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 PORTO  VELHO-RO, TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE  2007 ANO XXVNº 26

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

Em 01 de março de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi de Oliveira - Presidente

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

(Às 9 horas 5 minutos é aberta a sessão).

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

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo

rondoniense, declaro aberta a 4ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – MENSAGEM Nº 031/07 – Poder Executivo encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Altera e acrescenta
dispositivos da Lei nº 1184, de 27 de março de 2003, e dá
outras providências”.

02 – MENSAGEM Nº 032/07 – Poder Executivo encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar até o montante de R$5.820.786,14 (cinco milhões,
oitocentos e vinte mil e setecentos oitenta seis reais e quatorze
centavos em favor da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral – SEPLAN e Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM”.

03 – Ofício nº 014/07 – EMATER encaminhando Calendário
de Eventos de ATER consoante Programação do mês de
fevereiro/2007.

04 – Ofício nº 004/07 – Deputado Tiziu Jidalias comunicando
sua ausência da Sessão plenária do dia 28.02.07.

      SUMÁRIO

4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL

ATOS DIVERSOS
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Miguel Sena – 2º Vice-Presidente
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Chico Paraíba – 2º Secretário
Ezequiel Neiva – 3 º Secretário
Maurinho – 4º Secretário
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05 – MEMORANDO Nº 018/07 – Gabinete do Deputado Wilber
Coimbra comunicando sua ausência na sessões plenária dos
dias 27 e 28 de fevereiro de 2007.

06 – MEMORANDO Nº 027/07 – Bancada do Partido dos
Trabalhadores – PT informando que o Deputado Neri Firigolo e
o líder do Partido nesta Casa.

07 – DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO PTC/RO
comunicando a filiação do Deputado Dr. Alexandre Brito neste
partido.

08 - DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO PTC/RO
comunicando que o Deputado Dr. Alexandre Brito será o líder
do Partido nesta Casa.

09 – Ofício nº 057/07 – Tribunal de Justiça encaminhando
Certidões Negativas de débitos do Tribunal de Contas de
servidores.

10 – Ofício nº 053/07 – Tribunal de Justiça encaminhando
Certidões Negativas de débitos do Tribunal de Contas de
servidores.

11 – TELEGRAMA Nº 000353/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Hospital Cosme e Damião, no valor
de R$2.000,00.(dois mil reais)

12 - TELEGRAMA Nº 000259/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o HOSPITAL DE BASE DR ARI PINHEIRO,
no valor de R$9.256,00. (nove mil e duzentos  cinqüenta seis
reais)

13 - TELEGRAMA Nº 000263/07 – 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.(seis mil reais)

14 - TELEGRAMA Nº 000778/07 – 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.(cinco mil, duzentos e oitenta reais e vinte
e dois centavos)

15 - TELEGRAMA Nº 000458/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$865,00. oitocentos sessenta e cinco reais)

16 - TELEGRAMA Nº 000472/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$6.210,00.(seis mil duzentos e dez reais)

17 - TELEGRAMA Nº 000475/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$68.643,00.(sessenta e oito mil, seiscentos quarenta e
três reais)

18 - TELEGRAMA Nº 000476/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$676,20. (seiscentos e setenta e seis mil, vinte centavos)

19 - TELEGRAMA Nº 000477/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$36.227,50.(tinta e seis mil, duzentos  e vinte e sete reais
e cinqüenta centavos)

20 - TELEGRAMA Nº 000478/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$2.583,82. (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e
oitenta e dois centavos)

21 - TELEGRAMA Nº 000479/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$20.908,55.(vinte mil, nove e oito reais e cinqüenta e cinco
centavos)

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Passaremos
as Breves Comunicações. Com a palavra pelo tempo de 5
minutos sem apartes, o ilustre Deputado Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Daniela Amorim, eu gostaria senhor
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Presidente, eu recebi ontem um pedido, um pedido que foi
encaminhado ao Delegado Superintendente da Polícia Federal
do Estado de Rondônia, um Prefeito da localidade de Buena
Vista, Beni, Distrito de Beni na Bolívia, Johnny Vilca Nunes, essa
localidade, só para explicar aos senhor Deputados, é uma
localidade que faz fronteira com Costa Marques, a ligação dela
com o Brasil, todo o comércio dessa localidade que tem os
ribeirinhos ali, são (treze) localidades, dependem do comércio
que é feito junto ao comércio de Costa Marques. Por ocasião,
há cerca de vinte dias atrás houve um fato, uma controvérsia
em que houve uma prisão de um policial militar do Estado de
Rondônia, que na época portava uma arma Taurus e que de
uma forma, segundo consta aqui neste requerimento, portava
ostensivamente essa arma em território boliviano. Então, na
verdade, houve um incidente internacional entre a Bolívia e o
Brasil. Na verdade, o que eu quero colocar aos Sr. Deputados,
eu não quero nem entrar no mérito desta questão se houve, o
que houve e o que não houve, mas o que está acontecendo lá
nesta localidade e esse é o pedido Sr. Presidente, é esse o
apelo que eu faço a nossa Assembléia, que reforce esse pedido
junto à Superintendência da Polícia Federal e que foi fechada
essa fronteira. Quer dizer, toda essa população, desse município
de Buena Vista, está sendo prejudicada. Eles não têm condições
de vir buscar os alimentos, fazer compras em território
brasileiro, isso há cerca de vinte dias, e eles não tem condições
de fazer compras no lado boliviano. Eles não têm nenhum
acesso às localidades bolivianas. Então está havendo uma
situação muito difícil, então aqui eles colocam, o seguinte: há
mais de vinte dias não há qualquer relação comercial naqueles
municípios de Costa Marques e Buena Vista, Beni. A
conseqüência é gravíssima não só para os comerciantes
brasileiros como para a sofrida população boliviana, que
dependem da importação de gêneros alimentícios de toda a
espécie, para prover a subsistência: arroz, feijão e até água
potável. A respectiva atitude vem causando danos ao comércio
na fronteira dos dois países, alguns comerciantes sentem-se
desrespeitados em face da brusca medida aliada à situação de
emergência que vive hoje o nosso país vizinho, conforme já
divulgado pela mídia nacional, o Estado de Beni, que atinge
Santa Cruz de La Sierra e outras localidades. Então Srs.
Deputados eu estou fazendo esse apelo ao Sr. Presidente, à
Mesa Diretora, a todos os Deputados que a Assembléia
Legislativa, sem entrar no mérito da questão, não sabemos se
a situação desse policial está certa, se as medidas adotadas
pela Polícia Federal são corretas ou não. O pedido que a
população desse município muito pobre, muito carente faz é
que haja essa liberação da fronteira para que eles possam, é
aqui um pedido deles, que a Polícia Federal se abstenha de
impedir a livre circulação de pessoas e mercadorias lícitas,
alimentos, entre fronteira das referidas localidades Buena Vista
e Costa Marques. Então este é o pedido que eu faço à Mesa.
Pois não Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Deputado
Euclides, neste Expediente não tem aparte, V.Exª. pode se
inscrever e logo em seguida pode usar a palavra.

O SR. JESUALDO PIRES – Então Srs. eu gostaria de
fazer este pedido, este apelo em nome dessa população que
está muito carente, são treze localidades que a Casa se

manifeste e faça este pedido junto ao Dr. Delegado
Superintendente da Polícia Federal do Estado de Rondônia,
que reveja essas medidas, pelo menos para que essa população
não passe mais essas necessidades. Existe até pessoas já
passando fome por conta de não ter alimento, não ter condições
de vir à Costa Marques fazer essas compras. Muito obrigado.

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

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
Colegas, companheiros da imprensa, auditório. Só para um
complemento do que o Deputado Jesualdo, nós também fomos
informados dessa situação na região de Costa Marques, onde
famílias estão sendo impedidas de, inclusive trazer para o
comércio local do Brasil, ou mais precisamente, ali de Costa
Marques, estão impedidas por uma situação que ocorreu dentro
da própria Bolívia. Mas eu até entendo, Deputado Jesualdo, a
sua preocupação e que deve ser nossa também, porque em
primeiro lugar nós temos que olhar a vida, o ser humano que
lá está, e lá são muitas famílias, e essas famílias não podem
ser tiradas o direito de ir e vir, até porque as compras, mercado,
farmácia, tudo é usado dentro de Costa Marques. E os
comerciantes, até pedido de um Prefeito eu via com o Deputado
Jesualdo. E eu quis só fazer um complemento, como não havia
aparte, então eu pedi para que lhe parabenizar, já por tomar
essa briga, e conte conosco, para que possamos juntos também
atender a essas famílias que lá estão. Mesmo não estando no
lado do Brasil, mas quem está ganhando com isso, em primeiro
lugar são as famílias que devem ser respeitadas como seres
humanos. Em segundo lugar, é a parte comercial onde Costa
Marques deixa de vender muito, pelas famílias que lá estão.
Parabéns Deputado Jesualdo por essa iniciativa. Também
aproveito para parabenizar o governo do Estado que amanhã
estará empossando o novo Delegado Regional de Polícia, Dr.
Luiz Roberto, que é um homem técnico, é polícia, porque eu
entendo que cada um tem que estar na sua área. Polícia tem
que ser polícia, e lá nos estaremos dentro de Ji-Paraná com o
delegado regional, professor da ULBRA, que aproveita, e é um
dos grandes professores da ULBRA, e amanhã estará sendo
empossado Delegado Regional na cidade de Ji-Paraná. Com
isso Ji-Paraná ganha muito, porque eu entendo que polícia que
faz política, ela fica numa situação difícil. A polícia tem que ser
polícia, e isso nós temos cobrado bastante das nossas
autoridades. Com essa iniciativa do governador, amanhã
Deputado Jesualdo, Deputado Euclides estarão presentes na
posse desse novo delegado. E parabenizar a Dra. Dilza que
também hoje é regional, passará para a Delegacia da Mulher
da cidade de Ji-Paraná. Muito obrigado Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra, com o tempo de cinco minutos sem apartes, o ilustre
Deputado Luiz Cláudio.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Caro Presidente, demais
companheiros da Mesa, Deputados, Deputada, público aqui
presente, imprensa. Caro Presidente esta Casa, no decorrer
dos trabalhos, vai iniciar uma discussão sobre a formação das
comissões permanentes, as comissões desta Casa. E nesta
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discussão, Sr. Presidente, eu já quero aqui apresentar uma
sugestão, até eu li uma matéria do colega Deputado Amauri,
parabenizar ele por já se antecipar numa discussão em que
nós temos que estar debatendo os assuntos dos municípios. É
fundamental e eu queria acrescentar aqui na Comissão de
Divisão Territorial, Sr. Presidente, que seja incluído nessa
Comissão uma Sub-Comissão de assuntos municipais, porque
Rondônia tem 52 municípios, eu sei que têm muitos Distritos
que querem a sua emancipação, é justo, um Estado que tem o
tamanho do Estado de São Paulo, uma extensão territorial
grande, enorme, realmente 52 municípios é muito pouco e nós
sabemos dos Distritos que têm trabalhado muito, sem sombra
de dúvida, estamos aguardando da Câmara Federal com
respeito a esse assunto, mas eu queria deixar aqui registrado,
Sr. Presidente, porque não é só o problema de emancipação
de Distritos no Estado, nós temos muitos problemas de divisão
de municípios, em que município A tem que cuidar das estradas
que é de responsabilidade do outro município e aí é o caso lá
de Nova Brasilândia, com o município de São Miguel do Guaporé,
vários trechos de estradas vicinais que o município de Nova
Brasilândia tem que dar todo atendimento, mas que pertence
ao município de São Miguel. Então esta Casa que tem essa
responsabilidade, nós temos que estar mais próximos desta
discussão e ajudar os prefeitos a chegar num entendimento,
porque senão vai sobrecarregar uma prefeitura e vai deixar
uma outra com mais facilidade, mas na hora do recebimento
de impostos e nos Fundos que a prefeitura tem direito, às
vezes uma sai prejudicada. Então eu queria acrescentar, Sr.
Presidente, que na Comissão de Divisão Territorial nós façamos
uma subdivisão de assuntos municipais para tratar permanente
desses problemas que existem, principalmente na questão
fundiária de estradas, de escolas que existe no Estado de
Rondônia. Como também Sr. Presidente, eu gostaria que fosse
incluído na Comissão de Agricultura uma Sub-Comissão para
tratar de um assunto muito importante que é a questão do
biodiesel e aproveitando Sr. Presidente, na nossa visita lá no
Rio Grande do Sul e mais uma vez eu quero aqui registrar ao
povo do meu Estado de Rondônia o sucesso que nós tivemos lá
naquele Estado, a recepção pelo Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, da Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Sul, o Sr. Presidente, lá realmente valorizou a Assembléia
Legislativa de Rondônia, nós ficamos muito felizes porque numa
solenidade em que estava presente a Governadora, estavam
presentes todos os Líderes do agronegócio em Porto Alegre,
nós fomos saudados pelo Presidente daquela Casa com muito
respeito e realmente toda imprensa daquele Estado noticiou a
nossa presença lá naquele Estado. Estávamos ali com o
propósito de representar o Estado de Rondônia, de representar
o povo de Rondônia e foi assim que fizemos, nobres
companheiros, Deputado Wilber, Deputado Ribamar, Deputado
Ezequiel, Deputado Valdivino, nós fomos em cinco, mas não
perdemos nenhum minuto trabalhando pelo nosso Estado e o
tempo que tivemos de folga fomos visitar uma feira, uma
grande feira agropecuária que realmente eu fiquei orgulhoso,
até o companheiro Deputado Wilber falou: “o Deputado Luiz
Cláudio não quer mais sair da feira”. Estávamos já realmente
todos cansados, mas eu pude ver ali e me chamou a atenção
porque era uma feira agropecuária voltada a agricultura familiar,
especificamente ao público do pequeno produtor rural, na
abertura estava, inclusive, o Ministro do Desenvolvimento

