas o que a sociedade de Rondônia e do Brasil espera dos
novos parlamentares em todas as esferas do Poder, atitudes
de resultados coletivos. E a transparência e a moralidade
passam por isso. É preciso nós termos a nossa consciência
muito tranqüila da situação que vive o Estado de Rondônia. Um
Estado com muita gente vivendo à margem da miséria,
Deputado Neri, da pobreza, na dependência do Bolsa-Família e
do Bolsa Renda. Um Estado onde a nossa população carcerária,
na sua grande maioria, são jovens, Deputado Luizinho, com
idade entre 18 e 24 anos. Uma população carcerária que nós
temos no máximo cinco ou seis presidiários que cursou o 2°
Grau ou que está cursando, um ou dois que chegou a começar
uma faculdade, e na sua grande maioria analfabetos, semi-
analfabetos ou analfabetos ‘funcionais’. E são jovens que não
tiveram do Estado a atenção que a Constituição Brasileira lhes
garante. Jovens que estão sendo treinados nos nossos presídios
para serem bandidos profissionais. Nós vivemos numa
sociedade onde nós temos em alguns municípios um grande
número ainda de crianças fora da sala de aula; vivemos uma
situação nas escolas públicas onde na maioria das vezes se
investe em reformas e ampliação, mas não se investe, por

parte até das próprias Prefeituras também, no resgate da
cidadania, da dignidade das nossas crianças trazendo-as de
volta para a escola. E nós temos que ter um olhar voltado para
toda esta situação. Porque se nós não investirmos em educação,
se nós não investirmos em políticas públicas que não dermos
aos nossos jovens e as nossas crianças a oportunidade de
serem incluídos na sociedade, de terem a oportunidade da
educação, da formação, da consciência política e cidadã de
cada um deles, o que nós vamos ter no futuro é ainda pior do
que temos hoje, que é um índice alarmante de 146% (cento e
quarenta e seis por cento) do percentual de crimes cometidos
no Estado de Rondônia, sendo por jovens e crianças. E é bem
verdade Senhores, que num Estado calejado pela corrupção,
o que nos resta é a esperança de que há chance de mudança.
Que alguém ainda possa mostrar que política e justiça
representam um interesse comum. E neste ponto todos os
homens pensam e concordam. E por isso a justiça é uma
espécie de igualdade. E até certo ponto todos concordam de
um modo geral com as instituições de ordem filosófica
estabelecida por todos nós a propósito dos princípios éticos
que tanto se discute nesta Casa. Mas o Brasil, mesmo em meio
a toda essa situação, a todo esse patamar de violência, acabou
de viver um importante momento de sua história. Um
verdadeiro espetáculo de cidadania.

Em todos os milhares de municípios do país, os
brasileiros foram às urnas, e de forma livre no exercício da
soberana democracia participaram do processo de escolha de
seus representantes nos parlamentos e dos seus governantes
em âmbito estadual e federal. Sob o clima de absoluta liberdade
e paz, Se cada um de nós fazermos as nossas escolhas
obedecendo apenas e tão somente à voz da nossa própria
consciência. Dos mais jovens aos mais idosos, alguns destes
até com dificuldade de locomoção, todos cumpriram o seu dever
cívico para consigo mesmo e para com a pátria na construção
do futuro. A maioria do eleitorado buscou votar com a crença
em um amanhã melhor e mais justo. Por isso, a nossa vitória
se reveste de grande responsabilidade. O Estado de Rondônia
precisa continuar crescendo. Portanto, cabe a nós recém eleitos
e empossados um compromisso com a sociedade, o de
promover uma revolução pacífica que transforme este
parlamento e o Estado de Rondônia que sirva de exemplo para
o Brasil. O crescimento tem que ser prioridade absoluta para o
Estado. Temos que ter por ele uma verdadeira obsessão. Fomos
agraciados por Deus através do povo do nosso Estado, sendo
escolhido para estarmos nesta Casa Legislativa. Certo de que
estejamos juntos nesta cruzada sagrada, desejando que nós
possamos juntos nesta Casa fazer um grande trabalho de
conseguir um grande sucesso nessa caminhada.

Quero aqui Sr. Presidente, externar a minha gratidão
a todos os pares e funcionários desta Casa, que dos quais já
fui companheiro de trabalho. E colocar aqui Deputado Alex
Testoni, a minha convicção, a minha crença, a minha vontade,
a minha coragem e a minha determinação, a serviço da
moralização do Parlamento, a serviço da transparência, da ética
na política. Eu creio que os primeiros passos estão sendo dados.
Eu quero aqui parabenizar Presidente, pelas atitudes que Vossa
Excelência tem tomado. E tenha a certeza que tudo que for de
bem para o Estado de Rondônia e para moralização desta Casa,
tem deste Parlamentar o apoio irrestrito, independentemente
se tenha que  “cortar na carne”. Mas quero aqui fazer algumas
ponderações em relação a alguns assuntos que são abordados.
É preciso que nós tenhamos aqui muita tranqüilidade nas
decisões que vão ser tomadas nesta Casa para que nós não
atravessemos o carro na frente dos bois. Eu concordo que não
é hora de aumentar salário de deputado, de governador, de
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secretário, mas também entendo que quando se trata de salário
não se trata de imoralidade, porque salário é uma coisa justa.
Não adianta você ter um parlamentar, um governador, um
secretário que ganha migalha porque ele não vai conseguir
sobreviver. Porque em qualquer um dos cargos exercidos exige
um certo patamar de aparência, um certo patamar de
conhecimento e de responsabilidade que requer toda uma
estrutura tanto familiar quanto profissional de sobrevivência.
Então é preciso que a gente tenha coragem de defender nesta
Casa também as nossas prerrogativas para que evitemos os
erros do passado de termos que buscar medidas escusas,
medidas obscuras para resolver problemas que podem ser
resolvidos diante da sociedade, com transparência, com ética
e com respeito.

Sr. Amauri dos Santos – Permita-me um aparte?

SR. VALTER ARAÙJO – Pois não, Deputado.

O Sr. Amauri dos Santos – Vossa Excelência está de
parabéns, colocou de uma maneira muito bem colocada.
Porque aqui temos Deputados de várias categorias: temos
empresários que são ricos, se não precisa do salário que dê
para uma instituição, temos aqui o professor Dantas, tem eu
que sou uma pessoa humilde e dependo do meu salário, tem o
Maurinho, que tive a maior felicidade de ser garçom junto com
ele, temos pessoas humildes. Agora, eu não tenho culpa se a
sociedade conduziu a gente aqui,  pessoas humildes para vir
defender. Agora, conduzir o empresário que não precisa do
salário, eu preciso do meu salário e vou dizer uma coisa, eu
vou ser o primeiro Deputado que vem aqui defender o salário
justo, porque é isso que o parlamentar tem que assumir. Agora,
não fique dizendo que não precisa de salário, que tem que
baixar, essa conversa não dá. Se ele veio para aqui para
defender algumas coisas não tenho culpa, se é empresário
fora do parlamento que faça o escritório dele, que faça alguma
coisa. Aqui nós somos Deputados, o Deputado Maurinho, o
Deputado Amauri, o Deputado Kaká todos somos iguais, igual
no Congresso Nacional, vou dar um exemplo, o Tasso Jereissati
é um dos maiores empresários do Brasil, lá é igual aos outros,
e aqui vamos ter que implantar a mesma, essa diferença nós
vamos ter que acabar.

Muito obrigado e o Sr. colocou muito bem
colocado,quando falou que o secretário precisa se deslocar do
interior, que tem que ganhar bem, isso eu sou favorável. A
prefeitura de Jaru, eu era prefeito e ali eu fiz uma boa
administração, o secretário ganha R$5.000,00. Lá, eu deixei.

O SR. VALTER ARAÚJO – Eu quero aqui só para
concluir, dizer apenas do meu questionamento, que não se
pode tratar salários aqui como coisa imoral. É dessa forma
que eu vejo, é dessa forma que eu penso, e serei nesta Casa
um Deputado que não terei nenhum constrangimento Deputado
Jair Miotto, em assumir aqui as minhas posições, em fazer
aqui os meus questionamentos e tomar posições aqui ainda
que mal interpretadas por muitos. Eu tenho a minha consciência
formada e venho aqui para fazer esse trabalho com muita
tranqüilidade. Eu quero dizer que até a título de sugestão nobre
Presidente, que o que se precisa quando se trata de
transparência e de moralidade, eu sei que V.Exª está investido
do melhor objetivo, já tenho conversado e por isso votei em
V.Exª e continuo acreditando no trabalho de V.Exª e da Mesa
Diretora, que nós possamos dar transparência dos atos da Casa
como é feita no Rio Grande do Sul, que até a nossa verba de
gabinete que tudo aquilo que tem direito e que a Casa tem, as

despesas da Casa seja colocado na internet, seja de
conhecimento do público para que o povo possa fazer uma
avaliação de cada um de nós sem, de forma clara com
conhecimento de causa e não de forma que foi feita na gestão
passada, que eu não quero trazê-la de volta a esta Casa para
que a gente no final dos 4 anos de mandato aqui possamos
sair daqui de cabeça erguida, que a população possa olhar
para nós e ter orgulho de nos ter dado a oportunidade de estar
nesta Casa os representando.

Era isso que eu queria colocar, quero aqui apenas
agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar ali
representando a Assembléia Legislativa na reunião da UNALE
e quero concluir meu pronunciamento deixando aqui apenas
um verso do poeta Roque Dalton, poeta de El Salvador, que
diz: “para que lhe serve o mundo, se a sua alma se perde? O
homem que navega com Deus, certamente chega a um porto
seguro”. Que Deus abençoe a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Quero
registrar a presença do Prefeito Charles, lá de Presidente Médici.

Com a palavra pelo tempo de 20 minutos com apartes,
o ilustre Deputado Alexandre Brito.

O SR. ALEXANDRE BRITO – Sr. Presidente, demais
colegas, imprensa aqui presente, platéia que nos honra com
sua presença. Quero iniciar minhas palavras comungando do
discurso do nobre colega, aonde solicita o retorno da imprensa
para o local de direito, mas respeitando com certeza a posição
do 1º Secretário que diz que vai melhorar as instalações, mas
acredito que enquanto não se melhore, que retorne para cá
porque ao adentrar nesta Casa hoje a primeira coisa, o impacto
que eu tive foi dois colegas jornalistas chateados, se retirando
da Casa por não terem onde trabalhar, então isso me entristeceu
um pouco, mesmo eu tendo sido gravado recentemente em
uma conversa inocente, mas tem que está presente sim, têm
que falar sim, tem que mostrar o que se conversa sim, e vou
mais além; de que vale os nossos discursos aqui se a população
lá fora não souber o que foi dito? Tem que ser divulgado sim,
mas o fato, senhores, é que hoje vou continuar aquilo que foi
chamado de denúncia vazia por um colega, na última sessão,
vazia porque inadvertidamente ele não conhece o teor do
processo em minhas mãos que eu informei e com muita cautela,
muita prudência iria analisar os dados referentes à denúncia
de sindicalizados do SINTERO. Eu falei que com muita calma
eu ia rever cada papelada daquela para aqui não cometer
injustiça, eu apenas citei que existia uma denúncia, mas alguns
quiserem defender não sei por que tal diretoria do Sindicato,
não queira acreditar que exista qualquer tipo de acordo ou
panelinha com quem defendeu, não quero crer. Mas o fato é
que a própria imprensa já está começando a noticiar. O fato é
que a verdade está vindo à tona a cada dia que passa. Eu
pergunto a você, você que está na platéia, se eu fosse você
que tivesse direito durante treze anos você brigou, contratou
advogado por direito, e lhe fosse tirado de uma hora para
outra, sem nada sem nenhum motivo que justificasse apenas
motivos, quem sabe, escusos. Você se sentiria tranqüilo? Feliz?
E o pior quando você fosse ao seu Sindicato buscar aquilo que
você brigou e as portas se fechassem? O pior está aqui, está
aqui o documento, uma carta intimidando o sindicalizado,
dizendo que aquele que optar por outro advogado, vai perder
a sua causa na justiça. Senhores, estamos falando de mais de
três mil e seiscentos sindicalizados prejudicados, estamos
falando de famílias que estão deixando de receber aquilo que
brigaram. Eu ontem assisti umas fitas, pasmem, senhores, eu
assisti umas fitas, uns depoimentos desses sindicalizados que
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estão se sentindo prejudicados; chorando, nessa fita, inclusive,
eles têm a coragem de colocar a sua opinião pessoal, as fitas
são pesadas, chamam até a diretoria de ladrões, o fato é que
tem gente sofrendo e tem gente precisando do apoio, eu sei
que muito eu ouvi por aí, inclusive, de amigos pessoais: “não
mexe nesse vespeiro não Deputado”. Isso é antivoto, não estou
preocupado com isso agora, os senhores estariam preocupados
com isso agora ou estariam preocupados em defender a quem
nos procurou? Fui procurado sim e vou defender isso sim e
vou até onde for necessário, sem medo, quer bater? Bate.
Quer falar? Fala. A convicção e as provas que eu tenho hoje
analisadas me dizem que vou continuar.