Agrário, estava a Governadora e ali eu pude ver, Sr. Presidente,
quanto de tecnologia estão gerando lá no Estado do Rio Grande
do Sul para o pequeno produtor, quantidade e variedade de
sementes, modelos de tecnologia para a pequena propriedade
e sem sombra de dúvida a questão do biodiesel é um assunto
novo no país, é um assunto que precisa de envolvimento de
todos os poderes, do Legislativo, do Executivo, da iniciativa
privada, da pesquisa e da extensão rural. Então, eu gostaria,
Sr. Presidente, que fosse incluído na Comissão de Agricultura
uma Sub-Comissão Especial para tratar de um assunto muito
importante, tratar do assunto do biodiesel, ali nós pudemos
ver, lá no Rio Grande do Sul o biodiesel, não podemos deixar
que o biodiesel seja igual a outras atividades no país, tornasse
um monopólio e a agricultura familiar não pode deixar acontecer
isso, o biodiesel para a agricultura familiar, ela tem que ser
tratada através da associação e da cooperativa porque são
pequenas propriedades e nós queremos agregar valor ao
produtor rural, ao pequeno produtor, não queremos que o
pequeno produtor sempre vá para suas terras trabalhando
muito, com dificuldades e depois tem que dar o seu maior
lucro para os grandes. Então é por isso que eu quero aqui
registrar a minha preocupação de colocar na Comissão de
Agricultura uma Sub-Comissão Especial do Biodiesel para que
nós possamos valorizar o pequeno produtor, é ali que eu vi no
Rio Grande do Sul uma máquina que custa R$50.000,00
(cinqüenta mil reais) produzindo óleo de comida, produzindo
farelo para o produtor que tem o seu gado de leite, que tem a
sua inocultura, que tem avicultura, produzindo biodisel para
diminuir o custo do seu carro lá que trabalha na sua propriedade,
do seu pequeno trator que trabalha na propriedade com o
objetivo único de reduzir custo para trazer renda ao produtor
rural. Então nós não podemos deixar escapar numa
oportunidade que o país está apoiando o biodisel, deixar
Deputado Ezequiel Neiva em que as grandes empresas venham
realmente sugar do pequeno produtor e o pequeno produtor
só trabalhar, só derramar suor no campo e os lucros saem
para outras pessoas que não vão no campo, que não vão lá na
terra. Então a minha preocupação é que não aconteça igual
aconteceu numa época em que todo mundo dizia que: “vamos
irrigar café”, aí apareceu um monte de empresas com
equipamentos diversos. O produtor se endividou, comprou seus
equipamentos e depois não funcionou, deixou só as dívidas
para os pequenos produtores, mas os donos de máquinas
ganharam dinheiro. Então nós temos que ter o cuidado de agora
nesse grande programa vai aparecer muita e muitas empresas
com máquinas diferentes, mas com o objetivo de vender a
máquina, deixar o produtor numa situação que ele vai ficar
sozinho, por isso que eu me disponho nesta Casa com
experiência na minha área, no setor agropecuário e com a
minha experiência sempre voltada a agricultura familiar, de
me colocar à disposição numa discussão em que realmente o
biodiesel aconteça em Rondônia, mas aconteça para valorizar
quem trabalha, quem está na terra, porque nós estamos vendo
aí no país inteiro o quanto de movimentos atrás de um pedaço
de terra e muitos que estão na sua terra com dificuldades,
endividados atrás de alternativas que muitas vezes eles são
usados e deixam só o prejuízo nas sua pequenas propriedades.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de acrescentar na
Comissão de Agricultura uma Sub-Comissão do Biodiesel para
que a gente possa estar de olho e de lado do pequeno produtor
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para não deixar ele ficar nas mãos dos grandes, não que eu
sou contra os grandes, mas às vezes os grandes sugam o suor
e a renda do pequeno produtor. Meu muito obrigado.

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

O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, permita-me
um a Questão de Ordem?

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

O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, comunico a
V.Exª. que de acordo com o Parágrafo 3º do Artigo 3º do
Regimento Interno, adotei o nome de Tiziu Jidalias, como nome
parlamentar nesta Casa de Leis.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Aceito.

O SR. MAURINHO SILVA – Sr. Presidente, bom dia,
bom dia à Mesa diretora, aos demais colegas, público presente,
a imprensa, funcionários da Casa, eu também adotei o nome,
está tendo muita confusão em função do meu nome ser Mauro
Rodrigues da Silva, já tinha o Valdivino também Rodrigues e a
preferência é dele, eu vou ser chamado de agora para a frente
Maurinho Silva. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Confirmado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Exmº. Sr. Presidente, Mesa,
Srs. Deputados, Deputada, imprensa, público aqui presente o
nosso bom dia, eu creio que o senhor Luiz Cláudio já expôs
aqui a nossa questão da viagem que fizemos até o Rio Grande,
até Porto Alegre e já deixou os senhores e as senhoras cientes
do resultado da missão que fomos lá, e agradecer aqui aos
meus nobres Colegas, toda a Casa por ter confiado em nós,
Deputado Tiziu, essa responsabilidade de estarmos ali em Porto
Alegre conversando com todas aquelas autoridades, porque
vocês, claro, indicaram o nosso nome para que fôssemos
representar todo este colegiado. Muito obrigado. Dizer ao
Deputado Luiz Cláudio que está falando aqui sobre a questão
do biodiesel e a todos os Deputados, a todo o público presente,
lá em Cerejeiras, no Cone Sul em especial, Deputado Jesualdo,
eu já tenho inclusive um irmão meu lá que está especializado,
fazendo palestra inclusive nas Associações, nos municípios
vizinhos sobre a questão do biodiesel. E já estamos lá, inclusive
com um grande viveiro a partir do peão manso que é um dos
que estão dando grande rentabilidade para distribuirmos
sementes, mudas para toda aquela população, a questão que
o Deputado Luiz Cláudio está levantando aqui do pequeno
produtor da agricultura familiar, porque o que houve lá na minha
região, nós tínhamos grandes, muitos pequenos produtores,
um grande número de pequenos produtores e com a entrada
da soja, um comprou quarenta, de quarenta passou para cem,
passou para duzentos e passou para quinhentos hectares.

Temos poucas pessoas plantando muito na minha região e nós
queremos fazer com que muitas pessoas venham plantar na
região e a alternativa que estamos encontrando lá, Sr.
Presidente, é a questão do biodiesel. Essa Sub-Comissão na
Comissão de Agricultura precisa ser criada com urgência, é o
motivo pelo qual nós vamos dar uma alavancada, não só na
minha região do Cone Sul, mas em todo o Estado. Conversando
com amigos que fizemos lá no Rio Grande e, eles expondo a
situação do biodiesel, eles disseram: Olha Deputado, em algumas
regiões aqui a cidade teve que ser novamente readaptada de
tanto que melhorou as condições de vida da nossa população,
de tanto que melhorou as condições de vida do povo que
produz, que está lá na roça. Então fica aqui o meu apoio para
essa criação da subcomissão na agricultura. Precisamos com
urgência criar e estarmos aí, eu até quero fazer um pedido
aqui ao Presidente para que esta Casa formule um
requerimento à Secretaria de Agricultura e possa estar enviando
alguns técnicos na cidade de Montes Claros, Minas Gerais onde
a própria PETROBRÁS instalou lá uma usina para beneficiar o
peão manso, o mamona e outros produtos derivados para
produção do biodiesel, como também em Barra do Bugre, Mato
Grosso onde a Barralcos está com uma grande usina também,
mudando por completo a vida da cidade. Porque a questão do
biodiesel é um mercado futuro, um mercado que está em
expansão. Levamos também para Cerejeiras, na semana
passada, o senhor Neri, um grande proprietário de uma usina
de álcool também no Mato Grosso e ele está com um grande
interesse. Os senhores sabem da visita do Bush aqui no Brasil
a partir do dia 12 de março, agora, e ele vem para fechar aqui
um grande contrato com as nossas empresas e disponibilizar
mais de dois bilhões de dólares para o financiamento de
indústrias que vão estar na produção do biodiesel. O Álcool, o
etanol e outros derivados e nós precisamos estar atentos quanto
a essa questão. Vv. Ex.ªs sabem que 60% de nossa produção
do álcool hoje, quem consume já é os Estados Unidos, ficamos
apenas com 40% de toda a nossa produção aqui no Brasil e a
partir desse contrato muito mais ainda vai ser levado para os
Estados Unidos, é claro estaremos gerando divisa e riqueza
para o nosso povo. Mas se faz necessário haver nesta Casa
uma grande discussão sobre a questão do biodiesel porque é
um mercado em expansão, é o futuro da nação, cremos nisso.
E ressaltando aqui ainda, tem um comentário a fazer Sr.
Presidente, sobre o município de Chupinguaia. Recebi um
telefonema essa semana e muito me deixou preocupado. O
município de Chupinguaia tem uma escola estadual, com
capacidade para 600 alunos e com a chegada do frigorífico lá
e a incrementada do frigorífico, a escola hoje está com 1200
alunos, tem salas que tem 65 alunos na sala de aula e é a
única escola estadual dentro do município, Deputado Tiziu, na
cidade e o Governo do Estado, fica aqui o meu apelo, o meu
pedido para que o governo do Estado, já que estaremos lá
também no sábado pela manhã, houve uma imigração muito
grande devido à procura de emprego, tem muita gente lá que
está fora da aula e os que estão dentro da sala de aula, estão
sem condições de estudar devido ao grande fluxo que deu na
cidade devido à criação desse frigorífico lá. Então fica aqui o
meu apelo e o pedido ao nosso Governador que eu creio que
atentamente vai estar olhando para o lado dos pais e dos alunos
lá do município de Chupinguaia que necessariamente precisam
estar na sala de aula, mas estar em condições. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Quero
registrar a presença aqui do Exmo. Sr. José Wildes de Brito,
vereador aqui do município de Porto Velho.

Encerrado as Breves Comunicações, passaremos ao
Grande Expediente.

Com a palavra, pelo prazo de vinte minutos, com
apartes o ilustre Deputado Wilber Coimbra.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Questão de Ordem Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Concedido
Deputado.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Eu queria comunicar a
V.Exª. que de acordo com parágrafo 3º do artigo 3º do
Regimento Interno desta Casa, eu passo a adotar o nome
parlamentar de Ribamar Araújo a partir de agora. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Neodi de Oliveira) – Fica
registrado.

Com a palavra o ilustre Deputado Wilber Coimbra.

O SR. WILBER COIMBRA – Excelentíssimo. Sr.
Presidente desta Casa, caros colegas, a sociedade rondoniense
que se encontra aqui na galeria. Quero cumprimentar o ilustre
ex-deputado estadual por esta Casa, Coronel Abreu que se
encontra ali naquela galeria, sinta-se a vontade que esta Casa
é do povo. Sr. Presidente, eu subo a esta Tribuna para me
dirigir a sociedade rondoniense com o coração por demais
entristecido. Temos testemunhado nos últimos dias a forma
que a violência vem se avolumando em nosso Estado e aqueles
que tem o ministério, que tem o mister de velar pela segurança
do nosso povo, de nossa gente, os aguerridos e combativos
policiais militares. Nós observamos que estes companheiros
têm sido agora o alvo fácil da violência perpetrada contra o
nosso povo. E é oportuno que se fale isto nesta Casa, porque
esta Casa é a casa para fazer jus a sua natureza jurídica, que
é um Parlamento. Aqui é a Casa dos grandes debates e nós
testemunhamos hoje, os nossos companheiros policiais
militares que sob o juramento solene de sacrifício da própria
vida, tem realmente sacrificado a vida no bom combate para
defender a nossa sociedade. Recentemente, nós tivemos dois
homicídios que fulminaram com a vida de companheiros
policiais militares. Tivemos um que vitimou o cabo Wagner
dentro da igreja, dentro de um templo, lá na localidade do
nosso município de Pimenta Bueno. Recentemente, aqui na
capital, também foi vítima o cabo Elias e tantos outros como o
capitão Poester que quando um cidadão infrator detecta que
ele é um policial militar, automaticamente recebe a sentença
de morte, como foi o caso do companheiro, capitão Poester
que tombou anos atrás quando o cidadão infrator detectou
que ele era um policial militar e aí a sentença foi a morte.
Companheiro Simões, em serviço também fulminado pela ação
de cidadãos infratores. Cabo Andrade, Tenente Carlos Alberto
da COE, enfim, poderíamos passar aqui o dia todo elencando
nomes de companheiros que têm tombado no exercício de sua

profissão. E aí, nesse momento, Sr. Presidente, que nós falamos
tanto de ética, nós falamos tanto em moralização e é oportuno
que se fale. Nós presenciamos que em que pese o governo do
Estado de Rondônia nos últimos anos tem investido na
Segurança Pública com um aparato bélico, com um aparato
logístico no que diz respeito à aquisição de novas viaturas.
Temos também testemunhado a vontade deste governo em
investir em Segurança Pública. Mas, Sr. Presidente, nós não
podemos descuidar de que o maior patrimônio que nós temos
não são os quartéis, não são as viaturas, não são os móveis
que adornam os nossos quartéis, mas antes de tudo é o capital
humano, é o homem, é a mulher que faz segurança pública
neste Estado. E segurança pública nós não podemos entender
que se faz tão somente com aquisição de viaturas, com reformas
de quartéis, nós não podemos conceber que segurança pública
se faz tão somente com aquisição de aparato bélico, que nós
sabemos que é também crucial para o combate a criminalidade.
Mas segurança pública se faz essencialmente Sr. Presidente,
com a valorização do homem, porque segurança pública
também é uma questão de dignidade. São os nossos
companheiros que reclamam, não tão somente por questões
salariais, mas por condições dignas de trabalho. Nós temos
visto o governo do Estado, e aqui eu louvo o governo do Estado
pelos últimos concursos que estão sendo implementado em
nosso Estado em matéria de segurança pública, tanto para a
Polícia Civil, para o Bombeiro Militar e especialmente para nossa
Polícia Militar. Novos homens têm sido contratados, mas eu
quero dizer Srs. Deputados, Deputado Valdivino Rodrigues, dizer
que segurança pública se faz com condições dignas e com
salários condizentes. Eu, quando testemunho a Mesa Diretora
que tem se esforçado por demais para implementar as
mudanças tão necessárias, tão necessárias nesta Casa.
Entristece-me, meu coração sangra quando eu vejo que
lamentavelmente, nesta Casa nós temos pessoas que moram,
segundo já foi averiguado, até fora do país, recebendo por
esta Casa verdadeiras fortunas, quando nós temos policiais
militares recebendo pouco mais de R$980,00 (novecentos e
oitenta reais), saindo de casa e não sabendo se retorna, porque
a criminalidade gritante que assola esta sociedade impõe aos
nossos policiais militares, aos nossos bombeiros militares um
ritmo que está sendo praticamente implementado nas grandes
cidades como no Rio de Janeiro. Se vê que não podem mais
sair fardados de Casa por quê? Porque serão alvos fáceis de
cidadãos infratores.

O Sr. Jesualdo Pires - Permita-me um aparte
Deputado?

O SR. WILBER COIMBRA – Por gentileza.

(Às 9 horas e 50 minutos, o senhor presidente Deputado
Neodi de Oliveira passou a presidência ao senhor Alex
Testoni).

O Sr. Jesualdo Pires – Deputado Wilber, quero
parabenizá-lo pelo tema que V. Exª. está colocando aqui hoje
nesta Casa, e V. Exª. sabe, que hoje são os dois temas que
mais preocupam a população brasileira, e evidentemente a
nossa população de Rondônia, é a questão da saúde e a questão
da segurança pública. E quando o senhor coloca essa questão
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da segurança pública, com muito embasamento até pela sua
formação, eu quero dizer que a segurança pública passa
evidentemente pelo ser humano. Nós temos que valorizar aquele
que cuida da segurança pública, aquilo que o senhor colocou
agora é muito importante. Não basta ter uma Polícia Militar,
uma Polícia Civil equipada, mas que se valorize o ser humano,
que afinal é ele que faz a segurança. E evidentemente também
que eu quero ressaltar, que a segurança pública, além dessa
parte repressiva, preventiva, existe a questão da Educação.
Nós temos que ver as duas vertentes da segurança pública, a
segurança pública deve ser feita dessa forma preventiva,
repressiva, mas nós temos que ver o lado social também, as
questões sociais que abalam este Estado, a questão de
desemprego. E na terça feira o senhor estava ausente desta
sessão, em viagem muito importante ao Rio Grande do Sul,
quando eu fiz um pronunciamento sobre a questão da
industrialização do Estado de Rondônia. Então, a falta de
emprego, a falta de perspectiva do jovem rondoniense traz
sérias conseqüências nesta questão da segurança. Parabéns
pelo tema.

(Às 9 horas e 53 minutos, o senhor Deputado Alex
Testoni passou a presidência ao senhor Deputado Neodi
de Oliveira).

O SR. WILBER COIMBRA – Obrigado caro colega.
Como falava anteriormente, esta Presidência, Deputado Neodi
está de parabéns por que é necessário fazer implementação
dessas medidas. Como disse anteriormente que meu coração
sangra quando eu vejo pessoas ganhando até oito mil e poucos
reais sem trabalhar e hoje está esperneando porque Vossa
Excelência, o Presidente desta Casa, tem adotado medidas
moralizadoras nesta Casa. Parabéns Deputado e tem que
continuar porque senão Deputado os nossos companheiros,
policiais militares, que têm recebido aí, pouco mais de R$980,00
(novecentos e oitenta reais), após seis meses de academia,
após um exaustivo treinamento para combater a criminalidade,
eles vão perguntar, e uma pergunta sábia, vão dizer: será que
realmente o crime compensa? Ora, porque quem ganha oito
mil e poucos reais sem trabalhar é ladrão do povo, e os nossos
companheiros que estão lá no bom combate Deputado, saem
de casa e não tem a certeza do retorno. Esses companheiros
ganhando R$980 (novecentos e oitenta reais), saem de casa e
podem se deparar com um balaço no peito. Sai de casa, a
esposa se despede e não sabe se terá aquele rosto vivo
novamente. Então Deputado, eu me solidarizo com às medidas
desta presidência. Agora nós temos que verificar e aqui nesta
Casa tem que ser discutido, tem que discutir por que
lamentavelmente o adágio popular que diz que Polícia quando
está longe faz falta, quando está perto incomoda, mas o ser
humano costuma lembrar quando está em situação de apuro,
lembra vez ou outra. A gente sabe que lembra primeiramente
de Deus, depois da Polícia. Passado o momento de apuro ele
esquece de Deus e amaldiçoa a Polícia. Então Deputado, quero
dizer para os senhores que os nossos companheiros policiais
militares, bombeiros militares, esperam muito desta Casa,
esperam muito desta Legislatura e é a sétima legislatura, um
número perfeito, segundo o ensinamento teológico, há
necessidade Sr. Presidente de se abrir uma agenda de
discussão nesta Casa para se prestigiar aqueles que, no

momento mais difícil, no momento em que a sociedade está
assolada, a Polícia Militar se faz presente, mesmo que não
tenha o aparato necessário para o bom combate, mas o
juramento solene que o faz quando da incorporação nas fileiras
da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, ele leva a cabo, leva a
cabo porque sabe que ele está sobre a égide, não tão somente
na Constituição Brasileira, não tão somente do Código Penal
que é aplicado a todos, ele está também sob a égide, sob o
rigor de um código de processo penal militar, de um regulamento
disciplinar que prevê punições severas, inclusive a constrição
da liberdade quando o miliciano, se olhar de cara feia para
quem quer que seja corre o risco de ter sua liberdade cerceada,
a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, Sr.
Presidente, em estudo não muito recente, mas um estudo que
já vem de longas datas e vem sendo ratificado no mundo
fenomênico tem visto e tem dito que uma das profissões mais
estressantes que o ser humano está submetido é ser policial
militar. Policial militar não é convidado, via de regra, para um
churrasco. Policial militar não é convidado para uma festa.
Policial militar é convidado para atender às mazelas da
sociedade, é convidado para testemunhar um crânio
esfacelado, um estupro, enfim, toda sorte de mazelas afetas à
sociedade. E aí este miliciano, este policial militar, Deputado
Maurão, ele vai lá, às vezes a gente pensa que o policial militar
é um super homem, mas eu quero dizer Deputado Ezequiel
Neiva, que é sargento da Polícia Militar, o policial militar sofre
transtorno de toda sorte, ainda mais o policial militar que
testemunha as mazelas de nossa sociedade, e ai o que ganha
em troca? R$980,00 (novecentos e oitenta reais). Nós sabemos
que o governo tem vontade sim de melhorar, mas nós temos
que provocar esta melhora. É aqui nesta Casa do povo, na
Casa do debate, na Casa do entendimento, Deputado Valter,
que nós temos que ter coragem de promover uma agenda de
debate e não encararmos os policiais militares apenas como
subordinados e uma categoria fácil de se conduzir porque tem
um regulamento que o proíbe de toda e qualquer
movimentação. Não vamos deixar, Deputado Neodi, com que
repita-se o que aconteceu no passado em que esta Polícia fez
greve, mas vamos aproveitar a boa vontade dos nossos policiais,
dos nossos bombeiros que estão querendo ouvir do governo,
estão querendo ouvir desta Casa uma agenda de debate, uma
agenda que aponte para melhores dias para a nossa categoria
que é o pára-choque da sociedade.

O Sr. Ezequiel Neiva – Um aparte, Deputado?

O SR. WILBER COIMBRA – Concedo aparte ao ilustre
Deputado Ezequiel Neiva, colega também de profissão.

O Sr. Ezequiel Neiva – Muito obrigado. Senhores, o
Deputado Wilber tem colocado com muita propriedade essa
questão e eu quero aqui, Excelência, expor ainda a questão
da, V.Exª. disse a questão da nossa diferença salarial, apenas
novecentos e poucos reais, é o que o policial ganha quando se
forma e vai para o front, vai para a batalha. Dizemos isso
porque eu com dezesseis anos de vida operacional na Polícia
já fomos alvejado por algumas vezes e estou vivo aqui agora
porque Deus tem um grande projeto na minha vida, porque
várias vezes já atiraram em mim e estou vivo por um milagre.
Mas a questão é a seguinte: um policial hoje depois de cinco
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anos está ganhando R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais),
R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), esse é o valor
aproximado de um policial, mas quando o policial entra na
corporação ele vai passar cinco anos ganhando R$900,00
(novecentos reais), Deputado Tiziu. Veja bem, e esse policial
que ganha R$900,00 (novecentos reais) ele vai está fazendo a
mesma coisa que um policial que ganha um mil e quinhentos.
Para não dizer dos nossos primos ricos da Polícia Civil. Não
sou nada contra eles ganharem bem, pelo contrário, parabéns
para eles, só que nós também policiais militares deveríamos
também estar sendo valorizados e prestigiados da mesma
forma que os policiais civis. E ainda, Excelência Wilber, estão
dizendo aí da questão da integração das polícias e tal
trabalharem juntas, e aqui eu quero fazer uma pergunta para
a Mesa, a todos Deputados, qual o estímulo que um policial
nosso ganhando R$900,0 (novecentos reais) vai entrar numa
mesma viatura com um policial civil que ganha R$3.000,00
(três mil reais)? Será que lá na batalha o bandido vai perguntar,
bom, eu vou atirar em quem ganha mais agora, que ganha
três mil ou no que ganha novecentos reais? Não, ele não vai
fazer isso. O tiro vem de todo o lado e se não se cuidar morre
mesmo, porque nós temos muitos colegas aí que morreram e
eu tive um colega que morreu dentro do ônibus comigo na
minha frente e eu nada pude fazer por ele. Então senhores,
essa questão da valorização do profissional que o Deputado
Wilber está colocando é um fato que nós precisamos realmente
discutir.  Porque V.Exª. disse: “poucos se lembram de nós
enquanto policial”. E aí vem aquele provérbio “Deus e o soldado,
todos os homens o adoram, apenas na hora do perigo e não
antes disso”. Mas quando o perigo passa e tudo é normalizado,
Deus é esquecido e o soldado desprezado, infelizmente.
Obrigado.

O SR. WILBER COIMBRA – Obrigado Excelência.
Senhor Presidente Neodi Carlos, eu quero aqui dizer a V.Exª.
Que podem privatizar tudo, podem privatizar a saúde, a
educação, até porque nós temos a rede privada, mas eu quero
dizer que a razão do Estado, Sr. Presidente, isso é uma questão
antropológica. A razão da existência do próprio Estado, o Estado
existiu em razão de um pacto social que foi feito, na época os
senhores feudais donos de seus feudos, construíam suas
fortificações e ai os homens comuns procuravam os senhores
feudais para buscar na verdade segurança, porque antigamente
existiam as invasões bárbaras, prevalecia a lei do mais forte e
aí para se buscar na verdade segurança houve esse pacto social
e aí o cidadão comum passou um pouco de sua soberania para
o senhor feudal para que em troca ele lhe oferecesse
segurança, daí surgiu o Estado. O Estado, a sua função primeira,
a sua função primordial é oferecer segurança aos seus
administrados. Isso se faz senhor Presidente, necessariamente,
essa segurança se faz essencialmente pela Polícia Militar. É a
Polícia Militar Sr. Presidente, que nos momentos de caos
instaurado neste Estado ela está lá presente guarnecendo os
prédios públicos, guarnecendo às autoridades. É a Polícia Militar
que faz a segurança de S.Exª. o Governador deste Estado e
seus familiares; é a Polícia Militar que faz a segurança de S.Exª.
Presidente desta Casa; é a Polícia Militar que faz a segurança,
em última análise das nossas famílias, dos nossos filhos. E aí,
Deputado Líder do Governo, meu ilustre Deputado Euclides
Maciel que também é mais um soldado em defesa da Polícia

Militar, eu não tenho dúvida disso, e aí o que nós temos recebido
em troca? Eu penso que há necessidade e eu peço a
compreensão dos ilustres Pares para juntos, juntos formarmos
essa agenda de debate para aqui discutirmos os grandes
interesses dessa sociedade, porque ética não pode ficar apenas
no discurso, ética passa pela segurança pública. Então, para
concluir, Sr. Presidente, eu conclamo a todos que nos ajudem
a defender aquele que tem defendido a sociedade com brio,
com galhardia e com altivez. Muito obrigado, fique com Deus,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra, pelo tempo de 20 minutos com aparte, o ilustre
Deputado Miguel Sena. Solicito ao senhor 1º Secretário que
assuma a presidência desta Casa.

(Às 10 horas e 05 minutos, o senhor Deputado Neodi de
Oliveira passou a presidência ao senhor Deputado
Jesualdo Pires).

O SR. MIGUEL SENA – Excelentíssimo senhor
Presidente desta Casa, Deputado Neodi de Oliveira, neste
momento sendo assumida pelo companheiro Deputado
Jesualdo, colegas Deputados aqui presentes, Deputada Daniela,
única Deputada da Casa, público aqui presente, imprensa. É
sempre uma satisfação estar aqui. Ontem na sessão pedi um
aparte ao nobre Deputado Alexandre quando se estava
discutindo aqui a questão das denúncias sobre o Sindicato dos
Trabalhadores em Educação, e fiz aquele aparte e disse aqui
que estaria pedindo uma CPI para investigar exatamente as
denúncias que foram feitas não por mim, não pelo Deputado
Alexandre, mas denúncias que estão sendo feitas, que foram
feitas, que estão gravadas por filiados desta instituição. Quero
dizer que não tenho nada contra nenhum sindicato, muito pelo
contrário. Estive agora conversando com meu amigo Itamar
que foi companheiro nosso de sindicato muito tempo, o pessoal
do sindicato, o pessoal do PT sabe da minha trajetória política.
Eu iniciei a minha vida política em 1984 fundando juntamente
com o companheiro Inácio Azevedo, companheiro Eduardo
Valverde, na época o Roberto Sobrinho, a Fátima Cleide, o
Jorge Streit, o Tácito, enfim uma série de companheiros que
hoje ocupam cargos de confiança, que ocupam mandatos dentro
do Estado de Rondônia, então ninguém melhor do que eu para
conhecer o sindicato e respeitar. Ninguém melhor do que eu
para respeitar o sindicato, respeitar o direito do trabalhador,
ninguém melhor do que eu para fazer isso, porque eu conheço,
fui educado dentro do PT. Quando eu pedi a desfiliação do PT
foi porque eu comecei a trabalhar com o prefeito Ivo Cassol
em Rolim de Moura e fiz pedido de desfiliação ao partido porque
achei anti-ético trabalhar para um prefeito do PFL, sendo do
Partido dos Trabalhadores. Me desfiliei, mas continuei sempre
com minha convicção, sempre defendendo o Partido dos
Trabalhadores, sempre votando no Lula.

(Às 10 horas e 07 minutos, o senhor Deputado Jesualdo
Pires passou a presidência ao senhor Deputado Neodi
de Oliveira).