O Sr. Miguel Sena – Um aparte, Deputado?

O SR. ALEXANDRE BRITO – Pois não Deputado.

(Ás 10 horas e 47 minutos o Sr. Neodi de Oliveira passou
a Presidência ao Sr. Alex Testoni).

O Sr. Miguel Sena – Gostaria em primeiro lugar de
parabenizar o nobre Deputado, o nobre colega Alexandre pela
sua posição. Dizer Deputado Alexandre que eu também tive
acesso. Fui procurado pelos trabalhadores da educação e tive
acesso a esta documentação, sem dúvida alguma. Gostaria de
aqui adiantar aos colegas aqui e ao nosso pessoal que está
nos acompanhando, a toda a imprensa que a coisa é mais feia
do que nós podemos pensar, se houve um grande, houve um
grande escândalo na época nesta Casa, onde disseram que foi
desviado R$70.000.000,00. Dentro do SINTERO segundo
depoimentos dos próprios filiados ao SINTERO lá foram
desviados, foram tirados dos bolsos dos servidores mais de
R$10.000.000.000,00 e não tenha dúvida que amanhã eu
estarei apresentando aqui também juntamente com o Deputado
Alexandre provas a esse respeito e estarei pedindo a esta Casa
para abrirmos uma CPI para apurar essas denúncias feitas
não por nós, mas pelos filiados do SINTERO para que nós
possamos passar a limpo toda esta situação. Eu enquanto ex-
sindicalista, não aceitei em hipótese alguma que os servidores
do Estado de Rondônia, os servidores federais filiados aos
SINTERO possam continuar sofrendo os desmandos que
segundo eles mesmos estão passando com essa diretoria do
SINTERO. Então amanhã estarei apresentando aqui provas e
estarei aqui apresentando à Mesa, e ao Plenário um pedido de
CPI ao SINTERO.

(Ás 10 horas e 48 minutos o Sr. Alex Testoni passou a
Presidência ao Sr. Neodi de Oliveira).

O SR. ALEXANDRE BRITO – Muito obrigado pelo o
aparte Deputado e muito me honra ter um braço forte nesta
causa que muitos acharam, viu Deputado, uma causa doida.
Parabéns por abraçar também essa causa e esta bandeira,
pena que você me antecipou porque eu ia pedir esta CPI, mas
que bom, vai ser feita pela Casa sim, vamos junto assinar este
pedido, porque documento tem, papel tem, informação tem,
denúncia tem, números tem e pessoas precisando estão ai em
nossa porta. Então vamos nesta empreitada sim, realmente
nós não podemos nos calar jamais. E para encerrar eu também
encontrei com o pessoal no refeitório esta semana que faz
parte do sindicato dos deficientes e eles me pediram Sr.
Presidente para que nós providenciássemos algumas
adaptações aqui para Casa. Acredito que a Casa tem que dar
o exemplo para sociedade e os nossos banheiros; precisaríamos
adaptar um banheiro para deficientes, bem como uma rampa

no restaurante, uma rampa portátil, móvel para que eles
possam se locomover. É um pedido feito e vamos estar juntos
nesta luta.

 O Sr. Amauri dos Santos – Vossa Excelência me
permite um aparte?

O SR. ALEXANDRE BRITO – Pois não.

O Sr. Amauri dos Santos – Vossa Excelência está de
parabéns em está preocupado com o funcionário da Casa, é
uma preocupação muito grande. E outra preocupação que nós
temos, porque já estão trazendo o sistema da empresa privada
aqui para o sistema público, uma Casa que tem vinte e quatro
deputados, colocar ponto eletrônico, olha nós não podemos
concordar com isso, colocar ponto eletrônico numa Casa vinte
e quatro deputados  que é só do político, senão daqui uns dias
nós vamos ter proibição da população entrar aqui dentro, nós
vamos ter que tomar providências disso aí. E eu conto com o
apoio de V.Exª. porque o servidor da Casa às vezes... eu, ontem
saí do meu gabinete onze horas da noite, tinha servidor
estatutário que ficou lá até esse momento. Agora nós colocar
ponto eletrônico, quando o servidor está no meu gabinete, está
no gabinete do Deputado Neri, trabalha sábado, domingo, eu
acho que aqui todos nós somos políticos, aqui não se trata de
empresa, quando é na empresa, eu não sou empresário, o
cara diz: - Oh!, hoje você vai sair onze horas da noite, acabou,
o cara depende do emprego, mas aqui é uma Casa política, o
sistema de empresa é um, o sistema político é outro, isso é,
isso não é no Brasil não, isso é no mundo todo, e dizer que é
só no Brasil, isso é no mundo todo, todos nós viemos aqui
conduzidos pelo voto da população, ninguém veio aqui... Eu,
estava em Brasília sábado, faleceu o Sr. Oscar numa serraria
em Pimenta Bueno, ligaram para mim e eu tive que pedir para
funcionário que é estatutário para ir até o hospital e lá ele
ficou de uma da tarde até onze horas da noite trabalhando.
Para quem? Para o Deputado. E aqui esta se proibindo, está
tirando a liberdade do Deputado, quando implantar o sistema
de empresa privada, nós não podemos admitir isso aqui. Você
entendeu?  Eu que tenho um trabalho social que todos os
Deputados aqui conhecem, o Deputado Kaká e a maioria dos
Deputados aqui têm trabalho social. Quando a pessoa adoece,
ontem mesmo faleceu uma pessoa da minha cidade, o Sr. Jader,
um fazendeiro, teve funcionário meu que ficou até —às quatro
horas da manhã no aeroporto esperando lá, porque nós somos
políticos, nós não viemos aqui simplesmente, nós somos
políticos, tem aquelas pessoas que é ligada à gente, dá
assistência, ninguém veio aqui para dizer: - Oh!, vamos
moralizar, vamos fazer isso, não, aqui veio evidentemente, não
tem uma pessoa mais a favor da moralidade igual eu sou a
favor, eu sou uma pessoa correta, você entendeu? Sou uma
pessoa super brincalhão, mas eu sei os meus limites, e é por
isso que aqui todos os nossos, quem é político e eu não preciso
estar dando aula para ninguém, porque aqui o Maurão já sabe,
a maioria, mas tem alguém que veio aqui no sistema de
empresário e aqui é totalmente diferente, é aqui, é o Congresso
Nacional, são as Câmaras de Vereadores, é o Senado, tudo
isso. Quantas e quantas vezes eu já liguei para o Senador
Raupp uma hora da manhã, meia-noite para resolver problemas
de pessoas, servidor lá, problemas de pessoas que estavam
com problema de saúde, isso é o Parlamento, isso não é só o
Deputado estadual, é o Senador, só para lhe dar um exemplo.
Semana que vem mesmo eu vou mandar uma pessoa, vou
encaminhar para o gabinete do Senador Valdir Raupp. Já
pensou se lá no Senador tivesse um ponto eletrônico lá, o
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ponto eletrônico, a hora, o Senador não iria pedir para o
funcionário estatutário, e eu conheço funcionário estatutário
ali do Senado que trabalha sábado, domingo e lá não tem esse
negócio de ponto eletrônico, tem a hora de sair, lá o Senado,
se implantar aqui o ponto eletrônico para a saída eu sou
favorável, porque o servidor tem que ganhar hora extra. Agora,
à hora de entrar, não, senão o Deputado, senão eu vou pedir
para a Dona Ivanilde, que trabalha comigo, já trabalhou com
meu irmão há muito tempo: - Olha, D. Ivanilde, venha a minha
casa às sete horas da manhã. Ela diz: “Deputado, eu não posso
ir, não, porque eu tenho que bater o ponto eletrônico”. Isso é
dizer que a gente aqui está brincando.

Muito obrigado.

O SR. ALEXANDRE BRITO – Obrigado pelo aparte,
Exa. Acredito que nós não vamos errar pela falta de bom senso,
não. É importante a colocação, mas tenho certeza absoluta
que quando for tomada a decisão ou não do ponto eletrônico é
para ser usado com bom senso, apenas para tirar aquele
pessoal que realmente não quer trabalhar, eu acho que não
tem o intuito de dificultar a vida parlamentar. Acredito eu que a
posição da Mesa deva ser essa.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Um aparte,
Deputado Alexandre? Eu quero parabenizá-lo pelo discurso e
pela intenção do Deputado que vem discutindo em seu discurso.
Eu também concordo com o Deputado Amauri quando fala em
ponto, por exemplo. Eu tenho assessor jurídico, às vezes ele
tem que resolver alguma coisa que é lá no Fórum e aí ele tem
que vir aqui, ele tem que estar lá, ele não pode vir aqui bater
o cartão, depois ele vai vir. Então tem muitos, Sr. Presidente,
que é difícil ter que vir passar o cartão. Agora, quanto aos
meus funcionários do meu gabinete, se eu tenho cinco
estatutários à minha disposição, eu entendo que eu tenho que
mandar nos meus cinco funcionários, não tem que outro
Deputado ir lá ver se ele está trabalhando, não, porque se eu
não for responsável por cinco funcionários que estão lotados
em meu gabinete, o que eu estou fazendo nesta Casa?

Então, eu entendo que cada Deputado que lote e tenha
a sua responsabilidade de dar o trabalho da competência
daquele que está lotado, se ele estiver no meu gabinete lotado,
porque ele é competente e eu preciso dele para alguma coisa,
quer seja na área social, quer seja na área jurídica, quer seja
lá no interior, se ele vai resolver alguma coisa a favor desta
Casa ou do Deputado lá no interior e ele não vai poder estar
aqui. Então eu entendo que tem muita coisa, Sr. Presidente,
que precisa ser corrigida nesta Casa. Eu entendo que se o
servidor esta morando fora do Estado, nós não podemos deixar
acontecer isso, mas os que estão aqui tem que ser vista de
cada um a situação, tem que ser vista caso a caso.

Muito obrigado.

O SR. ALEXANDRE BRITO – É importantíssima a sua
colocação, Exª é isso que nós precisamos, a discussão, mas
volto a falar. Acredito ainda que o bom senso vá prevalecer,
cada um defendendo aquilo que entende por direito e que é
certo a Casa vai andar com mais facilidade.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Eu só queria dizer aqui,
complementar o nobre Deputado Alexandre, com relação às
palavras do Deputado Amauri, que neste momento eu tenho
que discordar, até porque eu sou de família de industriais, já
fui comerciante e já fui funcionário, e normas, tanto as normas
aqui da Casa quanto as normas trabalhistas, existem
exatamente para serem cumpridas. Quando se tem um ponto

e a pessoa realmente veio, bateu o ponto, e às vezes ele tem
que chegar antes do horário de início de trabalho ou depois do
horário, exatamente tem que ter o ponto e digital, porque nesse
mundo as pessoas que realmente gostam de trabalhar, que
têm compromisso com aquilo que foram realmente contratados
para fazer, a gente conhece a cara de todos, aqui nesta Casa a
gente conhece a cara de cada um que trabalha, eu só não
conheci a cara dos fantasmas ainda. Então, tem que ter o ponto,
sou a favor disso. Mas também sou favorável a fazer sabe o
quê á Mesa Diretora? De que aquele dinheiro que nós vamos
tirar dos fantasmas, dos espertalhões, dos preguiçosos, seja
repassado para aqueles que vêm e batem o ponto antes do
horário e batem o ponto quando estão saindo depois do horário
que é de sua responsabilidade. Então nessa questão sou a
favor.

E a questão do Deputado Maurão, quando falou que às
vezes o próprio funcionário do seu gabinete, gabinete quando
eu falo ‘estatutário’, os nossos assessores, esses  são
responsabilidade nossa, até porque quando alguém errar, quem
vai pagar pelo preço somos exatamente nós, nós fazemos deles
o que bem nós entendermos e acharmos que é melhor. Agora,
quando é da Casa, tem normalidade e tem que ser cumprida,
isso eu sou a favor e vou cobrar isso da Mesa, porque realmente
essa proposta foi colocada e quando se criou essa Comissão
foi aprovada pelos vinte e quatro Deputados, foi uma discussão,
eu até acho que a partir de hoje nós não devemos nem vir
mais aqui para falar nisso na Tribuna, até porque nós temos
muitas coisas importantes para ser tratadas, não que essa
não seja, é também, mas nós também temos que tirar um
outro horário para defender essas questões, porque o
compromisso da Mesa com todos os Deputados é exatamente
de nós discutirmos tudo aquilo que for de interesse do Estado,
da Casa e da população de Rondônia. E dizer mais, que nós
não podemos aceitar que essas pessoas não venham aqui bater
o ponto, isso eu falo com conhecimento de causa, eu fiz parte
do governo Cassol nesses quatro anos e só foi, exatamente,
com a dor que nós conseguimos moralizar, pelo menos o
Departamento que eu trabalhei, que foi o DER.

O SR. ALEXANDRE BRITO – Obrigado pelo aparte
Deputado. Essa polêmica está se estendendo, acho que já
merece depois uma discussão melhor em relação a isso, a ter
o ponto ou não ter o ponto. O fato é que a transparência tem
que existir, jamais esqueçam do bom senso, acima de tudo.

O Sr. Professor Dantas – Deputado, um aparte?