O SR. MIGUEL SENA – Então, gente, eu quero deixar
bem claro aqui, eu sei que os ânimos estão muito acirrados
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com a história da CPI, eu só fico surpreso pelo seguinte, fui
colocado em check aqui por uma nota de um certo site aí que
sempre fez isso não é, eu acho até que é de direito dele, ele
recebe do SINTERO para fazer isso, para atacar o governo,
para atacar as pessoas ligadas ao governo, então tudo bem,
mas foi surpresa também com mais um depoimento aqui do
companheiro Raimundinho. O Raimundinho que é do Conselho
da Saúde, trabalhou comigo, conheceu o meu trabalho, sabe
do trabalho que eu fiz quando eu fui Secretário de Estado da
Saúde, a revolução que nós fizemos na saúde, a reforma do
Hospital João Paulo II, a reestruturação do Hospital de Base, o
concurso público para contratar médicos para o Estado de
Rondônia, o concurso público para contratar enfermeiros para
o Estado de Rondônia, o concurso público para contratar auxiliar
de enfermagem, enfim, concurso público que foi feito na área
da saúde, e fiz muito mais, com a parceria do nosso
companheiro Silas que é irmão do nosso nobre Deputado aqui.
A primeira instituição que conseguiu com o governo do Estado
de Rondônia o Plano de Cargos e Salários foi exatamente o
Sindicato da Saúde, está de parabéns, fizeram parceria comigo
na Secretaria de Saúde, tanto o Silas como o Onildo foram
parceiros meus e nós quisemos trabalhar e eu fui para cima,
convenci o Governador que nós tínhamos que implantar e
implantamos e colocamos em prática o que era direito dos
trabalhadores na saúde. Então, companheiros, eu quero dizer
a Vv. Exªs. que eu estou muito a vontade para fazer o que vou
fazer agora, dizer para Vv. Exªs. que foi colocado num site aí a
Constituição Federal que proíbe a intervenção do Estado nos
sindicatos, porém nós analisamos e estudamos o Regimento
Interno e estudamos a Constituição do Estado e esta Casa está,
com certeza, amparada sim para fazer CPI em qualquer lugar.
Pois não, Deputado.

O Sr. Alexandre Brito – Um aparte Deputado?

O SR. MIGUEL SENA – Pois não, Deputado.

O Sr. Alexandre Brito - Nobre Deputado, inclusive
corroborando essa informação, foi feita uma consulta ao
Senado e a Câmara Federal e ficou bem claro que toda CPI é
de interesse público, não quando há recurso público. Estão
querendo passar uma informação errada ou não estão querendo
entender aquilo que é de direito. Quando há interesse público
e não apenas recurso público, é de direito a criação de uma
CPI sim.

O SR. MIGUEL SENA - Inclusive a CPI que aconteceu
aqui, a CPI do Combustível, é setor privado e foi feito, foi
constituída a CPI. Mas, eu só gostaria de expor aqui uma das
preocupações que eu tenho também companheiros Deputados,
imprensa e público aqui presentes o porquê o SINTERO não
quer abrir a caixa preta. Será que tem alguma coisa errada lá
dentro? Por que dessa mobilização? Por que dessa
preocupação? Não sou eu não; não é o Deputado Miguel Sena;
não é o Deputado Alexandre Brito; não é nenhum deputado
aqui que está pedindo isso não; quem está pedindo isso são os
próprios filiados. Eu vou colocar aqui agora, na hora do intervalo
aqui a fita gravada por 15 depoimentos, 15 depoimentos de
filiados ao SINTERO pedindo que se faça alguma coisa. Que
essa Casa tome alguma atitude. E aí nós já estaremos fazendo

exatamente o que eles querem. Dizer a todos os companheiros
deputados e ao público presente que quando eu vi aqui o
depoimento do meu ex-companheiro Raimundinho, me admirei,
quando o Raimundinho falou aqui: será que o Deputado tem
moral para fazer isso? Gostaria de dizer para o companheiro
Raimundo, que eu tenho moral sim. Tanto tenho que estou
aqui eleito, tanto tenho que estou aqui representando a
população do Estado de Rondônia, tanto tenho que todas as
minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Todas
as minhas contas foram aprovadas em todas as instâncias.
Gostaria de dizer para vocês que todas às ações que eu
respondo no Ministério Público, já disse aqui ontem, e não vão
me intimidar não, não adianta. Eu fui sindicalista, eu sei
exatamente o quê que é isso aí, eu sei exatamente o que é
pressão. Nunca cedi a pressão. Nunca cedi e não é agora que
eu vou ceder. Vou pedir, estou colhendo as assinaturas e vou
pedir sim a CPI. Mas gostaria de falar, voltar um pouco antes
passar o aparte ao Deputado, falar sobre o companheiro
Raimundinho, quando ele diz que eu não tenho moral. Gostaria
de dizer que eu tenho moral sim, fui eleito para isso. Agora, o
Raimundinho nunca foi eleito a nada, nem para síndico de
quarteirão. E digo muito mais, o companheiro Raimundo do
PT, se tiver alguém que não tem moral é ele. Porque quando
era Secretário de Saúde do Estado, Raimundinho, você lembra
disso, quantas e quantas vezes você bateu na minha casa, ou
na porta da minha Secretaria pedindo R$500,00 (quinhentos
reais) para você comprar comida para sua casa. Eu nunca
neguei isso para você. Nunca! Você sabe muito bem disso.
Quando eu não podia ir, eu mandava emissários entregar
dinheiro para você comprar comida para tua família. E eu não
aceito Raimundinho, você não pode falar isso de mim não,
principalmente você. Então se alguém aqui não tem moral, é
você para falar alguma coisa de mim.

O Sr. Alexandre Brito – Concede-me um aparte nobre
Deputado?

O SR. MIGUEL SENA – Pois não, Deputado.

O Sr. Alexandre Brito – Nobre Deputado, como o
senhor colocou muito bem, V.Exª. tem todos os poderes, direitos
e prerrogativas de defender as pessoas que lhe procuraram. É
claro que às pressões vão existir e provavelmente a caixa preta
não foi aberta, porque faltou quem sabe Deputado com a sua
sagacidade, com a sua firmeza para fazer isso. O fato é que
temos que defender sim àqueles que nos procuraram. E outra
coisa, será que a Assembléia hoje estaria preocupada em se
investigar? Não, cada vez mais se passa um pano limpo aqui
dentro para mostrar a transparência da Casa. Por quê? Porque
é isso que esperam lá fora. Por que não passar um pano limpo
nas denúncias que existem hoje? Essa vai ser a melhor chance
que o Sindicato vai ter para realmente mostrar que está fazendo
a coisa correta, mas esconder é um sintoma de doença séria.
Parabéns, conte comigo, e vamos fazer tudo direito.

O SR. MIGUEL SENA – Muito bem. Ontem aqui, gostaria
de público aqui pedir desculpa ao nosso 3° Secretário, Deputado
Chico Paraíba, se me excedi quando usei esta Tribuna, peço
desculpas. Sei que V.Exª. é um parceiro, que é um companheiro.
Mas eu disse ontem também ao nosso nobre Deputado,
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companheiro nosso, o nobre Deputado Neri Firigolo, que eu
estou aí não só para investigar qualquer instituição privada ou
instituição da sociedade, mas também estou para investigar
aquilo que for feito errado no Legislativo, no Executivo e também
no Judiciário. Então fui eleito para isso e é isso que eu vou
cumprir o meu papel. Dizer a vocês das ações que eu respondo
com muita tranqüilidade, com muita firmeza. Respondo ações
com processo que foi denunciado pelo site, o Ministério Público
abriu uma ação civil pública para mim, porque quando eu assumi
a Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia nem comida
tinha nos hospitais. Eu fiz uma dispensa de licitação e comprei
comida para os hospitais, Respondo a uma outra ação, eu já
falei aqui ontem. Porque eu quando assumi a Secretaria de
Estado da Saúde e o Sindicato da Saúde sabe exatamente disso
nem medicamento tinha nos hospitais do Estado de Rondônia,
eu comprei porque precisava comprar com dispensa de
licitação. E faria tudo de novo. Da mesma forma as UTI’s nos
hospitais do Estado de Rondônia não funcionavam. Comprei
UTI por fora e paguei com dispensa de licitação. E faria tudo
de novo, gente. O Secretário de Estado da Saúde é isso aí, ele
tem que tirar o pé do chão. O Secretário de Estado da Saúde
ele lida com vida. Eu trabalhei quatro anos como Secretário de
Saúde do Estado em Rolim de Moura, consertamos a Saúde,
fiquei um ano e meio, depois me afastei para disputar a
Prefeitura de Guajará-Mirim, fiz o que tinha que ser feito na
Secretaria de Estado da Saúde. E tudo que eu fiz, ações que
eu respondo, eu faria tudo de novo, não tenho problema
nenhum. Podem ter certeza disso; faria de novo. Se eu
assumisse hoje a Secretaria de Estado da Saúde e não tivesse
comida para o pessoal no hospital, eu compraria marmitex,
compraria comida sim. Se eu assumisse a Secretaria de Estado
da Saúde e não tivesse medicamento, eu compraria
medicamento com dispensa de licitação sim. Se eu assumisse
a Secretaria de Estado da Saúde hoje e não tivesse UTI, eu
contrataria UTI sim. Não adianta, essa é a realidade. Esse é o
administrador. A pessoa que está responsável por vidas, e eu
estou responsável por vidas.

Então fica aqui a minha posição, o meu abraço a todos
os Sindicalistas, a todos vocês aqui presentes, dizer a vocês
que o papel nosso...

O Sr. Ezequiel Neiva – Um aparte, senhor Deputado?

O SR. MIGUEL SENA – Pois não, nobre Deputado.

O Sr. Ezequiel Neiva – Senhor Deputado, eu quero
parabenizar V.Exª, pelo trabalho prestado lá enquanto estava
à frente da Secretaria de Estado da Saúde. O que V.Exª, disse
aí realmente o senhor era o ordenador de despesas e se fez
necessário aquele ato até para salvar vidas naquele momento.
Mas o que me preocupa neste momento e aqui eu quero
chamar à atenção dos demais colegas Deputados e de V.Exª,
não estou aqui defendendo as categorias, nem tão pouco
também defendendo o pleito de V.Exª, de querer montar esta
CPI. Mas, se eu não me engano esses acórdãos que foram
feitos aí, foram feitos pela Justiça, pelo Tribunal do Trabalho e
foram muito bem discutidos com a Justiça entre as partes:
Sindicato e a Justiça. O que eu estou percebendo que tem
alguns que perdeu a eleição no passado, um ano quase
recente, e estão querendo provocar essa CPI. Se tem alguma

denúncia de irregularidade, nós temos o Ministério Público.
Vamos fazer essa denúncia ao Ministério Público, e o mesmo
vai fiscalizar e vai correr atrás disso. Porque se nós formos
fazer uma CPI para o Sindicato daqui uns dias estaremos
fazendo CPI para Igreja Católica, para a Igreja Assembléia de
Deus, para todo mundo, e vai perder o sentido aqui do
parlamentar. Acho que a discussão é relevante, precisa ser
debatida, mas levar essa denúncia ao Ministério Público para
que lá eles façam realmente o que tem que fazer, porque se o
Presidente do Tribunal do Trabalho, os Juízes e os Promotores
se eles fizeram alguma coisa errada vai ter um outro Promotor
que vai está fiscalizando. Nós precisamos levar essa denúncia
lá no Ministério Público para que eles realmente possam fazer,
porque o Sindicato eles tem lá se não me engano um Conselho
Deliberativo e tem os Conselhos Fiscais. Poderíamos dizer que
o Conselho Fiscal corrompeu? Pode haver o caso do Conselho
Fiscal também se corromper, não estou defendendo aqui o
Conselho Fiscal não, pode haver o caso dele se corromper
também, mas se eles se corromperam tem lá toda uma
assembléia geral que exige de todos os seus filiados, a minha
esposa inclusive é filiada ao SINTERO, ela é professora há 18
anos, mas se tem alguma irregularidade eu mesmo como
esposo dela e Deputado podemos pegar isso e levar lá no
Ministério Público. Fica aqui, porque senão nós vamos daqui a
alguns dias ficar fazendo CPI até por briga na Igreja Católica,
na Igreja Assembléia e vamos ter que está fazendo CPI para
resolver o problema. Muito obrigado.

O SR. MIGUEL SENA – Obrigado companheiro
Deputado. Dizer ao nobre Deputado, ao colega Ezequiel que a
questão não se passa por aí. Eu acho Ezequiel que este é o
nosso papel se precisarmos investigar igreja, o que envolve
recursos públicos, temos que investigar, da mesma forma se
precisar investigar a vida deste parlamentar, a minha vida
particular, pública pode investigar, não tem problema nenhum,
eu só vejo que por que esconder, se não tem nada de errado
porque que vamos esconder, eu nunca me preocupei com
negócio de CPI não, nunca, nunca me preocupei com negócio
dessa ação pública, nunca, por quê? Porque eu tenho a
consciência tranqüila. Estou tranqüilo, eu estou me sentido a
vontade para isso.

Então fica aqui a minha posição...

O Sr. Professor Dantas – Um aparte Deputado?

O SR. MIGUEL SENA – Pois não.

O Sr. Professor Dantas – Eu gostaria de dizer ao
nobre Deputado que também até agora não estou entendendo
a razão de uma CPI para investigar um Sindicato, mesmo porque
eu gostaria de ter uma informação e eu gostaria de ter isso
até da Mesa, se isso é legal ou não porque pelo que eu saiba
até hoje eu não vi ainda uma CPI de uma Assembléia para
investigar um Sindicato, nenhum, se já houve algum, os
senhores podem me corrigir, porque eu não tenho lembrança
de que isso tenha acontecido. Então eu acho nobre Deputado
que esta discussão está fora de ordem, esta proposta não está
no lugar certo, ainda mais porque eu acredito assim que coisa
de Sindicato se resolve lá no Sindicato, nas assembléias, se é
relativo ao que eu perguntei ontem ao Deputado Alexandre a
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questão da isonomia, isso inclusive já passou, o pessoal já
recebeu, já foi votado isso em assembléia e em todos os
municípios, não só na capital, mas tinha assembléia na capital,
assembléia no interior, nas onze regionais, que inclusive
participei no interior da assembléia que tratou disso, isso foi
decidido em assembléia, agora o que ainda há alguns
insatisfeitos, alguma coisa que não foi certa, isso aí está na
justiça, pelo que a gente está sabendo, eu acho que fórum
correto é a justiça, nós aqui Sr. Presidente, uma CPI eu penso
que para investigar um sindicato é uma coisa um pouco fora
de ordem porque há justiça para investigar os sindicatos. Eu
não vejo Deputado, o senhor me desculpe a sinceridade, eu
sou uma pessoa muito sincera, inclusive eu não gosto de falar
muito, mas eu gosto de ter um entendimento sabe, mesmo
porque eu não quero estar defendendo uma coisa errada, tem
que ter um esclarecimento, mas eu penso que uma CPI aqui
está fora de ordem. Obrigado Deputado.