O SR. ALEXANDRE BRITO - Pois não.

O Sr. Professor Dantas – Gostaria só de um
esclarecimento. Gostaria que o senhor fosse mais específico
na questão do SINTERO.

O SR. ALEXANDRE BRITO – Pois não.

O Sr. Professor Dantas – Essas denúncias são
relativas a quê? Por exemplo, a isonomia dos federais? É sobre
isso?

O SR. ALEXANDRE BRITO – Foi, é relativo àquele
precatório de três bilhões que foi ganho, uma luta que existia
da isonomia de 13 anos, que estava na mão de um advogado
e de repente, no meio do processo, mudou de advogado, foi
feito um acordo muito menor. Tudo isso está documentado,
como eu falei. O bom senso prega que você veja antes de
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denunciar. E realmente a documentação é farta, são vinte mil
páginas no processo que eu vou trazer para esta Casa para
que seja avaliado.

O SR.PROFESSOR DANTAS – Certo. Deputado, eu
gostaria apenas de esclarecer à Casa, também o senhor deve
ter conhecimento disso, que este problema foi tratado em
assembléia, com votação, ata registrada. Só que, dias depois
dessa assembléia, algumas pessoas, inclusive uns não
compareceram, se sentiram insatisfeitos, porque o problema,
a causa era ganha, mas o Governo dizia que naquele montante
não tinha como pagar os funcionários. Tinha gente que ia
receber quatrocentos, quinhentos mil reais. Então, uma
comissão daqui de Rondônia foi a Brasília e lá: “olha, se vocês
forem com este montante, vocês não vão receber nunca, esses
cálculos estão fora, estão totalmente fora, são superfaturados,
nós temos outros cálculos aqui.” A comissão voltou e apresentou
em assembléia e disse: - “Olha, pelo primeiro, os cálculos do
primeiro advogado não vamos receber nunca isso aí”. Então o
pessoal decidiu naquela assembléia que ao invés de ficar
naqueles cálculos e não receber nunca, então foi decidido em
uma assembléia que se mudassem os cálculos de acordo com
o Governo Federal do que tinha para pagar e na assembléia foi
decidido. Se for sobre isso aí, eu gostaria de ficar mais inteirado
das denúncias que o Deputado tem, nobre Deputado, pelo
seguinte: eu também sou do SINTERO, sou membro do
SINTERO, inclusive alguns componentes da imprensa, na
semana passada, me perguntaram – Você não defendeu o
SINTERO lá das acusações? Eu não posso defender ainda. Eu
quero saber quais são as acusações primeiro, ou que tenham
fundamento, porque não é porque eu sou membro do SINTERO
que  eu vou defender uma coisa errada. Se realmente tiver
erro, não vou defender. Mas eu gostaria, nobre Deputado, de
ter essas denúncias que o senhor tem, eu me embasar, tanto
para eu defender o SINTERO, que é a minha categoria, ou
para eu mesmo não concordar com o SINTERO. Mas eu gostaria
de ter essas informações direitinho, porque se for sobre esse
assunto aí, parece-me que está havendo algum equívoco, e a
gente tem que ter um entendimento e chegar a um consenso,
porque isso foi aprovado em assembléia, eu sei, acompanhei
essa parte, foi aprovado em assembléia, inclusive tem um
resíduo aí que ainda está na Justiça, que é esse que a imprensa
disse que o SINTERO tem que devolver, nem recebeu ainda,
está ainda pendente, está depositado em juízo, o SINTERO
nem recebeu, se ele tiver que devolver esse dinheiro, ele ainda
nem recebeu, está em juízo ainda, depositado. Pelo que eu
sei, que estou informado, está mais ou menos nesse pé, mas
eu quero realmente me inteirar tanto da acusações do nobre
Deputado como também do outro lado, que é o do SINTERO,
para eu poder ter no momento exato uma defesa.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Sr.
Deputado, tem um minuto para encerrar.

O Sr. Professor Dantas - Muito obrigado.

O SR. ALEXANDRE BRITO – Perfeito. Só para concluir,
entregarei a documentação com certeza, mas o que acontece
é justamente isso aí, Deputado. Naquela assembléia apenas
participou um número reduzido de filiados, e o que acontece é
que pessoas que não estavam naquela assembléia e não
assinaram a ata da assembléia também acabaram entrando
num pacote do acordo. São essas pessoas que não participaram
da assembléia, que não assinaram a assembléia que estão
reivindicando, que fizeram parte do acordo, inclusive sem ter

assinado procuração para a mudança do advogado. Essa
documentação existe completa e faria questão de trazer para
casa para ser analisada.

Obrigado pelos apartes.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Quero
registrar a presença do Sr. José Dantas, Presidente da
Associação de Produtores Joana D’Arc. Também quero registrar
em nome do Deputado Kaká Mendonça, a presença do Vereador
Ananias, Presidente da Câmara de Pimenta Bueno, e também
do Vereador Rodnei. Também em nome do Deputado Kaká,
registrar a presença aqui da Vereadora Geni e do Vereador
Mevinho, lá de Parecis. Eu passo a presidência dos trabalhos
ao primeiro Vice- Presidente, Deputado Alex Testoni, porque
eu estou inscrito para usar a Tribuna.

(Ás 11 horas e 07 minutos o senhor Neodi de Oliveira
passou a presidência do senhor Alex testoni).

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Com a palavra
o presidente da Assembléia, Deputado Neodi de Oliveira, com
o tempo de vinte minutos, sem aparte.

O SR. NEODI DE OLIVEIRA – Sr. Presidente e Srs.
Deputados, Sra. Deputada, imprensa, Prefeitos, Vereadores,
senhores e senhoras que acompanham esta sessão.

Eu quero aqui usar a Tribuna desta Casa para fazer
alguns esclarecimentos em torno das discussões que houve
durante esta sessão.  E é até com tristeza de sentir que alguns
Deputados, alguns colegas desta Casa tratam de assuntos que
deveriam ser tratados em outro local aqui no Plenário desta
Casa, até porque as decisões que tomamos nesta Casa, com
certeza, podem ter certeza que não irão retroceder, até porque
80% dos Deputados que estão nesta Casa se elegeram neste
mandato principalmente com o discurso de moralização.  E eu
como Presidente desta Casa não abro mão de seguir e trilhar
esse caminho e esse rumo.  Eu tenho certeza que terei nesta
Casa o apoio da maioria dos Deputados aqui para que a gente
possa realmente realizar as mudanças necessárias, para que
o povo de Rondônia realmente tenha orgulho do Legislativo de
seu Estado. Eu quero aqui fazer algumas menções, quando o
Deputado Amauri, me perdoe não está no Plenário, mas deve
estar ouvindo. Quando ele diz que a Comissão de Ponto está
fazendo terrorismo com os funcionários da Casa, isso não é
verdade, me desculpe a minha franqueza, Deputado Amauri,
isso não é verdade, nós estamos fazendo justiça com aqueles
que realmente trabalham, porque não é justo que tenha figurões
no Estado de Rondônia que há mais de dez anos recebem
dinheiro desta Casa e nem os pés aqui colocaram.  Eu não vou
apoiar, eu não vou ceder às pressões e podem ter certeza que
a Mesa Diretora desta Casa está coesa e eu tenho certeza que
a grande maioria dos Deputados também tem esse pensamento
e comungam comigo, que nós iremos até as últimas
conseqüências sem ceder às pressões, sem ceder a qualquer
tipo de ameaças que venham a ocorrer. Nós assumimos um
compromisso com o povo do Estado de Rondônia e podem ter
certeza que o compromisso que eu assumi com o povo de
Rondônia eu vou honrar até as últimas conseqüências. Então,
portanto, é preciso se ter um entendimento daquilo que é certo,
daquilo que é correto, daquilo que é errado, para que a gente
não cometa injustiça com aqueles que realmente merecem o
nosso respeito e o povo do Estado de Rondônia merece esse
respeito. Todos vocês conhecem o povo de Rondônia até em
nível nacional e internacional do que passou a Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia nesses últimos quatro anos.
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E nós não podemos retroceder, pelo contrário, eu disse no dia
da minha posse como Presidente desta Casa aqui que nós
iríamos virar uma página. Nós não íamos desenterrar defunto
do cemitério. Agora, a partir do dia 1º de fevereiro de 2007 é
uma nova administração, é um novo pensamento, porque cada
um aqui criticando de forma nenhuma nenhum dos Presidentes
que passaram por esta Casa, eu tenho certeza que boa parte
deles teve boa intenção, mas talvez não tivesse o apoio
necessário para fazer as mudanças que precisam ser feitas,
mas eu tenho certeza e confio nos Pares desta Casa que nós
temos aqui nesta legislatura o apoio para realmente realizar
as mudanças necessárias para que o povo de Rondônia
realmente tenha orgulho da Casa de Leis do seu Estado.

Quero aqui também dizer ao Deputado Maurão de
Carvalho, quando ele fala aqui: como que o funcionário da
Casa vai assinar a Folha de Ponto se ele está prestando serviço
lá no Fórum? Primeiro: se o funcionário está prestando serviço
lá no Fórum é porque ele foi cedido pela Casa para prestar
serviço lá no Fórum, como nós temos exemplo aqui do Padre
Marcelo que tem alguns funcionários e veio me pedir de novo
a disposição desses funcionários, eu disse para o Padre Marcelo
que se precisar ainda mais, nós iríamos dispor de funcionários,
até porque conhecemos o trabalho do Padre Marcelo. Agora
não abriremos mão de forma nenhuma que essas pessoas que
estão prestando serviço fora da Casa assinem a folha de ponto,
porque é dinheiro público. E eu quero dizer aos Deputados que
esse dinheiro que é pago aos funcionários não é dinheiro do
Presidente da Assembléia, nem do Vice-Presidente, nem da
Mesa Diretora, nem do Deputado A, B ou C. Esse dinheiro que
é pago aos funcionários é dinheiro público, é a Casa Legislativa.
Então, portanto, o funcionário que é cedido ao gabinete do
Deputado não é do Deputado, ele é um funcionário da Casa e
se ele é um funcionário da Casa ele tem que assinar a lista de
ponto, sim. A lista de presença ele tem que assinar é na Casa,
não é porque está no gabinete do Deputado que ele vai ter
privilégio diferente do que têm os outros funcionários da Casa,
nós não podemos discriminar nenhum funcionário da Casa,
pelo contrário, nós temos que valorizar os funcionários da Casa.
E eu estive aqui por dois anos e onze meses na legislatura
passada e eu conheço a grande maioria dos funcionários desta
Casa e que realmente trabalham e prestam um grande trabalho.

Deputado Amauri, é um compromisso nosso, é meu, é
seu, é dos vinte e quatro Deputados desta Casa, a moralização
desta Casa e com certeza ela passa pelo nosso trabalho, pelas
nossas ações. E não adianta nada também nós virmos aqui no
início da legislatura e tomar atitudes radicais, tomar atitudes
austeras se daqui a 30, 60, 90 dias, seis meses, um ano, a
Assembléia voltar tudo o que era antes. Mas eu garanto para a
população do Estado de Rondônia, para os meus colegas aqui
que durante os dois anos que eu for Presidente desta Casa, eu
não vou retroceder um milímetro. Eu quero deixar muito claro
isso a todos os colegas. Cada colega, cada Deputado aqui desta
Casa tem a sua liberdade das suas ações, portanto são
responsáveis cada um por suas ações, eu não vou assumir
responsabilidade por Deputado A, B ou C cada um sabe das
suas responsabilidades, cada um sabe dos seus compromissos,
portanto eu sempre respeitei a opinião de cada um. Não é
obrigado os vinte e quatro Deputados concordarem com o meu
pensamento, nem concordarem com o pensamento do
Deputado Alex, Deputado Jesualdo, Deputado Chico Paraíba,
Deputado Maurinho, Deputado Miguel Sena ou qualquer um
dos Deputados aqui da Casa, todos os Deputados. Está aqui o
Deputado Jair Miotto que já foi Prefeito lá do seu Município e
fez um grande trabalho, da mesma forma, Deputado Amauri,
V.Exª. fez em Jaru. Então, é importante que nós tenhamos

este entendimento de que nós temos a obrigação e a
responsabilidade de realmente moralizar esta Casa.

Eu queria dizer ao Deputado Maurinho, quando disse
no aparte que está sendo discriminado, de forma nenhuma,
Deputado Maurinho, eu acho que a prerrogativa da nomeação
das Comissões Permanentes ou Temporárias nesta Casa cabe
à Mesa Diretora a nomeação. E segundo, dizer ao Deputado
que o Deputado é um fiscal nato, não é preciso ser nomeado
por Comissão nenhuma para fiscalizar, aqui dentro da Casa
V.Exª. tem na verdade o dever de fiscalizar. Todos os atos da
Mesa Diretora, todos os atos do Presidente, tudo o que acontecer
aqui na Casa V.Exª. tem realmente esse direito, Deputado, de
fazer esta fiscalização, isso é inerente ao cargo de Deputado
que cada um de nós exerce aqui nesta Casa.