O SR. MIGUEL SENA – Dizer ao Deputado Ezequiel
também, que a minha esposa também é filiada ao SINTERO,
professora há vinte cinco anos também, foi da direção do
SINTERO, assim como foi da direção do SINDUR, mas eu,
Professor, eu estou pedindo esse estudo para Casa, eu estou
pedindo, já requeri ao Presidente que me dê um parecer se
cabe ou não a Casa fazer isso, a priori, o parecer que eu tenho
é que a Constituição Estadual, ela acata, ela dá legalidade a
isso, se houver legalidade bem, se não houver legalidade para
a CPI também não tem problema, a gente faz uma denúncia,
falei isso para o Itamar e falei para o Wildes, eu não tenho
nenhum problema não, Professor, se não der eu faço a denúncia
no Ministério Público ou a algum outro órgão competente, mas
uma coisa eu gostaria só de encerrar aqui dizendo que eu não
vou me calar nada, aquilo que eu achar que é errado. Eu fui
eleito para isso, eu vou está aqui nesta Tribuna denunciando
com certeza, isso é em qualquer órgão, por exemplo: o próprio
Ministério Público, eu tenho alguns questionamentos a fazer
com o Ministério Público e outros órgãos ai. Estou encerrando
aqui e gostaria de pedir, antes de suspender a sessão Presidente,
de requerer que fosse, e pedir ao pessoal aqui presente que
assistam o DVD que nós estaremos apresentando logo após o
Presidente suspender a sessão por alguns minutos, estarei
apresentando aqui, o DVD é com entrevistas de alguns
associados ao SINTERO pedindo essa atitude nossa aqui desta
Casa. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Quero
registrar aqui a presença do senhor Silas Neiva de Carvalho,
presidente do SINDSAÚDE. Também quero registrar a presença
do senhor Wilson Barbosa da Silva, pastor da Igreja
Presbiteriana de Ariquemes. Também registrar a presença do
senhor Tácito, presidente Regional do PT do Estado de
Rondônia.

Com a palavra o ilustre Deputado Tiziu Jidalias, com o
tempo de vinte minutos, com apartes.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Senhor Presidente, Mesa
Diretora, meus amigos da imprensa, também colegas nobres
Deputados, público aqui presente o qual eu quero destacar
alguns companheiros que carinhosamente vieram da cidade
de Ariquemes, meu amigo Haroldo. Quero cumprimentar o meu

amigo Lima, Pastor Wilson, a minha esposa, a minha filha
Poliana que faz parte também deste plenário. Cumprimentar
com muita alegria também, veio lá da cidade de Jaru, meu
amigo Avadir e sua esposa Marta, enfim, a cada um de vocês
que aqui se fazem presentes. Caros amigos Deputados,
imprensa, público aqui presente, venho aqui hoje falar de um
assunto que julgo ser também de grande importância para
discutirmos todas as vezes que for necessário aqui neste
plenário. Eu estou vendo ali a nossa amiga Helena, prazer
também tê-la aqui, a ex-prefeita de Itapuã. Eu quero aqui
abordar um assunto Sr. Presidente que entendo que é de total
responsabilidade de cada um de nós parlamentares, o fato é
que não é novidade para nenhum dos senhores e nenhuma
das senhoras é ver Rondônia a nível nacional ser exposto em
fatos negativos, todas as vezes que aparece Rondônia no Jornal
Nacional já se sabe, vai se falar de tráfico de drogas, vai se
falar de contrabando de madeiras, vai se falar de corrupções e
de tantas outras coisas mais que aqui a gente poderia nominar,
mas o fato é Sr. Presidente, Srs. Deputados que eu venho aqui
hoje para chamar atenção de cada um de vocês, de cada um
de nós que fazemos parte desta população e que viemos para
cá por um amor a esta pátria chamada Rondônia. Eu sou um
profundo defensor do Estado de Rondônia, vim para cá vinte
seis anos atrás cheio de esperanças de dias melhores e graças
a Deus tenho alcançado a cada dia, por isso não vou de forma
nenhuma me isentar, me eximir de estar lutando para trazer a
boa imagem do nosso Estado, do nosso querido Estado de
Rondônia, por isso eu quero aqui Sr. Presidente, Srs. Deputados,
chamar atenção deste fato que talvez ele não possa chamar a
atenção da imprensa e aqui eu quero sim deixar uma crítica,
infelizmente na maioria das vezes que a gente ver a imprensa
em busca do ibope, são com fatos negativos e eu quero aqui
hoje desafiar a nossa imprensa, tanto da Casa, quanto a outra
imprensa externa para que divulgue vários destes tópicos que
aqui vou citar porque eu quero falar de pontos positivos que
existem dentro do Estado de Rondônia e que precisam muito
bem ser abordados por cada um de nós senhores Deputados,
nós temos sim a responsabilidade senhor Deputado Neodi,
presidente desta Casa, o qual eu quero parabenizar já por
uma iniciativa sua e que quero realmente dizer que vi com
bons olhos, quando o Estado do Rio Grande do Sul soltaram
algumas notas fazendo o embargo da nossa carne, rapidamente
esta Casa de Leis, estimulada pelo nosso Presidente e pela
Mesa Diretora tomou-se a iniciativa correta de encaminhar uma
Comissão até aquele Estado e agora mesmo nós acabamos de
ver o ilustre Deputado Luiz Cláudio falando tão bem daquele
Estado que nos recebeu, recebeu este Parlamento naquele
Estado pelas suas autoridades. É desta forma senhor Presidente
que nós temos que reagir, contra os fatos negativos, sempre
precisamos está atento para mostrarmos os fatos positivos. E
aqui eu quero meus amigos discorrer dentro deste assunto e
abordar alguns pontos positivos que nós precisamos realmente
observar dentro do Estado de Rondônia. Primeiro Sr. Presidente,
falando sobre os pontos positivos deste Estado, eu sempre
gosto de dizer que este Estado será no futuro aquilo que nós
desenharmos neste presente, vou repetir. O Estado de
Rondônia será no futuro aquilo que nós escrevermos no presente,
por isso eu quero aqui senhores Parlamentares, imprensa aqui
presente, amigo deste público que aqui muito bem nos assiste,
cabe a nós com muita responsabilidade estarmos trazendo
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sempre os fatos positivos de dentro do nosso Estado. Sr.
Presidente, não é novidade para nenhum de nós, às vezes
meus amigos faz vergonha quando a gente viaja e vai num
hotel aí fora, quando chega, que fala que é de Rondônia, a
moça da recepção ou o rapaz da recepção já pergunta - De
Rondônia? É como se nós existíssemos em um outro lugar desse
país. E aí eu quero inclusive fazer referência a uma matéria da
revista Veja, na época ainda daqueles escândalos dentro do
Estado de Rondônia e repudio aquela matéria quando a revista
Veja traz como título de capa, onde dizia que Rondônia era
terra de ninguém, pelo contrário, enquanto eu estiver dentro
desta Casa, eu vou repudiar atitudes como estas, e cabe a
cada um de nós parlamentares desta Casa defendermos o nosso
Estado de Rondônia, porque é deste Estado que nós temos
realmente sustentado as nossas famílias e graças a Deus
famílias bem sustentadas. Meus amigos, eu quero dizer que o
Estado de Rondônia é um Estado que nasceu para dar certo,
este Estado ele nasceu e tem tudo realmente para dar certo.
Por que digo isso? Porque tem um povo na verdade de muitas
misturas, um povo que veio de vários Estados do nosso Brasil
e de lá trouxeram as suas culturas, de lá trouxeram na realidade
os seus costumes. E aqui fica muito interessante para nós
abordarmos este assunto, porque todas essas culturas de cada
local, de cada um dos nossos Estados dentro do Estado de
Rondônia,  faz com que este Estado na realidade seja cada vez
mais forte. Veja bem, aqui se tem o gaúcho que sabe muito
bem caprichosamente cuidar de um churrasco, mas aqui tem,
de repente o baiano que tanto zela pela sua farinha, como é o
meu caso, tenho que puxar a farinha para o meu lado, não é
nem a sardinha, viu senhores Deputados, e aí tantos outros
com seus costumes que vieram para cá fazendo e lutando para
que este Estado na verdade seja cada vez mais um Estado
promissor. Senhor Presidente, eu quero neste momento dentro
dessa minha fala parabenizar o nobre Deputado Luiz Cláudio,
quando aqui de uma forma muito brilhante abordou o assunto
de tanta importância para este Estado, de tanta importância
para o nosso povo, falando com tanta propriedade sobre
agricultura. A nossa agricultura ela já é uma agricultura forte,
vejam vocês que nós produzimos cacau em qualquer lugar deste
Estado, nós produzimos café em qualquer lugar deste Estado
e está aí a EMATER, a CEPLAC fazendo trabalhos brilhantes,
mesmo sem as condições necessárias, mas já existe dentro
do nosso Estado uma agricultura muito forte, aqui nós
produzimos o milho, nós produzimos a banana, nós produzimos
o abacaxi, nós produzimos a cana, este Estado de uma terra
fértil abençoada por Deus, produz tudo o que nós plantarmos.
Portanto meus amigos, nós temos pontos positivos sim para
explorar, chega desse negócio de falar só de coisas negativas,
chega realmente de continuarmos denegrindo a imagem do
nosso Estado, e cabe a cada um de nós Parlamentares desta
Casa dentro deste Parlamento sempre estarmos aqui em defesa
plena do Estado de Rondônia, um Estado rico, pujante, um
Estado promissor e que tanto tem nos abençoado, por isso Sr.
Presidente, eu quero aqui fazer menção a uma cidade que
visitei há pouco tempo atrás, que aquela cidade para mim é
um encanto, e eu não tenho a menor dúvida de que esta cidade,
este Estado de Rondônia também possa ser, continuar sendo o
nosso encanto, eu quero me referir talvez o nobre amigo,
companheiro de partido Chico Paraíba que conhece e trabalhou
tanto tempo na área da agricultura ali na EMATER, talvez já

tenha passado pela nossa querida cidade de Petrolina no Estado
de Pernambuco, aquela cidade de Petrolina eu quero aqui fazer
menção, por quê? Porque o povo daquela cidade é um povo
que vivia lá no agreste, lá naquele sertão às vezes passando
por dificuldades, mas aqui existe uma coisa muito interessante
para ser abordada. Um grande Senador da República chamado
Nilo Coelho, na época criou um projeto revolucionário dentro
daquele Estado de Pernambuco, e aqui Sr. Presidente, Mesa
Diretora, Srs. Deputados, amigos aqui presentes, imprensa
presente, mesmo que a gente às vezes não acredite em
algumas atitudes, mas quando aquele Senador, nobre Senador
apresentou um projeto de crescimento e desenvolvimento
daquele cidade e daquele Estado, muitos ridicularizaram aquele
Senador, mas ele persistiu no seu desejo, no seu sonho, foi lá
na beira do velho Chico, do Rio São Francisco e lá fez algumas
valas de irrigação e colocou um grande projeto trazendo na
realidade duas mil famílias para aquele lugar de assentamentos
e hoje Petrolina é nada mais e nada menos que a maior
produtora de frutas do nosso país, do nosso Brasil, Petrolina
um lugar do sertão brasileiro, um lugar que a terra não produzia
tudo que se plantava, mas foi preciso um projeto inteligente
para mudar a realidade daquele povo. Petrolina hoje meus
amigos, desce por semana dois aviões cargueiros para pegar
as frutas de Petrolina e levar para a Europa, trazer os dólares
da Europa e deixar dentro de Petrolina, é assim Sr. Presidente,
é assim Srs. Deputados, é assim Sr. Governador, Executivo do
Estado de Rondônia, é assim que eu sonho com este Estado,
um Estado cada vez mais forte, com um povo forte e sonhador,
cheio de objetivos como somos, é assim que eu espero que
este Estado seja defendido. Petrolina, ainda falando mais um
pouco, aquela cidade você não encontra uma casa sequer para
alugar nela. Sabe por quê? Todos os dias têm famílias chegando
para aquela cidade, porque ela cheira reais, ela cheira dinheiro,
e eu tenho esperança que o Estado de Rondônia também possa
ser assim, porque já é um Estado muito promissor, já se tem,
como eu já falei, uma agricultura muito forte, inclusive eu quero
senhor Deputado aproveitar a sua presença, já tinha citado,
Deputado Luiz Cláudio, lhe parabenizar, porque a vez que esteve
à frente, na verdade da Secretaria de Agricultura, eu sei do
grande trabalho que o senhor prestou para o nosso Estado de
Rondônia, alimentando na realidade a agricultura familiar. E
aqui falando sobre agricultura familiar senhores Deputados,
existe um projeto do Governo Federal muito importante que
precisa ser observado, é um recurso a fundo perdido, através
de um Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar
do Governo Federal, tem dinheiro sobrando, o que precisa é
projetos inteligentes, arrojados para tirar o nosso povo do caos,
para tirar o nosso povo das suas dificuldades. Por isso meus
amigos não tenho problema nenhum de falar sobre as belezas
do Estado de Rondônia, de falar sobre os pontos positivos do
meu Estado que tanto amo, este querido Estado de Rondônia.
Veja Sr. Presidente quantas belezas naturais tem dentro do
Estado de Rondônia e que hoje infelizmente ainda não são
exploradas. Lá mesmo na sua cidade Sr. Presidente, lá na cidade
de Machadinho, olhe quantas cachoeiras belíssimas nós temos
ali inexploradas. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre o
turismo, vejam os senhores e aqui olhem, prestem atenção no
que eu vou falar para os senhores, só atenção um pouquinho,
vale a pena os senhores ouvirem, ninguém quer mais sair por
aí visitando museu velho e nem tão pouco igreja velha, passou
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o tempo, o que o povo quer é visitar a mata Atlântica, o que o
povo quer é respirar esse oxigênio, esse oxigênio que nós temos
de pura qualidade, de boa qualidade, puro, o que o povo quer,
o que os turistas, sobretudo de outros países querem é vir
aqui para a nossa bacia Amazônica e desfrutar das belezas
naturais que aqui nós temos. Indo lá para Campo Novo, nós
temos um cenário belíssimo para qualquer turista encher os
olhos. Você indo em Alto Paraíso, nós temos cachoeiras
belíssimas. Monte Negro, a cidade do meu amigo Jair Miotto e
tantos outros lugares que a gente poderia citar. Por isso meus
amigos, precisamos sim explorar as nossas belezas naturais,
porque o Estado de Rondônia, eu repito, tem muitas coisas
positivas para se mostrar. Vamos parar com esse negócio de
está atirando nos próprios pés. Todas às vezes que a imprensa
divulga um fato negativo, sobretudo de uma forma irresponsável
dentro do nosso Estado, não pense que está buscando benefício
próprio, está dando um tiro nos próprios pés, porque nós temos
a obrigação de divulgar o que é correto desDe:te Estado. Vender
as boas imagens deste nosso Estado e fazer com que este
Estado de fato entre no eixo do crescimento nacional. Com o
aparte senhor Deputado.

O Sr. Luiz Cláudio – Obrigado Deputado Tiziu.
Parabenizar pelo seu discurso. Eu queria enfatizar a questão
do turismo rural, do turismo ecológico em Rondônia, do grande
potencial e aproveitar para parabenizar o governador na
indicação ontem do Manoel Serra. Mas eu quero parabenizar
o seu discurso, Deputado Tiziu, e acrescentar na sua
preocupação de atrair empresários para Rondônia, senhor
Presidente. Eu gostaria que ficasse registrado aqui e que fizesse
uma comissão e fosse até a indústria automobilística da Toyota,
que vai implantar uma fábrica no Brasil. Pernambuco foi atrás,
Santa Catarina, Paraná. Vamos atrás dessa indústria para
Rondônia, porque, com a estrada do pacífico é muito mais
fácil; Rondônia tem potencial para isso. Eu gostaria de
acrescentar a sua preocupação, Deputado Tiziu, e a gente aqui
através da Assembléia Legislativa, a Toyota vende muitos
veículos no Estado, vamos trazer ela para Rondônia, não é o
Pernambuco, não é Santa Catarina, mas vamos nos mobilizar
para isso. Por isso que eu quero parabenizar o seu discurso e
acrescentar aqui, nobre Deputado Presidente, vamos procurar
o presidente, os diretores dessa indústria em nível nacional e
vamos mostrar o potencial que Rondônia tem e a viabilidade
do Pacífico.

Então com isso nós vamos poder, quem sabe, trazer
uma grande indústria para Rondônia. Parabéns e muito
obrigado.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Obrigado senhor Deputado.
Dando seqüência meus amigos, eu quero realmente reforçar
sempre os pontos positivos do meu querido Estado de Rondônia.
Ah, gente, no dia que o povo de Rondônia descobrir o Estado
que verdadeiramente nós temos, este Estado, eu não tenho
dúvida, chamará a atenção nacional e passará a ser também
uma grande referência para o nosso mundo. Porque aqui, repito,
temos muitas coisas boas para serem mostradas. Mas é claro
meus amigos, é claro que nós estamos sim diante dos olhos
clínicos, às vezes dos olhos das críticas e nem sempre a gente
consegue com muita facilidade, senhor Deputado, senhores
Deputados, colocar em prática os pontos positivos que nós

queremos. Às vezes tem resistências, às vezes tem dificuldades,
até porque toda a mudança normalmente causa dor. Toda
mudança é dolorosa, gera dificuldades, não foi diferente, como
eu já falei, com aquele senador que eu me referia agora há
pouco, Senador Nilo Coelho, lá do Estado de Pernambuco. Diz-
se a história daquele Senador, quando ele apresentou aquele
projeto para poder executar na cidade de Petrolina, que hoje
também produz os melhores vinhos deste nosso país, numa
praça pública ele foi ridicularizado, como eu já falei, e foi
jogado, inclusive, tomate e ovo podre naquele cidadão,
tamanha era a descrença daquele povo naquele projeto, mas
o Senador Nilo Coelho se manteve firme. É por isso Sr.
Presidente, é por isso Srs. Deputados, Mesa Diretora, que eu
quero deixar aqui uma frase, e que esta frase vale a pena
cada um de nós escrevê-la, e realmente procurar cada dia,
todos os dias nos aconselharmos através dela, porque
dificuldade na nossa vida todos nós enfrentamos. Eu quero
dizer...

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Deputado
Tiziu, V.Ex.ª tem dois minutos para encerrar.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Muito obrigado. Eu quero
dizer que o sucesso é dor e que a vida é um combate. Não é
fácil para você alcançar o caminho do sucesso, porque de fato
é doloroso. Pensem V.Exªs. Deputados, para V.Exªs. chegarem
aqui, terem os seus mandatos, imagine a dificuldade, senhor
Presidente, que o senhor teve para estar sentado nesta cadeira.
Imagine a dificuldade que cada um de nós temos no nosso dia-
a-dia. Então eu quero aqui repetir: o sucesso é dor, a vida é
um combate, resta a nós o capricho da persistência, da
perseverança de continuarmos lutando para alcançar os nossos
objetivos. E eu como parlamentar, dentro deste Parlamento,
quero deixar a minha posição mais uma vez clara. Vim aqui
para lutar pelos maiores interesses da nossa população de
Rondônia, sobretudo, para colocar o Estado de Rondônia no
eixo do crescimento. Por isso Sr. Presidente, eu quero dizer
que não é diferente com os esportistas, veja as dificuldades
que tem um esportista para poder treinar e ser realmente um
esportista de sucesso. Quando você vê, de repente alguém
ganhando uma maratona, a São Silvestre, por exemplo, é muito
fácil nós assistirmos na televisão aquele momento e até
aplaudirmos. Mas imaginem quantas e quantas vezes ele teve
que às vezes acordar de madrugada, dormindo tarde, treinando
incansavelmente para colocar aquela medalha no peito. É assim
senhores Deputados que nós temos que fazer. Nós temos que
trabalhar dentro desta Casa incansavelmente para que daqui
a quatro anos, este povo que aqui nos assiste possa nos dar o
nosso troféu, que é o reconhecimento do nosso brilhante
trabalho. Por isso meus amigos, eu quero aqui Sr. Presidente,
se me permite, até aqui usando um pouquinho da liderança do
meu partido, apenas um minuto para eu concluir a minha fala
para não deixar pelo meio do caminho. Eu quero lembrar e
não poderia de forma alguma encerrar esta minha fala sem
lembrar de um grande homem que deu uma contribuição
significativa para o nosso querido Brasil, como é bom lembrar
de JK, como o país tem necessidade de outros JK’s, como o
país tem necessidade de sonhadores, de conquistadores, de
pessoas idealizadoras. Ah! como eu tenho vontade de ver em
nosso meio novos JK’s, pessoas realmente com perseverança,
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com o destino certo, com vontade própria, com um domínio
sobre si e com projetos de vida. JK, quando ele foi criar Brasília,
ele também foi ridicularizado, não foi fácil. Imaginem vocês,
na época de uma velha ditadura arcaica, imaginem tirar a capital
do Brasil lá da cidade do Rio de Janeiro, daquele conforto da
praia de Ipanema, para trazer para o meio do nada, porque
Brasília era nada. Imaginem a resistência que ele sofreu, mas
ele continuou firme nos seus propósitos. Quando foi para se
aprovar Sr. Presidente, é muito bom que seja dito isso, para se
aprovar o projeto de Brasília, os senadores não acreditavam
não. Sabe o que eles fizeram? Eles só aprovaram o projeto
porque eles queriam que JK caísse no descrédito. Eles não
acreditavam que JK tivesse a força de poder dá continuidade
ao projeto. E hoje, através da persistência dele, Brasília é uma
realidade. Por isso, Sr. Presidente, eu quero dizer, encerrar
aqui com aquela fala do nosso querido sonhador JK, o mesmo
JK que depois do seu projeto pronto, idealizado um projeto
para 50 anos de progresso no nosso Brasil, ele mesmo chega
à conclusão de que era necessário, através da força do trabalho,
reduzir os 50 anos para apenas 5. E eu espero que os senhores
Parlamentares, o senhor Executivo, os senhores Prefeitos,
homens e mulheres que ocupam cargos públicos possam
entender esta minha mensagem. E eu quero que seja feito um
grande projeto para o Estado de Rondônia, mas com a visão
futurista e que nós possamos reduzir o tempo ao máximo,
porque o nosso povo está ansioso para ver as usinas do Madeira
chegar, para ver o gás de Urucum chegar, para ver o verdadeiro
desenvolvimento chegar dentro do nosso querido Estado de
Rondônia. Muito obrigado, fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Quero
mandar um abraço e registrar que estão assistindo por
videoconferência  os municípios de São Francisco do Guaporé,
município de Urupá, município de Seringueiras e o município
de Corumbiara. Um abraço aí de todos os Deputados desta
Casa aos vereadores, às pessoas que estão aí nesses
municípios, assistindo pela videoconferência a transmissão
desta sessão.

Encerrado o Grande Expediente, passaremos às
Comunicações de Liderança. Com a palavra, pelo prazo de 20
minutos sem aparte, o ilustre Deputado Neri Firigolo.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇA

O SR. NERI FIRIGOLO – Senhor Presidente, nobres
Parlamentares. De antemão, Sr. Presidente, eu vou dividir o
meu tempo com meu companheiro Ribamar Araújo, ele não
estava inscrito e eu vou ceder a metade do meu tempo. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria neste momento, eu
acho que a gente não pode passar em branco, de fazer, até,
uma questão de justiça com os funcionários desta Casa, os
estatutários, aqueles que estão no Plenário, que estão todo
dia aqui, que estão trabalhando muitas vezes vão madrugada
a dentro que faz, hoje faz aniversário de 25 anos que eles
estão nesta Casa. Quero parabenizar estas pessoas, nós temos
pessoas aqui com 24, 25 anos que estão todo dia de manhã
até nas altas horas da noite trabalhando nesta Casa.
Parabenizar até pela questão da dedicação e é nesse sentido
que gostaria que Vossa Excelência, não sei com certeza, a
Direção da Mesa olhasse a questão, inclusive, porque nós temos

aqui praticamente gente que nunca teve aumento em vinte e
tantos anos. Eu acho que não é justo que a Assembléia
Legislativa aprovar aumento de todos os setores das Secretarias
e muitas vezes pessoas que estão aqui todo dia, ajudando
nossos mandatos, claro que de uma maneira coerente, justa e
inclusive bem estudada, que a gente pudesse valorizar essas
pessoas, porque acho que são essas pessoas que sustentam a
nossa Casa. E, é claro, em detrimento daqueles que não
trabalham, daqueles que muitas vezes fazem as coisas e com
certeza o senhor sabe muito bem, eu queria registrar isso. Eu
gostaria aqui, de elogiar o discurso do companheiro Tiziu, na
questão da Agricultura, mas eu estou aqui no Estado de
Rondônia praticamente há 34, 35 anos e no começo eu trabalhei
10 anos na questão da EMATER e a gente passou por algumas
passagens dentro dessa Agricultura, e nós temos hoje, muitos
órgãos dedicados à Secretaria de Agricultura. Eu acho que
daria para fazer muito mais até nessa questão de valorizar a
nossa agricultura, porque muitas vezes a gente encontra
Secretaria de Agricultura Federal no nosso Estado, Secretaria
de Agricultura Estadual, Secretaria Municipal nos municípios;
nós temos EMATER, temos IDARON, temos EMBRAPA, CEPLAC,
enfim, um monte de órgãos que fazem o seu trabalho, e muitas
vezes nós passamos por algumas passagens em nosso Estado
e, que, algumas agriculturas fracassaram. Eu vou citar o
exemplo da seringueira, quantos cidadãos se entusiasmaram
com os projetos de seringueira e que não foi feito um estudo
mais profundo no nosso Estado e que acabaram, muitos deles,
tendo que sair de suas propriedades porque não tinha
realmente uma pesquisa mais profunda. Eu vejo a cultura do
cacau, também, uma grande cultura, como disse ontem, e a
CEPLAC, hoje, está fazendo uma pesquisa mais profunda na
questão da resistência, até na questão da vassoura de bruxa,
mas ainda não existem estudos mais profundos para que a
gente possa definir como agricultura viável para os próximos
10, 15, 20 anos. E assim foi a questão do guaraná, a questão
da acerola, a questão do maná, enfim um monte de agriculturas
que foram colocadas e que muitas vezes quem ficou prejudicado
foram os nossos agricultores. Eu sempre digo que eu sou
favorável a que se instale em nosso Estado a questão do
agronegócio, mas é preciso que a gente tenha realmente,
estudos mais profundos de agriculturas que tenham fontes
renováveis, porque senão a gente vai montar agronegócios já
falidos porque nós não temos a matéria-prima no dia de
amanhã e nós temos muitas áreas que poderiam ser estudadas.
E, é nesse sentido que eu gostaria que esses órgãos
promovessem, inclusive, uma discussão para que nós
pudéssemos definir uma linha para a nossa agricultura do Estado
de Rondônia, que todo mundo falasse a mesma língua, que os
recursos fossem direcionados para isso até porque todos esses
órgãos têm como finalidade o homem do campo. Eu escutava
aqui, há pouco tempo atrás, as preocupações, inclusive do
Deputado Miguel, na questão de instalar uma CPI na questão
do SINTERO. Eu vejo isso Sr. Presidente com grande
preocupação, porque eu acho que nós temos muitas áreas do
nosso Estado que precisam ser investigadas, muitas. E eu até
faria uma proposta, o Deputado Miguel, quando ele diz que
assumiria o compromisso de investigar o SINTERO, gostaria
até de fazer um compromisso com o Partido de ajudar a
investigar o SINTERO, mas desde que investigasse a Saúde,
investigassem todas as áreas do nosso Estado. Porque da
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maneira que foi colocado nós sabemos que muitas vezes tem
algumas colocações que são colocadas e que a gente fica na
dúvida. Segundo informações que eu tenho o chefe de gabinete
do Deputado Miguel foi um membro do SINTERO que disputou
as eleições e que perdeu, e que no passado ele foi inclusive
criticado em todos os jornais pelo próprio governador Ivo
Cassol. Então é preciso que a gente diga estas coisas para que
a gente possa realmente botar os pés no chão e não começar
a fazer uma guerra entre entidades, não apaziguar porque
quem perde com isso é a Educação, são os alunos, é o Estado.
Eu acho que não é momento de estar se acirrando essas
discussões, eu acho que tem que ter uma mente, botar os pés
no chão, olhar para o nosso Estado em todas as áreas, tem
tantas coisas que nós precisamos fazer. Infelizmente nós
precisamos somar forças para que o Estado possa realmente
crescer como diz o Deputado Tiziu, falar das coisas boas do
nosso Estado, porque eu acho que o nosso Estado tem muitas
coisas boas para ser falado, ir com calma, com os pés no chão
e dentro das direções, ou seja, dentro dos órgãos competentes
para se instalar essa questão de CPI. Também porque eu não
acredito muito mais em CPI, tomara que se instale uma CPI ou
qualquer CPI que a gente vá até o fim. Eu só queria lembrar
uma coisa, que quando a gente coloca que o Poder Legislativo
pode investigar qualquer empresa, desde que ela esteja
gerando imposto, ou seja, ICMS, o SINTERO não vai gerar
ICMS, é um sindicato de trabalhadores da educação. É diferente
a questão do SINTERO de uma empresa particular, como é a
questão dos combustíveis. Eu acho que a questão dos
combustíveis na CPI passada, ela parou certo momento e que
devia ter ido mais a fundo porque tinha interesse de alguém
que devia parar essa CPI. Então eu acho que a gente precisa
realmente botar os pés no chão, ser responsável pelo mandato,
não começar abrir um monte de CPI sem a gente ter noção do
que vai acontecer. Eu me preocupo com a questão do Estado,
estou aqui para ajudar a moralizar em tudo que for preciso,
mas com justiça, com transparência e doa a quem doer, sem
perseguições, que daqui a pouquinho nós vamos abrir uma
CPI lá na Diocese. Nós vamos abrir uma CPI escola família
agrícola, vamos abrir uma CPI na Igreja Evangélica, vamos
abrir uma CPI, enfim, não é por aí. Nós precisamos realmente
pensar e temos outros caminhos que são menos traumáticos
para gente descobrir isso. Eu acho que se dentro do SINTERO
tem gente que não concorda com o quê o SINTERO está
fazendo, como servidor, como associado represente no Ministério
Público, prove o que está acontecendo, eu acho que não cabe
a nós entrar nessas organizações, eu me preocupo muito com
isso, porque nós estamos num momento de moralizar uma
Assembléia Legislativa, nós estamos num momento de olhar
para o nosso Estado, de unir a bancada estadual, federal,
Senado, para que nós possamos trazer coisas para o nosso
Estado. Nós temos as usinas do Rio Madeira que estão
discutindo, nós temos a questão do Transpacífico, enfim, um
monte de situações que nós precisamos resolver; a saúde do
Estado que hoje é um problema seríssimo, nós temos a questão
do Urso Branco que é uma bomba relógio. Então eu acho que
nós temos muitos assuntos, muitos mais prioritários do que se
preocupar com Sindicato e sim com situações como é o caso
do Urso Branco, como a questão da segurança pública, como a
questão das crianças que não estão na escola, enfim, com
uma série de problemas que a gente precisa realmente