Então, portanto, é importante que cada Deputado
entenda isso e aqui com Deputado Neodi na Presidência
qualquer Deputado aqui terá acesso, tem acesso ao meu
gabinete, tem acesso a qualquer informação que quiser dentro
desta Casa, e, colocou muito bem colocado aqui o Deputado
Valter Araújo quando disse que é preciso colocar na Internet
e nós vamos colocar no SIAFEN todas as ações, Deputado,
desta Casa, para que realmente a população do Estado de
Rondônia acompanhe o nosso trabalho, acompanhe realmente
aquilo que nós estamos fazendo.

Eu queria também me referir aqui à questão da
imprensa.  No primeiro modo, pedir desculpas à imprensa se
entenderam que foram colocados no chiqueiro, até porque eu
não considero esta Casa um chiqueiro, seja qualquer cantinho
desta Casa aqui ela não é um chiqueiro, ela é uma Casa de
Leis, uma Casa que tem que ser respeitada porque aqui vivem
seres humanos, aqui não vivem porcos, então, portanto, aqui
não temos chiqueiros aqui dentro desta Casa, nós temos
departamentos, nós temos áreas de trabalho, e a intenção do
nosso novo Diretor de Imprensa  não foi achacar nem cercear
a imprensa e vocês têm me acompanhado e sabem que jamais
em momento nenhum eu irei cercear qualquer atitude da
imprensa. Eu sou um parceiro da imprensa. Em momento
nenhum eu questionei, eu discriminei quando foi aqui divulgada
uma fita num site, quando colocou algumas conversas de alguns
Deputados sob suspeita, é um trabalho da imprensa, e nós
precisamos, precisamos admitir, precisamos entender que a
imprensa precisa ter a liberdade de realmente fazer o seu
papel e eu fico feliz quando a imprensa faz esse papel realmente
com isenção, quando realmente a imprensa faz o seu papel
levando a informação correta. Eu fico triste quando eu vejo
muitas vezes as informações sendo passadas de uma forma
incorreta, realmente eu fico triste, mas não posso cercear de
forma nenhuma.

Então, portanto,  eu quero dizer à imprensa que nós
estamos adequando esta 2ª sala aqui para que realmente possa
dar mais acesso, porque muitas vezes eu vi aqui nesta parte
debaixo aqui, esta parte inferior, abinhoscado de repórteres,
lá em cima vago. O que nós estamos querendo fazer? É dar
mais para vocês trabalharem, dar mais condições para vocês
trabalharem, dizer que lá de cima não vai filmar não é correto,
lá de cima você consegue filmar, você consegue ouvir tudo o
que se passa dentro desta Casa e, portanto, divulgar as
matérias. Nós não queremos que a imprensa acoberte nada
que aconteça nesta Casa, nós queremos realmente que a
imprensa divulgue tudo, mas divulgue as coisas boas e as coisas
ruins, que realmente façam o seu papel. Então, portanto, nós
não estamos cerceando direito da imprensa, nós não estamos
aqui de forma nenhuma prejudicando ou discriminando
ninguém, todos da imprensa, seja ela escrita ou falada,
televisada toda ela terá o mesmo tratamento, tudo igual.
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E eu quero também aqui falar das questões: pessoais,
que muitas vezes de um Deputado aqui, não tem Deputado
pobre, não tem Deputado rico, aqui dentro desta Casa nós
somos iguais, cada um tem o seu direito de expressão, de
pensamento. Eu acho que não é esse lugar aqui o lugar de
discutir quem é rico, quem é pobre, quem faz isso, quem faz
aquilo, eu acho que cada um age da forma que ele acha que
está correto, da forma que ele acha que realmente é o
comportamento dele, o pensamento dele.

A questão das duas matérias que estão aqui para ser
votadas. Primeiro: a Mensagem 618 é uma mensagem da Mesa
Diretora da legislatura anterior, então, queria dizer, Deputado
Maurinho, V.Exª. encaminhou um requerimento para que fosse
tirado de pauta onde ele aumenta salário do Governador e dos
Secretários. Eu quero dizer para V.Exª que é um pensamento
do Governador, é uma vontade dele, que realmente essa matéria
que foi votada em primeiro turno, na legislatura anterior que
ela seja rejeitada, que o Governador não quer que aumente o
salário dele, não quer que aumente os salários dos Secretários,
até porque ele não acha justo, quando está faltando dinheiro
para arrumar a estrada, quando está faltando dinheiro para
fazer convênios com os municípios na área de Educação, na
área de Saúde, que se aumente, que dobre o valor do salário
do Governador e dos Secretários. Então, acho que não há
necessidade Deputado, de tirar de pauta essa votação porque
essas votações são votadas em dois turnos. Na legislatura
passada votou-se em primeiro turno e cabe a nós agora a
responsabilidade de não deixar realmente que ocorra mais uma
vertente de dinheiro público aí correndo a céu aberto. Então
nós precisamos estancar essas sangrias. Nós precisamos, o
Governador está imbuído nesse sentimento de que não deve
ser aprovada essa lei, porque se nós aprovarmos aqui com
certeza ele vai vetar. Então, para quê? Vamos evitar esse
transtorno, já vamos realmente eliminar.

A questão do salário dos Deputados, na legislatura
passada, até porque tinha um entendimento, Deputado Chico
Paraíba que está aqui, que é um grande Deputado, tem uma
folha de serviços prestados para o Estado de Rondônia,
Deputado Chico, e parabéns, eu conheço a sua trajetória política
e o seu trabalho, que V.Exª. tem feito principalmente em defesa
do produtor rural, eu tive o prazer de durante o tempo que
estive aqui acompanhar os seus discursos, acompanhar as suas
ações nesse sentido, V.Exª. estava aqui na época e me explicou
que quando votou, quando na época cogitou-se e aí teve  lá a
aprovação pela Mesa Diretora do Senado Federal, do Congresso
Federal a questão do aumento salarial dos Deputados Federais
e dos Senadores, a Mesa Diretora anterior, até para que não
perdesse, porque segundo o entendimento anterior era de que
a legislatura própria, atual, não pode aumentar seus salários.
Então os Deputados da legislatura anterior acompanhando uma
Resolução da Mesa do Congresso Nacional também aprovaram
aqui em 1º turno a lei que daria aumento dos Deputados,
porque aquilo que não me lembro qual Deputado que usou a
Tribuna aqui, que disse que o salário é uma coisa justa, também
concordo que é justo e acho que  hipocrisia  não funciona em
canto nenhum, se o salário dos Deputados, que eles merecem,
é aquele, eu acho que tem que ser correto. O que eu não
concordo é receber aquilo que não é devido.

Então, portanto, houve esse questionamento, está aqui
para a votação, foi pedido para que se retirasse também esse
Projeto, mas há um entendimento de que isso não atrapalharia
nada, que poderia ser votado e se o Congresso Nacional, porque
é um efeito cascata, quando se aprova no Congresso Nacional
aumento de Deputados Federais e Senadores, isso se estende

às Assembléias Legislativas e às Câmaras de Vereadores, e a
gente precisa respeitar a lei, acompanhar ou então abrir mão
de um benefício que você tem direito. Então, portanto, aí é
critério, esta Casa aqui é um colegiado e ela é soberana, se a
maioria decidir que realmente não vai querer o salário, tudo
bem, se a maioria decidir tem que ser respeitado até porque
realmente num colegiado a maioria decide.

Então, portanto, Deputado Chico, está aqui e nós vamos
colocar em votação o requerimento para que se tire de pauta
essa questão dos Deputados e se a maioria entender que deve
ser votado e que não tem prejuízo, que se realmente houver o
aumento não terá prejuízo para a Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia e nem para as Câmaras de Vereadores,
vai ficar a critério de cada Deputado.

Para encerrar, quero aqui agradecer a cada um dos
Deputados que realmente eu não tive a oportunidade de fazer
isso na imprensa, na Tribuna desta Casa, até porque é a
primeira vez que eu estou usando a Tribuna da Casa depois
que assumi a Presidência. Agradecer a confiança, o voto de
vocês, a parceria e o apoio que eu tenho tido nas ações que
nós temos tomado que são realmente ações que trazem
resultados realmente, são ações impopulares. E para finalizar,
dizer para os funcionários da Casa, vocês que realmente
trabalham, que dão o sangue, que estão sempre todos os dias
aqui trabalhando fiquem tranqüilos, até porque nós estamos
tendo o apoio de vocês nas medidas que estão sendo feitas e
o que a Mesa Diretora está fazendo não é nada mais nada
menos do que a sua obrigação.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Com a palavra
o ilustre Deputado Euclides Maciel com o tempo de 20 minutos,
sem aparte.

(Às 11 horas e 23 minutos o Sr. Deputado Alex Testoni
passa a Presidência ao Sr. Deputado Neodi de Oliveira)

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Está
ausente do Plenário o Líder do Governo, Euclides Maciel.
Passaremos a Ordem do Dia.

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

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das proposições recebidas.

ORDEM DO DIA

- Projeto de Emenda Constitucional, regova-se o Art. 64
da Constituição Estadual.

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia, nos termos do § 3º do Art. 38, da Constituição
Estadual, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional.

Artigo Único – Revoga-se o artigo 64 da Constituição do
Estado de Rondônia, respeitando-se o direito adquirido.

JUSTIFICATIVA

A excrescência jurídica impregnada em nosso Estado,
no que tange a concessão de aposentadoria especial, sob
disfarce de pensão, a ex-governadores, carece ser suspensa
de maneira execrar a exemplo de outros Estados da Federação,
sob pena de vermos este mecanismo imoral, continuar sendo
utilizado de forma abusiva e injusta.
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Nesse contexto, quais argumentos podem justificar a
utilização de tal mecanismo, para que pessoas bafejadas com
o privilégio de desenvolverem a função mais importante do
nosso Estado; por período compreendido entre alguns meses
a, no máximo, quatro anos,  ou oito se por ventura venha se
reeleger, usufruir direito que viabilizam uma gorda pensão
vitalícia, os quais recebem sob direito adquirido, quando na
realidade é abuso de privilégio.

Diante de um fato desta natureza, permanece uma
indagação, o que justifica tal fato? Tendo em vista que,
enquanto a grande massa trabalhadora necessita trabalhar de
trinta a trinta e cinco anos para viabilizar o direito de uma
simples aposentadoria, outro ente público, implementam
mecanismos que viabilizam seus benefícios em apenas quatro
anos ou menos.

Ademais, é bem provável que seja por isto, que tornou-
se visível a falta de  recursos para implementar melhoria na
área da saúde, da educação, da segurança, e por fim melhorar
o mísero salário dos servidores, pago pelo o Executivo, de modo,
que coisas dessa natureza, deveria provocar uma “profunda
indignação” ao Executivo. No entanto, não é isso o que ocorre.
O que se presenciou a pouquíssimo tempo, a título de choque
de gestão, foi à demissão, de mais de dez mil servidores, muitos
dos quais com dez, quinze anos de serviço prestado ao Estado,
foram colocados no olho da rua, sem uma justificativa
convincente.

Com o intuito de suspender a utilização deste mecanismo,
conclamamos aos nobres parlamentares apoio implacável na
aprovação da matéria em tela.

Plenário das Deliberações, 15 de fevereiro de 2007.

- Requerimento do Deputado Valter Araújo, requer a
concessão de Voto de Louvor à Igreja Assembléia de Deus,
pelo 85º aniversário de sua implantação em Porto Velho/RO.

O Deputado que o presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário na forma regimental, requer concessão de VOTO DE
LOUVOR à Igreja Assembléia de Deus, 85º aniversário de sua
implantação em Porto Velho-RO, representado neste ato pelo
Presidente Pastor Joel Holder.

JUSTIFICATIVA

O dia 28 de fevereiro 2007 é uma data de grande regozijo
para o povo de Deus, de toda comunidade cristã, pois
comemora-se o 85º aniversário da fundação da Igreja
Evangélica Assembléia de Deus em Porto Velho-RO.

Em 1922, chegou ao então Território Federal de Guaporé
o missionário Paul Aenis e junto com o irmão José Marcelino
da Silva já no exercício das atividades espirituais, fundaram a
Igreja Evangélica Assembléia de Deus e desde então,
enfrentando desafios e anunciando as Boas Novas do Evangelho,
tem perpetuado desenvolvendo várias atividades espirituais e
de cunho social, destacando a Fundação de Serviços da Igreja
Evangélica Assembléia de Deus – FUNDAD, que administra
projetos de grande envergadura:

1 – Rádio e Televisão: o pioneirismo de evangelização
através desses meios de comunicação, têm alcançado tanto o
homem da Zona Urbana como o da Zona Rural, até cidades de
outros Estados, como Humaitá do Amazonas, com abençoadas
mensagens salvadora, com programações à família e levando
as informações de todas as atividades no campo da ação da
Igreja.

A Rádio e TV RBN objetiva conduzir pessoas a uma fé
pessoal através de uma programação integralmente evangélica,

que vem de encontro com os anseios da família, nos princípios
da Palavra de Deus, a fim de combater os danos maléficos que
a mídia tem causado à sociedade.

A TV Boas Novas, aberto para a capital, é um veículo de
bênçãos para aqueles que, de outra maneira não seriam
evangelizados.