priorizar, eu estou aqui para ajudar em tudo aquilo que for
realmente, bom, honesto, transparente, e V.Exª. sabe, me
conhece Sr. Presidente, nós trabalhamos três anos e nós já
nos conhecemos há muito tempo, eu não vim aqui para brincar
e nem para perseguir ninguém, agora vamos fazer as coisas
com clareza, com calma, com os pés no chão para que nós
não possamos daqui a três, quatro meses esta Casa está numa
situação até de descrédito que eu não gostaria de ver mais
esta Casa nessa situação. Eu vou ceder o meu tempo ao
companheiro Deputado Ribamar, até porque ele não se inscreveu
e ele precisa usar a Tribuna. Muito obrigado pelo tempo.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Nós
estamos abrindo uma exceção aí, dividindo o espaço do
Deputado Neri Firigolo, para que o nobre e ilustre Deputado
Ribamar Araújo possa fazer uso da palavra.  Com a palavra
pelo tempo de 10 minutos, o Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Exmº. Senhor Deputado
Neodi de Oliveira, Presidente desta Casa, demais membros da
Mesa, nobres Pares, imprensa, funcionários da Casa, minhas
senhoras, meus senhores. Gostaria de começando aqui a minha
fala me solidarizar com o discurso, com a fala do Deputado, do
Eminente Deputado Wilber, que juntamente com o Eminente
Deputado Neiva, que tão bem representa a Polícia Militar aqui
nesta Casa, e pode ter certeza Deputado Neiva, que essa luta
que vocês dois com certeza enfrentarão em defesa da nossa
briosa Polícia Militar contará com certeza com todo o meu apoio,
porque se existe alguém que reconhece as péssimas condições
e o sofrimento, o sacrifício enfrentado pela Polícia Militar sou
eu, já cheguei em outras épocas quando eu era Vereador, propor
ao Governador, o então Governador Abreu Bianco, sabendo
das condições principalmente de moradia, de habitação, dos
nossos praças, cheguei a propor uma construção de uma vila
militar, para que sabendo das péssimas condições de salários
que recebem os nossos praças, que pelo menos tivessem um
lugar digno de moradia para não está tão exposto a bandidagem
como vivem os nossos policiais militares, principalmente os
praças. É inadmissível que um homem imbuído da autoridade
e da responsabilidade, ganhando somente R$800,00 (oitocentos
reais), R$900,00 (novecentos reais), ele não tem estímulo para
passar para a banda podre como existe e é talvez um fator
fundamental para que exista essa banda podre na nossa Polícia,
que inegavelmente existe exatamente porque é um estímulo
ao cidadão que ganha tão pouco e não se encantar, é muito
difícil ele não se encantar por uma vida melhor e não querer
passar para o lado ruim da coisa. Mas eu queria também,
corroborando aqui o discurso do companheiro Deputado Neri
Firigolo, pedir mais uma vez desta Tribuna, que os companheiros
Deputados tenham muito equilíbrio aqui para não fazer desta
Casa, desta Tribuna um instrumento de perseguição política,
um instrumento de caça às bruxas e acima de tudo um
instrumento para injustiçar determinadas coisas ou pessoas,
mas acima de tudo também não fazer desta Tribuna desta
Casa um instrumento de promoção política pessoal como nós
já estamos vendo alguns Deputados querendo enveredar por
esse caminho e essa questão desses Sindicatos parece ser
uma delas. Mas Presidente, Deputado Neodi, eu vim aqui
especificamente hoje, para nos retratarmos, falarmos como
prometi ontem na Sessão Extraordinária que falaria hoje sobre
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a nossa viagem ao Estado do Rio Grande do Sul, e aqui neste
momento agradecer o companheirismo, a companhia dos
outros quatro Deputados, o Deputado Ezequiel o Deputado Luiz
Cláudio, Deputado Tucura e o Deputado Wilber que juntamente
comigo formamos a Comissão de cinco Deputados e fomos até
o Rio Grande do Sul. Mas Sr. Presidente, a princípio, sabendo
da falta de credibilidade que esta Casa sofreu ou sofre
principalmente pelos acontecimentos do passado eu tinha uma
desconfiança que aquela Comissão não surtisse o efeito
desejado e o nosso povo se inquietasse porque sabia que estava
pagando para que cinco Deputados cumprissem uma missão,
eu tive essa preocupação porque eu acredito Sr. Presidente
que ninguém mais do que eu, ninguém mais do que eu se
preocupa e zela pelo dinheiro público, mas tive uma grata
surpresa Sr. Presidente, que a Comissão que foi formada e a
maneira como nós conduzimos o trabalho lá no Rio Grande do
Sul, qualquer que seja o desfecho, qualquer que seja a decisão
da Câmara Setorial e do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul nós já podemos considerar que foi uma missão com grande
proveito, uma missão muito produtiva e destaco aqui a atenção
que tivemos das autoridades do Rio Grande do Sul e dos nossos
irmãos daquele pujante Estado, a ponto de passarmos uma
manhã inteira no que pese o Secretário de Agricultura daquele
Estado, o Dr. João Carlos Machado, ter uma agenda muito cheia
de compromisso, nos dispensou todo o tempo necessário e
passamos uma manhã quase inteira discutindo, mostrando o
que é Rondônia, e Presidente quando eu estava aqui ainda,
antes de viajarmos, V.Exª. lembra que uma das minhas
preocupações era o pressentimento que eu tinha que aquele
Estado, as autoridades daquele Estado não tinham o mínimo
de informação, não tinham o mínimo de conhecimento do que
era o Estado de Rondônia, nem a preocupação que os
governantes deste Estado e os pecuaristas tem com a sanidade
do nosso rebanho bovino, e no limiar da conversa já notei que
eu estava certo e aí foi uma coisa Sr. Presidente, que logo com
essa conversa, logo ao perceber que eles não tinham realmente
nenhuma informação, sabendo das informações que levávamos
com toda riqueza de detalhes, levada pelo nosso Técnico Márcio
do IDARON, eu sabia que eles iriam se convencer de que no
Estado de Rondônia faz-se as coisas com muita seriedade e aí
Sr. Presidente, fomos muito bem recebidos, fomos muito
elogiados por termos a preocupação de sairmos daqui numa
viagem tão longa para defendermos o nosso Estado,
defendermos esse segmento tão importante e esse fator da
economia, importante na economia do Estado de Rondônia.
Tivemos também com a senhora Governadora Yeda Crusius,
que não nos deu somente atenção, no que pese também a
agenda cheia de compromissos que ela tinha, mas achou muito
importante a nossa ida aquele Estado, se colocou a inteira
disposição para discutir com a Câmara Setorial da Carne sobre
esse embargo que na realidade eles não chamam de embargo,
mas sim de restrições a nossa carne, e para a minha surpresa
também Sr. Presidente, descobri lá que essa restrição não era
somente a carne de Rondônia e do Acre, mas sim com a
restrição a todos os Estados do Brasil inclusive o vizinho Estado
de Santa Catarina que tem o status de área de livre de aftosa
sem vacinação e mesmo assim eles mantém a restrição também
à carne de Santa Catarina, e pude notar Deputado Luiz Cláudio,
nobres Pares que a preocupação daqueles irmãos nossos,
àquelas autoridades do Rio Grande do Sul, se dá principalmente

pelo sofrimento, pelo sacrifício e pelo prejuízo econômico que
eles tiveram quando lá estourou um foco de febre aftosa vindo
do vizinho país do Uruguai ou da Argentina que eles não
conseguiram detectar, e sabendo que a Bolívia faz fronteira
com o Estado de Rondônia...

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Eu queria
informar ao Nobre Deputado, que V.Exª. tem dois minutos
Deputado para encerrar.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – E tem o foco também
estourado lá na Bolívia, eles se preocuparam e aí Deputado
Luiz Cláudio dissipou aquela dúvida que nós tínhamos de que
estavam fazendo o embargo mais comercial do que o embargo
pela sanidade dos nossos animais. Tamanha seriedade que
aquelas autoridades nos trataram e tamanha preocupação que
eles tem com a sanidade do seu rebanho e tamanha sintonia
que existe entre o poder público daquele Estado e a classe
empresarial.  Por isso Sr. Presidente, acredito que com todas
as explicações que lá levamos, com tudo o que nós
esclarecemos aquelas autoridades e com o pressentimento de
que eles se convenceram de que nós estávamos ali levando
toda a verdade, eu acredito que esse embargo, essa restrição
logo, logo será desfeita e nós passaremos novamente a mandar
a nossa carne para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul.
Não tivemos menos atenção também do Presidente da
Assembléia Legislativa de lá, o senhor Frederico Antunes, que
se colocou à inteira disposição para nos ajudar também no
que fosse preciso, no que fosse necessário, sobre essa questão
do embargo da nossa carne. De forma, Sr. Presidente, que eu
achei muito proveitosa a nossa ida ao Rio Grande do Sul, e
trouxe acima de tudo uma ótima impressão daqueles nossos
irmãos, de um Estado tão pujante, mas fomos tratados com
tanta atenção, com tanta humildade daquelas autoridades, que
chegou a me surpreender. Por isso o meu profundo
agradecimento, e gostaria que ficasse gravado nos anais desta
Casa esse profundo agradecimento aos nossos irmãos,
autoridades daquele Estado, e convidamos, fizemos o convite
para que eles viessem aqui a Rondônia, conhecer o nosso
Estado. E ontem mesmo falando com o Dr. Edson, Deputado
Luiz Cláudio, ele já me falou que ontem ele estava na fronteira
com o Uruguai já para ter uma reunião hoje de manhã com os
empresários dos frigoríficos na tentativa de trazê-los para cá,
para Rondônia, para virem se instalar aqui. Quer dizer, de uma
forma ou de outra, acredito que a nossa viagem não foi em
vão, não foi improdutiva. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Mais uma
vez quebrando o protocolo, e com a autorização do líder do
PMDB, que cedeu o seu espaço para que o ilustre Deputado
Chico Paraíba o fizesse, aqui nas comunicações de lideranças.
Com a palavra com o tempo de vinte minutos sem aparte o
ilustre Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente,
companheiros Parlamentares, imprensa e público que nos
prestigia. Eu queria dizer para V.Ex.ª que sem sombra de
dúvidas, eu estava preocupado como seria o meu terceiro
mandato. Muito acanhado, muito triste, mas graças a Deus
nós estamos renovando nossas forças, até porque, eu estou
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muito feliz com companheiros que chegam aqui, e seu
entusiasmo, então Deputado Tiziu eu queria lhe parabenizar
pelo seu entusiasmo, e é exatamente este Parlamento, que a
gente tem que olhar pela qualidade das pessoas. Todos nós
temos defeitos, Presidente, mas temos qualidades, e ninguém
chega aqui desqualificado. Quem chega na Assembléia
Legislativa, só chega se tiver qualidade. Veja que a peneira é
muito grande, e a cada dia a gente aprende com os
companheiros, companheiro Deputado Luizinho, Deputado Luiz
Cláudio, Deputado Dr. Alexandre. Eu queria dizer Deputado Dr.
Alexandre que V.Exª. me surpreendeu pela suas atitudes, atitude
de posição, real e concreta. E eu digo que o parlamentar, tem
que ter realmente a responsabilidade de exercer o seu
verdadeiro papel, e ontem ainda, matérias do próprio governo,
V.Exª. teve a coragem de dizer que não concordava. E são
exatamente essas atitudes que fazem com que a gente comece
a conhecer todas as pessoas. Dizer para vocês o seguinte, que
de fato hoje é um dia importante para esta Casa, porque
muitos servidores, é verdade Deputado Neri Firigolo, faz vinte
e quatro anos que trabalham aqui nesta Casa. Em nome da
Irís, em nome do Carlos, em nome de tantos outros, nós
queríamos parabenizar esta equipe da Assembléia que nos
assessoram, que muitos ficam calados, ouvindo as legislaturas
passarem, por incrível que pareça, são mais velhos aqui do
que todos nós, são vinte e quatro anos, ou seja, ninguém aqui
tem seis legislaturas, mas eles estão calados, fazendo
pacientemente o seu trabalho, e às vezes até agüentando de
nós mesmos nas horas das emoções, às vezes momentos de
muita dificuldade e de repulsa, às vezes por  parte de nós
mesmos quando entendemos que às vezes estão adentrando
nas questões políticas. Então eu queria parabenizar em nome
desses servidores, da minha amiga Íris, do Kid, do meu amigo
Carlos e de tantos outros, que vocês são pessoas valorosas,
pelo seu trabalho, pela sua experiência, e eu aprendi muito,
talvez mais com esses funcionários do que diversos
Parlamentares. Eu fiquei atentamente aqui vendo, cada um
defende a sua instituição, no caso da Polícia Militar, eu queria
dizer para o Deputado Wilber e para o Deputado Ezequiel Neiva,
que tem que mudar algumas coisas. A Polícia Militar tem que
devolver para ela a sua autonomia. Não é possível que a Polícia
Militar não possa comprar uma caneta, seja tudo centralizado,
ou seja, não é um setor, a Polícia Militar, Sr. Presidente, ele
não pode esperar pela burocracia, até porque os acidentes, as
violências acontecem sem determinar tempo e sem ser
planejado. Então eu espero que vocês, não façam o que
aconteceu como outros policiais que passaram por aqui, porque
esqueceram de fato de defender a classe maior, aqueles que
estão na rua e foram defender os coronéis, por isso que não
voltaram. Então eu espero que a Polícia Militar, a primeira coisa
que tem se dizer é defender a autonomia.