2 – Centro de Recuperação Refúgio Canaã: este projeto
objetiva recuperar os dependentes químicos, propiciando cursos
de artesanato e marcenaria, orientando-os na vida espiritual
do interno, tendo como resultado final o alcance de vidas
totalmente transformadas e levadas a um novo encontro com
a família. Conta hoje com 54 internos, o que tem motivado o
crescimento e expansão das atividades do Refúgio e incentivado
o número de voluntários profissionais e pastores que assistem
aos internos no período de tratamento.

3 – Instituto Evangélico de Educação Paul Aenis: uma
escola que além de propiciar uma educação de qualidade e
alicerçar o aluno nos princípios cristãos, desenvolvendo a
formação do caráter desde a tenra idade, objetiva levar a
verdade, a solidariedade, a justiça e a fraternidade, em todas
as atuações e relacionamentos, através de profissionais
capacitados, e atende hoje, 411 (quatrocentos e onze) alunos
matriculados, desde o maternal  ao ensino fundamental.

4 – União Beneficente Ação de Amor: através de doações
que recebe mensalmente, presta serviço àqueles que precisam
de assistência alimentar. As cestas básicas são distribuídas para
as pessoas idosas, viúvas e outras que não dispõem de
condições para exercer atividades que lhe garantam o sustento.

5 – Boas Novas de Paz I, II e III: é a alternativa de levar
a obra de evangelização e social ao longo do Rio Madeira,
propiciando encontros de crianças e jovens, além de atender
as festividades de aniversários de distritos das comunidades
ribeirinhas.

A Igreja conta hoje com 9.123 (nove mil cento e vinte e
três) membros e 12.322 (doze mil, trezentos e vinte e dois)
congregados, totalizando 21.445 (vinte e um mil, quatrocentos
e quarenta e cinco) em 204 (duzentos e quatro) congregações,
distribuídas em 45 (quarenta e cinco) setores, onde trabalham
cerca de 500 (quinhentos) obreiros.

Nobres Colegas, em vista desses relevantes serviços que
a Igreja Evangélica Assembléia de Deus tem prestado à nossa
comunidade, solicito a aprovação deste pleito.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2007.

- Requerimento do Deputado Valter Araújo, requer
transformar a Sessão Ordinária do dia 08 de março de 2007,
em Sessão Especial para entrega do Voto de Louvor à Igreja
Evangélica Assembléia de Deus em homenagem pelo
aniversário de 85º ano de implantação em Porto Velho-RO.

O Deputado que o presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário na forma regimental, requer transformar a sessão
ordinária do dia 08 de março de 2007, em Sessão Especial
para entrega do Voto de Louvor à Igreja Evangélica Assembléia
de Deus em homenagem pelo Aniversário de 85º ano de
implantação em Porto Velho-RO, aqui representado pelo seu
Presidente Pastor Joel Holder e enviar convites às comunidades,
conforme anexo.

JUSTIFICATIVA

Esta sessão visa realizar a entrega do Certificado de
Voto de Louvor à autoridade competente, representado pelo
Pastor Joel Holder – Presidente da Igreja Evangélica Assembléia
de Deus, em favor de todos os congregados, homenageando-
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os pelo 85º aniversário de implantação da Igreja e pelos
relevantes serviços de cunho espiritual e social prestados à
comunidade do nosso estado nesses longos anos de muita luta
e dedicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2007.

- Moção de Aplausos do Deputado Maurão de Carvalho,
moção de Aplausos ao Governo do Estado e a  Secretaria de
Segurança Pública.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer a aprovação, da presente Moção de
Aplausos ao Governo do Estado de Rondônia e a Secretaria de
Segurança Pública, em nome dos excelentíssimos Senhores:
Ivo Cassol, Governador do Estado de Rondônia e do Senhor
Major PM Evilásio Silva Sena Junior, Secretário de Segurança
Pública e do Dr. Hélio Teixeira Lopes Filho, Delegado a frente
da Operação São Cristóvão; Venho parabenizá-los por terem
através desta operação  alcançado êxito contra a distribuição
de drogas, apreensão de armas de fogo e contrabando de CDs
piratas.

JUSTIFICATIVA

Honra-nos estar ante a presença de Vossas Excelências
para apresentar Moção de Aplausos ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, como também ao Secretário
de Segurança Pública e ao Delegado a frente da Operação São
Cristóvão, pôr terem alcançado êxito, fazendo assim a
apreensão de 19 Kg de Cocaína, 18 mil CD’s Piratas, motos e
veículos roubados. Considerando em primeiro lugar a queda
de furtos de veículos em nossa capital, proporcionando assim
mais tranqüilidade para a nossa população. Nobres colegas,
esta operação tinha um prazo de 30 (trinta) dias, porém o
resultado foi surpreendente que o Senhor Governador pediu
mais 30 (trinta) dias para atuação da operação.

Plenário das Deliberações, 27 de fevereiro de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Solicito ao
Sr. 1º Secretário que proceda à leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das matérias a serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VÁLTER ARAÚJO –
Transformando a Sessão Ordinária do dia 08 de março de 2007
em Sessão Especial para entrega do Voto de Louvor à Igreja
Evangélica Assembléia de Deus, em homenagem pelo
aniversário de 85 anos de implantação em Porto Velho.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Em
discussão e votação o Requerimento do Deputado Valter Araújo.
Encerrada a discussão.

Aprovado.  Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das matérias.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO –
Concedendo Voto de Louvor à Igreja Assembléia de Deus pelo
85º aniversário de sua implantação em Porto Velho-RO.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Em
discussão a proposição do Deputado Valter Araújo. Encerrada
a discussão, em votação.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado.  Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das matérias.

- PROJETO DE LEI Nº 618/07 DA MESA DIRETORA – Dispõe
sobre o subsídio do Governador do Estado, Vice-Governador e
Secretários de Estado.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS –
Requer ao Plenário o adiamento por três Sessões contínuas
dos Projetos de Leis nº 618/07 e 619/07.

O Deputado que o presente subscreve de acordo com
o Art. 172 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer
ao douto Plenário o adiamento por três Sessões Ordinárias
dos Projetos de Leis nº 618/07 e 619/07, ambos pertencentes
à Mesa Diretora desta Casa de Leis.

Plenário das Deliberações, 28 de fevereiro de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Em
discussão o Projeto que acaba de ser lido.

Para discutir, com a palavra o Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa que nos prestigia, público.

Eu queria dizer, Sr. Presidente, que o homem se
conhece pelas atitudes e a gente só conhece as pessoas
convivendo no decorrer da sua vida pública.  Eu, graças a Deus,
já fui Prefeito, já fui Presidente da EMATER, já fui Secretário
de Estado e é o meu 3º mandato, então a gente se conhece de
fato pelas nossas atitudes.  Nós vamos nos avaliar daqui a
quatro anos, santo está no Céu porque Deus leva, quando as
pessoas que são santas Deus já leva logo porque precisa deles
lá no céu para que possa ajudar salvar as almas que são
pecadoras. Eu sou um pecador e eu duvido neste mundo qual
o empresário, qual o político, qual o funcionário que não seja
pecador, eu duvido.  Então, eu não sou santo, eu fui criado
dentro de um limite onde a gente tem que ter o limite da
moralidade ou pelo menos ter a nossa consciência, o nosso
caráter que nós não estamos fazendo as coisas mal
intencionadas, isto para mim já basta.  E eu detesto os
hipócritas, eu não gosto de hipocrisia.

Então, eu queria dizer, Sr. Presidente, que quando eu
votei em V.Exª., eu votei convicto, eu nunca pedi nada para
nenhum Presidente da Assembléia, nos meus dois mandatos e
de Secretariado eu desafio qual o cargo que eu tenha nomeado,
qual a empresa que eu tenha vendido alguma coisa para o
Governo ou ter feito qualquer tipo de negociata, eu desafio.
Então, em função dessas situações, Sr. Presidente, eu queria
dizer para V.Exª. com  essas matérias, quando eu votei em
V.Exª., eu estou livre, eu votei por convicção.  Eu não negociei
nada com V.Exª., e eu entendo que nessa fase inicial nós
realmente estamos nos conhecendo, eu até pediria aos
companheiros que de fato nós temos que falar as coisas
pensadas, às vezes a gente agride um companheiro pela emoção
e depois às vezes a gente até se arrepende, porque nós vamos
conviver aqui quatro anos, nós vamos nos conhecer
profundamente e eu tenho certeza que eu vou aprender muito
com vocês.  A vida da gente é um aprendizado, não esteja
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pensando que com toda essa experiência a cada dia que eu
converso com cada Deputado aqui, como Deus é maravilhoso,
nós não somos iguais, cada um de nós temos qualidades e
besta não vira Deputado, não, aqui não tem nenhum besta,
não tem nenhum ingênuo e não tem nenhum imaturo.  Aqui
tem pessoas que de 430 que disputaram, os que chegaram
aqui são prestigiados.

Então eu queria dizer, Presidente, com referência a
essas matérias que o Governador ele tem um direito de fato
de questionar a questão dos aumentos dos salários,
principalmente do Governador, em função do efeito cascata,
porque quando você aumenta os salários do Governador, você
de fato puxa toda uma estrutura e o Governador como executivo
deve ter os cálculos.  Então eu queria dizer, Presidente, que
quando a Assembléia passada, porque eu vi isso também,
Presidente, e V.Exª. acompanhou comigo, eu lembro que na
Assembléia passada muitas das pessoas quando chegaram
naquela ânsia de fazer as coisas, fizeram muitas colocações e
foram pegas de surpresa, não suportaram a tentação e em
função dessa situação, Presidente, eu sou favorável que de
fato a Mesa Diretora entendeu na passada que, como estava
questionando as questões salariais, teve, apesar de todas as
dificuldades, de votarem apenas uma votação para dar o direito
aos novos Deputados que estão entrando, que pudesse numa
nova administração ter esse entendimento que V. Exª. teve
com o Governador e com o próprio Líder do Governo para que
a gente votasse esse Projeto.

Com referência à questão do subsídio do Deputado
estadual, V.Exª. sabe que isso é uma polêmica que gerou em
nível nacional porque a cada dia o Poder Legislativo está
perdendo suas prerrogativas, e é culpa do Poder Legislativo,
porque quem legisla são os Deputados, são os Senadores e
são, inclusive, os Vereadores. Agora, à medida que a gente
abre mão das nossas prerrogativas, nós estamos abrindo mão
do que é a força do Poder Legislativo e por isso que os Poderes
Legislativos estão passando aí por toda essa questão.

Então, Presidente, até uma discordância, essa matéria
está no Supremo e alguém ainda do Congresso diz que o
Supremo não poderia avaliar, mesmo sendo uma decisão da
Mesa Diretora, porque o Supremo saiu pela tangente dizendo
que tinha que ser uma Lei em vez de ser uma Resolução.  Então,
como é um assunto polêmico, aqui nós não estamos querendo
pegar carona com ninguém, veja Deputado Valter, Deputado
Luizinho, nós não estamos querendo, como a Assembléia votou
em primeira votação, nós sabemos que à medida que lá no
Congresso Nacional decidiram em subsídios tanto dos
Senadores como dos Deputados Federais, atingirá diretamente
os Deputados estaduais e os Vereadores, a gente só está
pedindo neste momento um pouco de cautela para que a gente
aguarde um pouco mais que o Congresso Nacional possa
decidir e se o Congresso não decidir aí nós reprovamos esta
Lei, reprovamos essa é uma questão que pode ser discutida,
ainda está em tempo, porque se você não votar em segunda,
na realidade a Lei não está valendo.

Na questão do Executivo, Presidente, eu concordo com
V.Exª. porque é um arrastão.  Então, eu pediria aqui muita
tranqüilidade e a gente neste momento até tem que ajudar o
Presidente, porque não é fácil numa fase inicial, na realidade
isso é igual a casamento, quando a gente casa, antes do
casamento é beijo, abraço, amores, quando a gente casa só
morando debaixo do mesmo teto que a gente passa a se
conhecer e por isso que os casamentos, muitos se destroem,
muitos se adequam e aqueles que têm paciência e habilidade
perduram até o resto da vida, Deputado Maurão.

Então, eu pediria, Presidente, a V.Exª a compreensão
dos novos Parlamentares, que se tiver que reprovar a lei, nós
vamos reprovar, mas só um pouquinho de tempo, um pouquinho
de cautela para que a questão do Congresso fosse decidida,
que eu sei que se V.Exª consultar diversos assessores cada um
vai ter um entendimento. Só que nós não votando em segunda,
quer dizer, que a lei não está valendo e a gente suspirou um
pouco para dar um pouco de tempo, porque depois nós vamos
reprovar o projeto e rediscutir a mesma coisa e quem gosta
de ruminar é vaca, porque tem quatro estômagos, nós só temos
um, engoliu tem que descer para baixo.

Então eu gostaria de pedir a V.Ex.ª, pela sua
maturidade, pelo que V.Ex.ª está passando e que isso é normal.
Sabe, daqui a seis meses, nós estamos de fato nos conhecendo,
nos entendendo e a gente tem que entender de fato,
companheiros, que os tempos mudaram. Aquele tempo de fazer
os controles ainda na papeleta, hoje é tudo na Internet, hoje
é tudo no computador, então que a gente queira ou não, o
tempo está dizendo, Presidente, que de fato todos nós temos
que mudar.

Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Ainda para
discutir, o Deputado...

O SR. MIGUEL SENA - Questão de Ordem, Sr.
Presidente.

Eu gostaria de pedir, solicitar, requerer a separação
da votação do Projeto nº618, que está sendo pedido pelo
Deputado Amauri para votar os dois juntos.

O SR. PRESIDENTE ( Neodi de Oliveira) – Quando
acabar a discussão, colocaremos em votação o seu
requerimento. Primeiro, o requerimento do Deputado Amauri
e o seu requerimento da questão de fazer as votações em
separado do nº 618 e nº 619.

Ainda para discutir o Projeto, o ilustre Deputado
Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada.

Em relação a esta questão dos projetos aqui
analisados, eu vou até pedir um gancho ao Deputado Amauri,
meu amigo, que colocou que a gente tem que encarar de frente
os problemas aqui na Assembléia e parece que não está
acontecendo isso hoje aqui. Para que suspender esse projeto
de aumento em 100% dos nossos salários? Por quê? Por que
três sessões? Para passar para a população uma imagem de
que a gente está querendo encobrir alguma coisa? Vamos
encarar de frente, sim. Por que esse aumento de R$ 9.000,00
para R$ 18.375,00?

E outra coisa, Sr. Presidente, quando se coloca aqui
que há Deputados empresários, empresários ricos, empresários
pobres, empresário garçom, eu tenho também uma reclamação
a fazer, porque existem aqui os 3Deputados sabichões: “Ah! Eu
já fui prefeito, eu já fui secretário, eu já fui isso, eu já fui
aquilo”. Quer dizer, sabem de tudo: “Eu já fui prefeito de tal
lugar, eu conheço tudo, eu já fui secretário de não sei aonde”.
Quer dizer, tem que respeitar também nós que não fomos nada
na vida pública, eu sou empresário, moro há vinte e três anos
em Rondônia, em Ji-Paraná, tenho trezentos funcionários que
trabalham comigo, tenho experiência de vida sim! E eu quero
esse respeito com os Deputados também que não tiveram
cargos públicos anteriormente, porque toda vez que é colocada
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alguma questão aqui, os Deputados dizem esta colocação, fazem
esta colocação: “ Ah! Mas eu já fui Prefeito, eu sei como é que
é”. Nós também sabemos porque também temos experiência
de vida.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Ainda para
discutir, o Deputado Amauri.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Se for o caso até...

O SR PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Eu queria
apenas orientar os Deputados que se atrevesssem à discussão
da matéria, ou se rejeita o requerimento do Deputado Amauri,
ou se aprova o requerimento do Deputado Amauri, e também
tem o requerimento do Deputado Miguel Sena, que nós
precisamos discutir a questão de votar em separado os Projetos
nº 618 e nº 619. Eu queria que os Deputados que estão
discutindo o projeto se atrevessem apenas à discussão do
projeto, se aprova ou não.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Viu, Sr. Presidente,
se for o caso, essa polêmica toda, nós separamos, eu retiro o
nº 618 e só deixo o nº 619. O que eu falo aqui, o que eu venho
em defesa, que o Secretário de Estado ele tem que ganhar
bem, Secretário de Estado, é por isso que eu venho aqui falando
para todos os Deputados, porque o Secretário de Estado, um
Secretário de Estado não vai chegar lá na Secretaria de qualquer
jeito, ele aluga uma casa, o preço é maior, ele tem uma
estrutura, eu sei que a estrutura é muito grande, e eu também,
o que foi que eu pedi? Eu pedi o adiamento de três sessões
para analisar os outros Poderes, porque senão amanhã ou
depois nós, Deputados, estaremos sendo acusados, podem
dizer:”olha, vocês estão votando tudo de qualquer jeito”. Porque
vêem a Constituição, isso aí não custa nada, isso é uma
prerrogativa, Sr. Presidente, do Deputado, de analisar, isso não
custa nada a gente analisar, isso aprovando hoje ou aprovando
terça-feira isso não vai alterar em muita coisa não, é só uma
questão de analisar. Isso, eu só vim aqui pedir para os nobres
Deputados só para questionar e analisar, porque de repente,
durante esses cinco dias, aí nós descobrimos algumas questões
que não poderia abaixar ou poderia alguma coisa, porque hoje
eu não sei, ouviu Sr. Presidente. Eu não sei quanto é o salário
do Governador, eu não sei quanto é o salário dos Secretários e
quase todos os Deputados, eu faço uma pergunta para o
Deputado Kaká: o senhor sabe quanto é o salário do Governador
hoje? Olha, não sabe.  E eu tenho que, amanhã eu posso ser
questionado ali, porque qualquer um do público aí: “quanto é o
salário do Governador? Quanto é o salário do Secretário?”. E
eu vou passar uma vergonha muito grande porque eu não sei,
e é por isso que eu pedi isso aí para analisar, para discutir e eu
perguntei para o Deputado Kaká e ele não sabe. É por isso que
a gente tem que analisar, porque de repente nós estamos
fazendo uma besteira aí e votamos uma coisa sem ver. É por
isso, Sr. Presidente, que eu pedi para analisar e três sessões
não vão alterar nada. Três sessões é pouco tempo, é por isso
que eu estou pedindo.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Queria
confirmar com o ilustre Deputado se V.Ex.ª está retirando o
requerimento do nº 618.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Não, eu estou pedindo
para dividir.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Exatamente,
então o nº618...

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Agora, eu pediria para
os colegas aqui que...

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Só para
confirmar,  o seu requerimento então se resume apenas à
retirada do Projeto nº 619 para que realmente permaneçam
as três discussões.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Exatamente, as três
discussões.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Então, na
votação para esclarecer aqui para os Deputados, na votação
do requerimento do Deputado Amauri, apenas nós estaremos
votando aqui o adiamento do Projeto nº 619, o nº618
permanece e nós iremos colocar em votação. Então, portanto,
se a maioria decidir que a gente vai votar hoje também o nº
619, é apenas ele. Aqueles que na hora em que colocarem em
votação, estarão sabendo, a gente vai fazer um esclarecimento.
Ainda para discutir, o Deputado Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
companheiros, o nº 618, eu gostaria de falar mais ao Deputado
Amauri que agora até ficou mais claro que volta apenas para o
nº 619, ou retira o nº 618, e eu até concordo com uma palavra
do Deputado Chico Paraíba quando ele falou em hipocrisia. Só
que tem uma coisa que nós temos que entender: como Líder
do Governo, eu vim a pedido do próprio Governador que seu
salário, dos Secretários, do Vice-Governador, que foi aprovado
100% em primeira votação na outra gestão, que agora não
passasse.  De repente alguém pode dizer que o Secretário
ganha pouco, até concordo que ganha pouco e deveria ganhar
mais. Só que nós temos que olhar, que aqueles funcionários
da Saúde, da Educação, do DEVOP ou DER também ganham
pouco. Se nós tivéssemos que aprovar aumento de 100% ao
Governador, ao Vice e aos Secretários, nós teríamos que
começar aprovando um aumento ao funcionário que está no
dia-a-dia, não que o Governador não faça seu papel ou o Vice
ou os Secretários, mas por que aumento para um só e não a
todos então?

E nós pedíamos então, Deputado Amauri, e aos demais
colegas aqui, que nós possamos votar contra o Projeto de Lei
nº 618 e o 619 tirar de pauta para que nós possamos discutir
melhor entre os companheiros, até porque nós temos que
esperar Brasília para o efeito cascata, como é intitulado, que
nós possamos debater aqui e dizer aqui aos companheiros
que nós, eu sou primário na vida pública, é o primeiro mandato
e eu espero que possa representar bem a minha classe de
radialista, de jornalista, de jornaleiro, de radialista, possa
representar bem esse povo, aqui nós falarmos em honestidade
não é favor para ninguém, é obrigação nossa de cada um que
aqui está.

Então, eu queria pedir aos demais companheiros, talvez
eu tenha tido muita humildade aqui de pedir informações, eu
sou leigo ainda aqui, estou aprendendo a conhecer e o Deputado
Chico Paraíba falava uma coisa interessante, que cada um de
nós estamos nos conhecendo aqui e que nós possamos, ao
usar o microfone, Sr. Presidente, que possamos nos respeitar
um a um e as divergências e roupas sujas que nós possamos
lavar ali atrás, porque o auditório que aqui vem para prestigiar
uma reunião, e é um grande número que vem, ele tem que vir
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aqui e sair sabendo que nós estamos falando e trabalhando e
fiscalizando os projetos de interesse do povo, isso nós temos
que fazer, porque é por isso que estamos aqui.

Eu quero só parabenizar ao Presidente, só um  minuto,
Presidente, sobre isso aqui, sobre a TV Assembléia que deverá
logo, logo estar com o seu programa no ar em nível de Estado
e que vocês, a platéia que aí está poderá nos acompanhar
pelo programa da TV Assembléia que vamos ter em nível de
Estado e que é interessante mostrar esse trabalho. È

Para finalizar, vamos no 618, rejeitar, votar contra, e
no 619, se pudermos, vamos adiar e deixar para que possamos
discutir melhor o 619.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Eu quero
esclarecer aos Deputados que ao colocarmos o projeto em
votação, nós estaremos votando o requerimento do Deputado
Amauri dos Santos e  aí no momento que for colocado em
votação, os Deputados favoráveis à retirada do projeto, o
adiamento desse Projeto 619 irão  permanecer como se
encontram. Os que querem que realmente seja colocado em
votação também o Projeto 619, que levantem.

Em discussão e votação o Requerimento do Deputado
Amauri dos Santos.

Os Deputados favoráveis ao Requerimento do Deputado
Amauri dos Santos permaneçam como se encontram, os
contrários se levantem.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que faça a contagem dos
votos.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – São 11
votos favoráveis ao requerimento e 4 votos contrários.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Fica
aprovado o requerimento do Deputado Amauri. Está adiada a
votação por 3 Sessões do Projeto 619. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Primeira
discussão do PROJETO DE LEI 618/07, que dispõe sobre
subsídios do Governador do Estado, Vice-Governador e
Secretários de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº 618/07 de autoria da
Mesa Diretoragr:, que dispõe sobre subsídios do Governador
do Estado, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado.

Em discussão o Projeto. A votação é simbólica.
Encerrada a discussão, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se levantem.

Nós estamos votando o Projeto. Esse não é o
Requerimento, esses aqui, os favoráveis que realmente seja
extinto esse aumento do Governador e dos Secretários,
permaneçam como se encontram; os que votarão agora estarão
votando pela permanência da forma que se encontra o salário
do Governador, quem votar contrário vai votar favorável ao
aumento.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, uma Questão
de Ordem.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Chico Paraíba, para discutir.

O SR. CHICO PARAÍBA - Na realidade, esse projeto,
ele, embora não tenha parecer das Comissões por isso que
criou essa polêmica, então como foi votado em primeira votação
que os Deputados eram favoráveis àquele projeto, ao aumento,
e se nós temos que derrubar a votação, então nós temos que
ser contrários a esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Obrigado,
Deputado Chico, V.Exa contribuiu para que a gente faça uma
votação correta. Então, portanto, em votação. Os contrários
se levantem.

Está rejeitado o Projeto de Lei 618/07 que dispõe sobre
subsídios do Governador do Estado, do Vice-Governador e dos
Secretários de Estado. Vai ao arquivo.

Matéria seguinte, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Moção
de Aplauso do Deputado Maurão de Carvalho –

“O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer aprovação da presente Moção de Aplauso
ao Governo do Estado de Rondônia e à Secretaria de Segurança
Pública em nome dos Exmº Sr. Ivo Cassol, Governador do Estado
de Rondônia, e o senhor Major PM Evilásio Silva Sena Júnior,
Secretário da Segurança Pública, e do Dr. Hélio Teixeira Lopes
Filho, Delegado à Frente da Operação São Cristóvão. Vem
parabenizá-los por terem, através desta operação, alcançado
êxito contra a distribuição de drogas, apreensão de armas de
fogo e contrabando de CDs piratas.

Maurão de Carvalho, Deputado Estadual do PP.”

O SR. PRESIDENTE(Neodi de Oliveira) – Em votação
a Moção de Aplauso do Deputado Maurão de Carvalho.

Encerrada a discussão. Em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se

encontram.
APROVADO. Vai ao Expediente.
Encerrada a Ordem do Dia, passaremos às

Comunicações Parlamentares.
Com a palavra, pelo tempo de cinco minutos, sem

apartes, o ilustre Deputado Neri Firigolo.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Sr. Presidente, Questão
de Ordem.

O SR. PRESIDENTE(Neodi de Oliveira) – Pois não,
Deputado.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Questão de Ordem. Cada
Sr. Deputado e a Sra. Deputada, nós recebemos aqui uma
Convocação Extraordinária para o dia 28, que é o dia de hoje,
uma pauta de 04 Projetos de Leis, sendo três que tratam de
suplementação e um que institui Imposto sobre Operação e
Circulação de Mercadorias. Eu acabei de me informar com a
assessoria da Mesa, está sendo criada uma comissão para
emitir pareceres a esses Projetos, eu gostaria depois de colocar
um requerimento. Como essas matérias entraram, foram lidas
na sessão ordinária de ontem, dia 27, e tem que ser distribuído
para as Comissões, para os Deputados terem conhecimentos
do que é, a gente tem que ver o quê é. Eu gostaria de pedir
para V.Exª quando nomear, quando disser o nome dos Srs.
Deputados que fazem parte desta Comissão, deixar marcado
para que esta Comissão possa se reunir hoje pela parte da
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tarde e a gente puder discutir isso aqui ou votar numa sessão
ordinária.

Acredito  que não precisa a gente atropelar e querer
votar isso numa sessão extraordinária sem discutir.  Primeiro
que a maioria dos projetos aqui é com relação à suplementação
e eu não vejo muito afoitamento na questão de suplementação
neste momento. Eu gostaria que V.Exª. encaminhasse isso.

O SR. PRESIDENTE(Neodi de Oliveira) – Sr.
Deputado, nós fizemos uma convocação extraordinária para
discutir e votar essas matérias. No momento oportuno, que
será na segunda sessão, que será Sessão Extraordinária,
estaremos discutindo o seu requerimento.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Neodi de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Deputados. Confesso que me sinto à vontade, eu acho que um
tanto até feliz pelo entusiasmo que a gente está vendo nesta
legislatura. Isso me faz pensar que, com certeza, nós teremos
em nosso Estado 24 Deputados para fiscalizar todos os setores
que são de competência do Estado.

Eu gostaria de antemão, Sr. Presidente, eu até com
dois mandatos, eu não tenho clareza, gostaria que V. Ex.ª
fizesse uma consulta, uma questão jurídica, se é de competência
nossa, como ouvi pronunciamentos aqui de Deputados abrirem
uma CPI dentro de um órgão, um Sindicato que é particular.
Até porque eu não tenho conhecimento, eu nunca vi isso no
Brasil, até hoje, eu não sei, me perdoe se eu não estiver
informado porque lá no Sindicato não tem dinheiro do Estado,
se tiver dinheiro do Governo Federal caberá à esfera federal
ou o Ministério Público Federal, enfim, quem de competência
discutir essas condições. Por isso eu estou pedindo a V.Ex.ª
até para dar  esclarecimento para os nobres Deputados. Eu
acho, eu estou aqui há dois mandatos e eu me vejo um tanto
preocupado, preocupado com a questão de CPIs, porque nós
tivemos muitas CPIs nesses dois mandatos que eu participei e
que de repente essas CPIs não dão em nada. Então eu acho
que a gente tem que repensar essa questão de abrir CPI de
qualquer coisa, até para depois a Assembléia ficar mais
desmoralizada como eu já vi CPI do Combustível, como eu já
vi CPI do Boi, muitas CPIs e que não deram andamento. E eu
gostaria, se é que tem poderes para gente fazer a questão do
Sindicato, que seja incluída, que se abram as discussões e
realmente uma fiscalização nos 41 Fundos que o Estado de
Rondônia tem, que são estaduais e que eu acho não é de
conhecimento de nenhum Deputado aqui o que se passa nesses
Fundos. Até para que a gente faça justiça com toda a
comunidade, seja Sindicato que pague pelos erros, mas que
se pague todos os erros de todas as questões estaduais, que
se nós formos mexer somente em questões de Sindicatos que
são particulares, nós temos obrigações de fiscalizar o Executivo
Estadual e nós temos 41 Fundos neste Estado.

Eu gostaria que fosse levado em consideração tudo o
que eu estou dizendo aqui, porque eu não tenho conhecimento
do que tem nesses Fundos e esse é dinheiro, verbas estaduais
que são destinadas, como é que elas estão sendo usadas, quem
está pagando, para que está pagando, enfim, que a gente abra
uma discussão nesse sentido para que a gente possa realmente
fiscalizar o nosso Estado.

Eu acho temerário a gente abrir CPIs em Sindicatos,
se é que tem parte jurídica, até porque não tem explicação,
não estou aqui defendendo coisa errada, é também porque
me preocupa que daqui a pouco nós vamos querer abrir
sindicâncias em cima de firmas particulares. Eu acho que cabe
a nós do Estado ver qual a competência nossa dentro das
questões estaduais. Se tiver amparo jurídico, não vou me furtar
de discutir essas questões, simplesmente para colocar isso. E
dizer a V. Ex.ª que a bancada do PT vai passar um requerimento,
aliás, um ofício informando a escolha da liderança da bancada.
Nós discutimos e até para adiantar vai chegar esse ofício, fui
escolhido como Líder da bancada do PT. Eu gostaria só de
colocar isso, até que me informasse juridicamente qual é a
competência da Assembléia sobre um Sindicato, também
porque não tem verbas estaduais, que eu sei que é desconto,
se tiverem verbas federais envolvidas tem que rever os
caminhos para que a gente não dê uma mancada aqui dentro
e ainda passe por chacota amanhã ou depois.

O SR. PRESIDENTE(Neodi de Oliveira) – Deputado
Neri, eu gostaria que V. Ex.ª fizesse esse requerimento por
escrito. Pode ter certeza que a Mesa Diretora tomará as
providências.

Com a palavra, por cinco minutos, o ilustre Deputado
Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada.

Eu quero até me desculpar com os meus pares, que
esse assunto já está ficando cansativo. Então, nesses cinco
minutos que me cabem, em primeiro lugar eu gostaria de fazer
a defesa aqui do Deputado Alex Testoni. Foi colocado nesta
sessão hoje que houve terrorismo em relação aos funcionários.
Muito pelo contrário, hoje o que a gente tem encontrado aqui,
com os funcionários que trabalham nesta Casa, que são pessoas
dignas, valorosas, é o total apoio a esta Comissão. Então isso
é muito importante. Então colocar aqui o que foi colocado feito
terrorismo, não é verdade. Todos os funcionários, todos os
servidores que a gente tem tido contato, nós temos tido esse
apoio para tratar dessas medidas que são muito importantes.
Então isso que eu estou colocando, até em defesa ao Deputado
Alex, porque na verdade não é isso que está acontecendo.
Todos os servidores aqui sempre colocam para gente a situação
que existia antes e são figurões, são figurões que ganham
desta Assembléia há 05, 10, 15 anos, que às vezes, chegaram
ao ponto de dizer para mim o seguinte: que as vezes a Folha
de Ponto tinha que sair desta Assembléia para ir na casa desse
figurão ou dessa figurona, para levar na casa para colher
assinatura dela e a pessoa simplesmente falava:” não, hoje eu
não tenho tempo de assinar essa folha, você volta amanhã”. O
servidor voltava para Assembléia e no outro dia tinha que ir de
novo para pegar assinatura dessas pessoas. Esse tipo de gente
que a gente está tentando resolver o problema pessoal.

Srs. Deputados, nós não estamos perseguindo os
servidores que atuam aqui nesta Casa. Não estamos
perseguindo esses servidores valorosos desta Casa, muito pelo
contrário, nós queremos é valorizá-los. Então eu quero fazer
essa colocação que é muito importante, e para finalizar, esse
assunto da imprensa não partiu de mim, não é que eu não
queira encarar de frente os fatos. Não sou de fugir, de encarar
de frente os fatos, mas de fato não foi de minha pessoa que
partiu essa nova composição, vamos dizer, essa nova disposição
da imprensa. Quero junto com o Diretor de imprensa, vou
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conversar com ele hoje para tentar resolver da melhor forma
possível, com anuência do nosso Presidente para que a gente
possa resolver essa situação da melhor forma possível.

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

A SRA. DANIELA AMORIM – Quero cumprimentar o
Presidente da Casa, cumprimentar os meus colegas Deputados,
cumprimentar o Plenário, também cumprimentar a presença
aqui do Prefeito de Machadinho junto com a sua comissão aqui
na nossa Casa, quero dizer aos colegas Deputados que o intuito
da minha comunicação é um convite para uma grande reunião
que vai acontecer na frente do Garimpo Cachoeirinha, onde ali
vão estar autoridades federais, como o pessoal do DNPM, com
o pessoal do IBAMA, responsáve pelas reservas florestais,
também o Ministério Público Federal, o Deputado Federal
Ernandes Amorim, onde nós vamos estar discutindo a respeito
da regularização daquele Garimpo Cachoeirinha. Hoje estão
colocando os garimpeiros fora daquela jazida e estão deixando
uma multinacional, uma empresa lá. Nós estamos questionando
a documentação dessa empresa porque está irregular no DNPM
e estamos querendo regularizar a garimpagem do homem lá
no Garimpo Cachoeirinha. Estou convidando os colegas
Deputados, o colega Presidente aqui da Casa para que
participem dessa reunião, dessa grande reunião para que a
gente possa ali poder regularizar aquela atividade.

Também gostaria de deixar o registro, quando nosso
colega, o Deputado Neri falou a respeito de Cujubim, eu conheço
Cujubim, sou ali daquela localidade e sei como Prefeita que fui
também que o Prefeito está em má condição ali, porque,
segundo o IBGE, Cujubim tinha cinco mil moradores, hoje com
essa aprovação dos projetos de manejo daquele Soldado da
Borracha, a cidade já está com mais de doze mil habitantes,
onde o Prefeito está tendo dificuldade de colocar as crianças
na escola, de atender a área da saúde. Eu gostaria o Governo
do Estado olhasse por Cujubim e ajudasse aquela
administração que ali está tendo muita dificuldade, onde já
está tendo falta de saúde, falta de vaga na escola, não está
tendo condição de recuperação de estradas e hoje se Cujubim
está numa situação muito ruim também se deve à migração
das serrarias, dos funcionários de serrarias para aquela
localidade, fazendo com que se tenha uma administração muito
difícil, porque o orçamento da Prefeitura ele tem como base
dados do ano anterior. Então a gente pede para o Governo Ivo
Cassol que olhe melhor por aquela região.

Outra situação também que está muito complicada é o
município de Rio Crespo, onde a malha rodoviária é muito
grande e ali está tendo o problema de recuperação de estradas,
de ponte caída, até porque no nosso Estado essa época que
chove muito e os prefeitos têm estas dificuldades. Então eu
gostaria que os colegas montassem uma comissão para que a
gente possa estar socorrendo os Prefeitos do nosso Estado.

Eram estas minhas colocações e se possível, gostaria
que os Deputados comparecessem na sexta-feira, dia 02 de
março, às dez horas da manhã, nós vamos estar com um grande
movimento em frente ao Garimpo Cachoeirinha em prol dos
garimpeiros.

Muito obrigada.

O SR. MIGUEL SENA – Questão de Ordem Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Pois não,
Deputado.

O SR. MIGUEL SENA – Gostaria de fazer alguns
esclarecimentos e até porque foi colocado aqui pelo meu ex-
companheiro de Partido, Deputado Neri Firigolo, que fomos do
PT muito anos aqui e foram levantadas algumas situações do
Deputado Neri. O Deputado Neri disse que nesta Casa, por
várias vezes, foram levantadas CPIs e que nunca foi dada
continuidade, acabaram tudo em pizza, acabaram em samba.
Eu gostaria de dizer ao Deputado Neri que, pelo que me consta,
houve uma renovação, Deputado, de 80% dos Parlamentares
desta Casa. Portanto, eu tenho convicção de que esses 80%
não farão as coisas como aconteceram anteriormente, da qual
o senhor fez parte. Concorda comigo? Dizer ao senhor que se
houver alguma dúvida nos quarenta e dois Fundos do Governo
do Estado, que existem, o senhor tem obrigação de pedir para
investigar, Deputado. Porque eu serei o primeiro a lhe dar apoio,
eu serei o primeiro a fazer parceria com o Senhor para
investigar esses Fundos, da mesma forma quando nós
levantamos aqui, eu e o Deputado Alexandre levantamos aqui
as dúvidas quanto ao que está acontecendo no SINTERO. Eu
gostaria de dizer ao nobre Deputado, ao nobre colega, ao nobre
petista, V.Exª deveria estar dando apoio, eu estou lhe
convidando, a partir de agora, neste momento, quando acabar
esta sessão, para o senhor ir ao meu gabinete para o senhor
assistir os depoimentos dos filiados do SINTERO, que foram
dados lá para nós que estão em minha posse.

Então, Deputado, eu gostaria de dizer ao Senhor que
não existe nenhum tipo de mobilização para esconder qualquer
tipo de ação no Governo do Estado. Se tiver qualquer dúvida,
que peça CPI, que peça investigação e terá o meu apoio,
independente de qualquer setor ou sindicato ou Assembléia ou
Judiciário ou Executivo, eu estarei procurando fazer a coisa
correta.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Deputado,
essa discussão não cabe apartes, se V.Exª quiser uma Questão
de Ordem eu posso lhe conceder.

O SR. NERI FIRIGOLO – Obrigado, Sr. Presidente. Eu
gostaria de dizer ao Deputado Miguel Sena que eu não
questionei a questão, eu disse que nós temos 41 Fundos e que
eu não tenho conhecimento disso. Já estou providenciando
requerimento para que a gente possa conhecer, que eu acho
que é o papel e é o papel de qualquer Deputado aqui. O que eu
questionei, se tem amparo jurídico para a gente entrar com
uma CPI no SINTERO. Essa é uma questão diferente, eu não
estou questionando que tenha erro ou não. Não vou encobrir
erro de ninguém, só estou questionando juridicamente o que é
que tem de amparo legal. Estou fazendo requerimento à Mesa,
até porque eu queria ter conhecimento, que na história que eu
conheço eu não vi ainda ninguém fiscalizar o Sindicato porque
não tem verba pública, é esse questionamento que eu estou
fazendo, não estou aqui condenando e nem pelo contrário me
furtando de uma investigação. Eu só quero saber se nós temos
esse poder de fiscalizar, porque daqui a pouco nós vamos à
empresa do Testoni, lá em Ouro Preto, vamos pedir uma CPI
na empresa do Testoni, e aí? Quantas Fundações têm aí que
nos precisamos pedir informação? Eu acho que nós precisamos
ter coerência naquilo que nós vamos fazer e não perseguir
uma classe e deixar as outras fora, é isso que eu quero
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questionar juridicamente, o que tem amparo eu estou aqui
para discutir, doa a quem doer.  V.Exª me conhece, já sabe, há
muitos anos, não vou encobrir nada de ninguém porque eu
acho que os atos de cada um têm que ser pagos por quem
pratica e a cabeça de cada um é a cabeça de cada um.

Eu estou aqui para ajudar a moralizar, mas uma
moralização de verdade, sem muitas vezes se entusiasmar e
fazer coisa que de repente vai fazer a gente passar vergonha
lá na frente. Quantas CPIs já não deram em nada? Eu não
posso falar pelos outros, eu só quero que se a CPI for aberta,
que vá até o fim e doa a quem doer, só nesse sentido que eu
estou colocando, ouviu, Deputado Miguel, tem todo o meu apoio
nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) Encerradas
as Comunicações Parlamentares e nada mais havendo a tratar,
invocando a proteção de Deus, antes de encerrar a presente
sessão, convoco, no prazo de 2 minutos, uma Sessão
Extraordinária para a gente tratar dos seguintes Projetos:
Projeto de Lei nº 002/07; Projeto de Lei nº 003/07; Projeto de
Lei nº 004/07 e o Projeto de Lei nº 005/07.

(Encerra-se esta Sessão às 12 horas e 09 minutos).

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

ATO Nº P/008/2007

Constitui e nomeia Comissão Temporária Especial,
para apurar possível quebra de decoro parlamentar,
praticada pelos Senhores Deputados Maurão de
Carvalho, Miguel Sena e Alexandre Brito.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições constantes
da alínea “a”, inciso III do artigo 14 c/c o § 2º do artigo 30 do
Regimento Interno, resolve:

Art. 1º. Constituir e nomear Comissão Temporária
Especial, para apurar possível quebra de decoro parlamentar,
praticada pelos Senhores Deputados Maurão de Carvalho,
Miguel Sena e Alexandre Brito, composta de 05 (cinco) membros
e com prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 2º. Nomear seus membros a saber: Deputados
Wilber Coimbra – PSB, Luiz Cláudio – PTN, Jesualdo Pires –
PSB, Ribamar Araújo – PT e Luizinho Goebel – PV; e Deputados
Valdivino Rodrigues – PRP, e Euclides Maciel – PSL, suplentes.

Art. 3º. Este ato entra em vigor na data da sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 13 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

PROCESSO Nº  0015/ALE/2007
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/CPL/ALE/2007

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, criada
pelo ATO/ADM/GP/Nº 0529/2007, datado de 25 de fevereiro de
2007, e ATO/ADM/GP/nº 0709/2007, datado de 05 de março de
2007, torna público que se encontra autorizada, nos autos do
Processo nº 0015/ALE/2007 a realização de licitação, às 09
horas, do dia 02 de maio de 2007, na modalidade de
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO, na forma
de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por Menor
Preço da Proposta por Item, tendo por finalidade a
qualificação de empresas e a seleção da proposta mais
vantajosa, com o objetivo na contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de
01 (uma) aeronave tipo helicóptero, com turbina,
capacidade para 02 (dois) pilotos e no mínimo 03 (três)
passageiros, locação de 01 (uma) aeronave tipo bimotor,
convencional, com capacidade de 01 (um) tripulante e
de 05 (cinco) passageiros, com velocidade media de 300
Km/H e autonomia mínima de 05 (cinco) horas/vôo e
com capacidade de carga de no mínimo 400
(quatrocentos) kg, e locação de 01 (uma) aeronave tipo
bimotor, turbo hélice, pressurizada, com capacidade
mínima de 02 (dois) tripulantes e de 06 (seis)
passageiros, com velocidade media de 410 Km/H e
autonomia mínima de 06 (seis) horas/vôo e com
capacidade de carga de no mínimo 600 (seiscentos) kg
para atender ao Chefe do Poder Legislativo Estadual e
demais autoridades do Poder Legislativo, por um período
de 12 (doze) meses, estimado em 120 (cento e vinte)
horas/vôo para o helicóptero e 300 (trezentas) horas/
vôo para cada aeronave tipo bimotor, conforme Projeto
Básico, parte integrante do Edital.

A C.P.L/ALE  receberá a documentação e as
propostas dos interessados no dia e hora acima indicados, na
sala da CPL-ALE/RO, situada na Rua Major Amarantes, 390 -
Bairro Arigolândia, em Porto Velho-RO, telefone/fax: (0XX)69
3216-2710.

O Edital e seus anexos poderão ser retirados de
segunda a sexta-feira, das 08h as 12h e das 14h as 18h,
mediante o recolhimento de taxa, não reembolsável, através
de DARE (documento de arrecadação estadual), no valor de R$
25,00 (vinte e cinco reais) na Conta Corrente nº 10.000-5,
agência nº 2757, do Banco do Brasil S/A, código do Município
110020 – código da receita: 6169.

 Porto Velho, 14 de março de 2007.

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
Presidente da CPL/ALE
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ATO Nº P/009/2007

Constitui e nomeia os membros da Comissão Pró-
Rondônia.

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

Considerando a deliberação na reunião das Bancadas
de Parlamentares Federal e Estadual, ocorrida em 12 de março
de 2007,

R E S O L V E :

Art. 1º. Constituir a Comissão Pró-Rondônia, com vista
a atuar nos interesses do desenvolvimento do Estado.

Art. 2º. Nomear os Deputados Alex Testoni – PTN, Jesualdo
Pires – PSB, Luizinho Goebel – PV, Ribamar Araújo – PT, e Tiziu
Jidalias – PMDB, para compor a referida Comissão.

Art. 3º. Este ato entra em vigor na data da sua assinatura.

Gabinete da Presidência, 14 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0569/2007

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

L O T A R

REJANE MARIA DE LIRA CAVALCANTE MEDEIROS,
cadastro nº 1063-7, ocupante do Cargo de Assistente Técnico
Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, no
Gabinete da Deputada Daniele Amorim, retroativo a 1º de
fevereiro de 2007.

Porto Velho, 25 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0632/2007

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

L O T A R

MARIA DO SOCORRO MORAES CORREA, cadastro nº 900-
2, ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Departamento
Médico, a partir de 22 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 28 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0695/2007

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

GENI PANIZI SOUZA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-21 + G.R.G., do
Gabinete da Deputada Daniele Santana Amorim, a partir de 1º
de março de 2007.

Porto Velho, 02 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO ADM/GP Nº0701/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Art. 50, da Lei Complementar nº 326, 10 de
novembro de 2005, Título VII, Capitulo II - Da Progressão
Funcional, resolve:

D E S I G N A R

Os servidores relacionados para comporem, a Comissão
Especial para a Elaboração e Coordenação do Programa de
Avaliação de Desempenho e Mérito, dos servidores efetivos
deste Poder, em caráter permanente, a partir de 1º de março
de 2007.

Presidente: Francisco das Chagas Sobreira

Membros: Oswaldo Paschoal Junior
Roger Luz Silva
Zamyrton Guimarães da Rocha

Secretária: Renata Terezinha Souza de M. P. Rodrigues

Porto Velho, 02 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0702/2007

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

N O M E A R

GENI PANIZI SOUZA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Gabinete, código DGS-3, da Deputada
Daniele Santana Amorim, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 02 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº0727/2007

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

L O T A R

CARLOS SPERANÇA NETO, cadastro nº 86-0, ocupante
do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Jesualdo
Pires Ferreira Junior, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 06 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0729/2007

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

L O T A R

DIRENI DANTAS DE FIGUEIREDO, cadastro nº 844-2,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª
Secretaria, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0730/2007

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

L O T A R

LUCINEY MARQUES PINHO, cadastro nº 645-4, ocupante
do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, na Divisão das Comissões, a partir
de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0731/2007

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

L O T A R

SILVIA FELIX DA ROCHA, cadastro nº 904-4, ocupante
do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a
partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0775/2007

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

CEDER:

Para a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná o servidor,
Carlos Eduardo Fayal de Lyra, cadastro nº. 1644-5, Técnico
Legislativo, sem ônus para esta Casa de Leis, no período de 08
de março a 31 de dezembro de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0776/2007

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

CEDER:

Para a Associação Rondoniense de Municípios – AROM,
a servidora, Selma Regina Parra Motta, cadastro nº. 886-
4, Técnico Legislativo, sem ônus para esta Casa de Leis, no
período de 08 de março a 31 de dezembro de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0777/2007

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

CEDER:

Para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, a funcionária
MARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA, cadastro nº. 0731-1,
para desempenhar suas atividades na Coordenadoria das
Mulheres, sem ônus para este Poder Legislativo, no período de
1º de fevereiro a 31 de dezembro de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0778/2007

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

L O T A R

AURORA MARIA DE OLIVEIRA PIRES, cadastro nº 967-2,
ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, na Comissão Permanente de
Licitação, a partir de 12 de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº0780/2007

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

L O T A R

MAURICIO CALIXTO DA CRUZ, cadastro nº 264-2,
ocupante do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, na Secretaria Geral, a partir de 12
de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0781/2007

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

L O T A R

WILLIAN JOSÉ CURI, cadastro nº 369-0, ocupante do
Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo, na Escola do Legislativo, a partir de 12 de março de
2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0803/07

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDONIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

R E T I F I C A R

O ATO/ADM/GP/Nº0633/2007, que exonerou o servidor
OSWALDO PASCHOAL JUNIOR, publicado no Diário Oficial da
ALE-RO nº 20, folha 399, de 05 de março de 2007,
promovendo a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:

OSWALDO PASCHOAL JUNIOR, do Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe da Divisão Gestão de
Pessoal Comissionado, código DGS-4, a partir de 1º de
março de 2007.

LEIA-SE:

OSWALDO PASCHOAL JUNIOR, do Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe da Divisão Treinamento e
Seleção de Pessoal, código DGS-4, a partir de 1º de março
de 2007.

Porto Velho-RO, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0806/2007

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

VALDIR ANTONIO DE VARGAS, a pedido, do Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário Geral, código DGS-1,
a partir de 13 de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0828/2007

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

L O T A R

WALDEREDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR, cadastro nº
635-5 ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª
Secretaria, a partir de 08 de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0829/2007

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

LOTAR:

No Gabinete da 1ª Secretaria, os servidores
relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal Efetivo, a
partir de 08 de março de 2007.

CAD 0941-6
NOME Judith da Silva Castro
CARGO Assistente Técnico Legislativo

CAD 1022-3
NOME Mirian Irineu de Farias Seixas
CARGO Assistente Técnico Legislativo

CAD 0828-6
NOME Pedro Paulino Vieira
CARGO Oficial Legislativo

CAD 1434-0
NOME Roberto Henrique C. da Silva
CARGO Técnico Legislativo

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº0830/2007

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

L O T A R

CLOTILDE PERUFFO, cadastro nº 988-8, ocupante do
Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo, no Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva, a partir de
08 de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0831/2007

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

L O T A R

AURITA CORDEIRO DE LUCENA, cadastro nº 926-8,
ocupante do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a
partir de 08 de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0832/2007

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

L O T A R

GILBERTO LEANDRO ALVES, cadastro nº 125-6, ocupante
do Cargo de Oficial Legislativo, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir
de 08 de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0833/2007

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

L O T A R

JOSE DE SOUZA NUNES, cadastro nº 333-5 ocupante do
Cargo de Motorista, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo,
no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 13 de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0834/2007

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

L O T A R

LUCILIA MUNIZ DE QUEIROZ, cadastro nº 763-4, ocupante
do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Jesualdo Pires, a
partir de 12 de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0835/2007

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

L O T A R

SOLANO LOW LOPES, cadastro nº 574-5, ocupante do
Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo, na Escola do Legislativo, a partir de 07 de
março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0836/2007

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

L O T A R

MARIA JOSE SANTOS FARIAS, cadastro nº 1017-4,
ocupante do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Valdivino
Rodrigues, a partir de 06 de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0837/2007

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

L O T A R

LEANDRO VICENTE LOW LOPES, cadastro nº 39-0,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete do
Deputado Jidalias Tiziu, a partir de 06 de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