Outra questão, é a isonomia salarial. Não se pode no
Estado, apesar de respeitar a Polícia Civil, mas a Polícia Civil
ser tratada como se fosse um diamante e a Polícia Militar, como
se fosse um torrão, e por isso tem que se discutir a questão da
isonomia salarial. Eu espero que vocês tenham de fato a coragem
de brigar por esses embates. Eu, cada dia, fui me medir um
dia desses e eu notei que eu estou diminuindo de tamanho, de
tanta pressão, de tanto cacete, e o meu pescoço, graças a

Deus, diminuiu mais ainda, porque ninguém ainda conseguiu
botar canga no Deputado Chico Paraíba. Ninguém conseguiu
botar canga no Deputado Chico Paraíba, e todas as minhas
posições são coerentes. Eu só tenho uma cara só, feia,
desmontada, mas é minha e eu mostro nos momentos que
tem que se mostrar. Dizer para os Senhores, para encerrar
Senhor Presidente, que eu sei que V.Exª. está querendo votar
matérias importantes, para contar uma das nossas histórias.
Disse que ‘uma vez um rei, quando ele morria, tinha que deixar
o seu substituto. E o substituto do rei tinha que ser casado,
não podia ser solteiro. E o rei, naquela agonia, chamou o seu
filho, e disse o seguinte: - Olha filho, você tem que se casar,
arrumar uma noiva, porque eu estou para morrer. Não
comuniquei ainda a corte, porque, para não criar nem um
tumulto. E o filho fez um desafio com todas as mulheres, as
mais belas que existiam em todos os reinados. Fez uma reunião
e levou uma cesta de sementes e entregou para aquelas
meninas bonitas, a cada uma, uma semente. Mas lá estava a
filha de uma serva que trabalhava com o rei, também querendo
receber uma semente, e a mãe a aconselhou, disse: - minha,
você é filha de empregada, então o rei conhece, pelo contato,
pela experiência que tem e você não terá chance. Ela disse: -
olha mãe, eu cresci vendo o rei, eu quero ficar próximo dele e
quero concorrer. E assim foi, o rei entregou todas as sementes
para aquelas moças, e disse o seguinte: - Olha o desafio é o
seguinte, a semente que produzir a flor mais bela, mais linda é
a que casará comigo. E assim elas foram, saíram, e por incrível
que pareça, a filha da serva, da empregada, a semente dela
não nascia. Ela adubava, dormia com a semente, levava para
o sol, e não tinha jeito. Quando chegou o dia do desafio todos
foram convidados e a mãe olhou para ela e disse: - minha
filha, não vá. Eu não falei que o rei conhece de fato, nem a sua
semente nasceu. Mas ela disse: “olha, mãe eu vou porque é a
última oportunidade que eu tenho que ficar próxima do rei”. E
assim foi, chegando lá ficou abismada com as flores mais lindas
possíveis cultivadas pelas moças, lilás, vermelhas, amarelas,
de todas as tonalidades e estava lá a filha da serva com a
sementinha que não nasceu, na hora da escolha o rei escolheu
exatamente aquela da semente que não nasceu e todos ficaram
revoltados, inclusive, os reinados vizinhos: “ - que negócio é
esse? A promessa, o crédito não era exatamente escolher a
flor mais linda?”. E o rei disse: “- por incrível que pareça, eu
cozinhei todas as sementes antes de entregar e a única que
não nasceu representa a verdade”. Então eu quero ser
verdadeiro com todos os companheiros Deputados, eu quero
ser verdadeiro na hora de homenagear as pessoas.

Então os companheiros da Assembléia, aqueles que
trabalham, aqueles que têm, como os ingleses, a Constituição
na cabeça, as nossas homenagens. Obrigado senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Encerradas
as Comunicações de Lideranças, passaremos a Ordem do Dia.
Solicito ao senhor 1º Secretário que proceda a leitura das
proposições recebidas.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) -
Procedendo à leitura das proposições recebidas.
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ORDEM DO DIA

-Requerimento do Deputado Neri Firigolo, requer
informações a Presidência desta Casa.

O Parlamentar  que este subscreve, requer a Mesa na
forma regimental que solicita a Procuradoria desta Casa de
Leis, informações quanto a legalidade de instalar uma CPI para
averiguar assuntos correlatos a SINDICATOS.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação prende-se da necessidade deste, e dos
demais parlamentares, terem informações concretas sobre
instalar CPI para apurar qualquer denúncia sobre a qualquer
categoria sindical.

Plenário das Deliberações, 01 de março de 2007.
Dep.Neri Firigolo.

-Indicação do deputado Ezequiel Neiva, indica ao Poder
Executivo a construção e instalação de um Posto Policial no
Distrito de Vitória da União no Município de Corumbiara-RO.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Exmº Sr. Governador do Estado a
necessidade de que seja construído e instalado um Posto Policial
no Distrito de Vitória da União, no Município de Corumbiara-
RO.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos a presente proposição, face ao anseio
e extrema necessidade da comunidade do Distrito de Vitória
da União, em ver a sua paz restabelecida, pois a incidência da
criminalidade alastrou-se com furtos e roubos a qualquer
momento do dia ou noite. De um lugar pacato o Distrito foi
transformado num clima de tensão, preocupação e medo
assustando os moradores, os quais temem por suas próprias
vidas e de seus familiares.

Justificamos ainda, que a unidade de policiamento mais
próxima fica na sede do Município de Corumbiara, dificultando
assim o acesso da comunidade ao serviço público de segurança.
Portanto, quando ocorrem estes delitos os cidadãos ficam
totalmente vulneráveis a ação da marginalidade.

Nobres Pares, o apoio de V.Exªs é imprescindível na
conquista deste pedido, tanto para nós quanto para aquele
povo desbravador do Distrito de Vitória da União.

Plenário das Deliberações, 01 de março de 2007.
Dep.Ezequiel Neiva.

-Indicação do Deputado Jair Miotto, indica ao Poder
Executivo a construção de 50 mts de ponte, em madeira, sobre
o Rio Candeias no Município de Buritis-RO.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado a necessidade da
construção de 50 metros de ponte em madeira, sobre o Rio
Candeias, no Município de Buritis-RO.

JUSTIFICATIVA

Nobres Deputados, a indicação que ora apresentamos
nesta Casa de Leis, decorre da necessidade premente, dos
moradores do Município de Buritis, tendo em vista o
desmoronamento da ponte que cruza o Rio Candeias,
impossibilitando os agricultores de escoarem seus produtos.

Outro grande inconveniente que foi provocado com a
queda da ponte foi o bloqueio provocado aos munícipes, tendo
que cruzar o rio em canoas, e junto com as pessoas que o
cruza, levam seus produtos agrícolas tornando ainda mais difícil
o acesso à outra margem. Nossa indicação visa sanar pelo
menos em parte esse grave problema.

Plenário das Deliberações, 28 de fevereiro de 2007.
Dep.Jair Miotto.

-Indicação do Deputado Kaká Mendonça, indica ao Sr.
Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de viabilizar
a climatização das salas de aula da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Orlando Bueno da Silva e que seja
instalado um Transformador de Energia para dar suporte ao
abastecimento elétrico da Instituição.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Sr. Governador a
necessidade de viabilizar a climatização das salas  de aula da
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Orlando Bueno
da Silva e que seja instalado um transformador de Energia
para dar suporte ao abastecimento elétrico da instituição.

JUSTIFICATIVA

É sabido que há interesse por parte de V.Exa. dar
qualidade ao Ensino de nosso Estado, diante deste empenho,
solicito a climatização destas classes, visando melhor satisfação
aos alunos. Outrossim, para a instalação destas centrais de ar,
é necessário que seja disponibilizado em favor desta instituição
um transformador de Energia para dar suporte ao
abastecimento elétrico.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução, para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 01 de março de 2007.
Dep.Kaká Mendonça.

-Indicação do Deputado Kaká Mendonça, indica ao  Sr.
Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de interceder,
por meio da Secretaria Estadual de Educação, para que seja
viabilizado recursos para reforma e ampliação da Escola
Estadual Orlando Bueno da Silva.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Sr. Governador a
necessidade de interceder, por meio da Secretaria Estadual de
Educação, para que seja viabilizado recursos para reforma e
ampliação da Escola Orlando Bueno da Silva.
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JUSTIFICATIVA

A referida escola tem hoje aproximadamente 1.100
(um mil e cem) alunos, entre ensino médio e fundamental.Com
esta demanda, as salas encontram-se hoje superlotadas, sendo
necessário utilizar as dependências do refeitório e a sala da
TV Escola para comportar os educandos que esta instituição
atende, dificultando assim o aprendizado destes.

Nossa propositura é dar ênfase a Educação, buscando
assim melhorias no ambiente para  comodidade aos alunos e
mestres, em vista que não há salas de aulas suficientes para
atendimento aos alunos matriculados nesta escola.

A proposição é de extrema importância e necessita
de solução, para isso contamos com o apoio dos nobres
pares.

Plenário das Deliberações, 01 de março de 2007.
Dep.Kaká Mendonça.

-EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DO PODER
LEGISLATIVO ESTADUAL.

O Parlamentar que ao presente subscreve, requer a Mesa
Diretora ouvido o Plenário na forma regimental, seja autorizada
a exibição de um vídeo, nesta Sessão Ordinária, com duração
aproximada de 10 minutos, após a Ordem do Dia, que dará
base e argumentação para abertura de Comissão Parlamentar
de Inquérito.

Nestes Termos.

Pede e aguarda Deliberação.
Porto Velho, 01 de março de 20007.
DEPUTADO MIGUEL SENA
2º VICE-PRESIDENTE-ALE .

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

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

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- REQUERIMENTO DEPUTADO MIGUEL SENA, que pede a Mesa
Diretora ouvido plenário na forma regimental seja autorizado
a exibição de um vídeo nesta Sessão Ordinária com duração
de aproximadamente de 10 minutos após a Ordem do Dia que
se dará a base e argumentação para abertura de Comissão
Parlamentar de Inquérito.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Eu queria
comunicar ao Deputado Miguel Sena e aos Pares desta Casa
que não consta no Regimento desta Casa essa prerrogativa de
exibição de vídeo, mas como o Plenário é soberano, irei colocar

o requerimento do Deputado Miguel Sena em votação. Os
Deputados que concordarem com a proposição, o requerimento
do Deputado Miguel Sena, que no intervalo da Sessão seja
colocado esse vídeo aqui para que as pessoas que estão aqui
possam assistir, permanecerão como estão; os contrários que
se levantem. Está em votação. Os Deputados favoráveis ao
Requerimento permaneçam como se encontram, os contrários
se manifestem. Está aprovado. Ao final da Sessão será exibido
o vídeo, aprovado o requerimento do Deputado Miguel Sena.

Encerrada a Ordem do Dia, nada mais havendo tratar
invocando a proteção de Deus e antes de encerrar a presente
Sessão convoco uma Sessão Extraordinária para daqui a 2
horas, para que a gente possa votar as matérias lidas neste
expediente e eu quero comunicar aos Parlamentares que a
Comissão que irá analisar as proposituras a serem votadas
fica na seguinte composição: Presidente da Comissão –
Deputado Neri Firigolo; Membros da Comissão – Deputado
Euclides Maciel, Deputado Valter Araújo, Deputado Miguel Sena,
Deputado Amauri dos Santos, Deputado Luizinho Goebel e
Deputado Kaká Mendonça, como não se encontra nem o
Deputado Amauri dos Santos, nem o Deputado Kaká Mendonça,
eu nomearei para que substitua o Deputado Amauri dos Santos,
o Deputado Alexandre Brito e para que substitua o Deputado
Kaká Mendonça, o Deputado Tiziu. Eu convoco ao senhor 1º
Secretário que faça à leitura das matérias a serem apreciadas
na Sessão Extraordinária.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das matérias que serão apreciadas. São
as seguintes matérias;

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/07 – PODER
EXECUTIVO – MENSAGEM 031 - Altera e acrescenta dispositivos
da Lei nº 1184, de 27 de março de 2003 e dá outras providências.

– PROJETO DE LEI N° 008/07 – PODER EXECUTIVO –
MENSAGEM 032 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar até o montante de R$5.820.786,14 em
favor da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral – SEPLAN e Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM.

– PROJETO DE LEI Nº 006/07 – DEPUTADO ALEX TESTONI –
Determina a instalação de balanças, tipo mecânica pelas
empresas matadouros e matadouros frigoríficos estabelecidos
no Estado de Rondônia. – PROJETO DE LEI N° 007/07 –
DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Declara de utilidade Pública a
Associação Evangélica de Assistência Social de Ariquemes –
RO.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Está
encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 29 minutos).
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ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 0848/2007

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

E X O N E R A R

BRENO MENDES DA SILVA FARIAS, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
30, do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º de março
de 2007.
Porto Velho, 14 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0849/2007

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

E X O N E R A R

ROGER LUZ DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe de Gabinete, código DGS-3, do Deputado
Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º de março 2007.

Porto Velho, 14 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0850/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 15 à 16/03/
2007 ao servidor MIGUEL SENA FILHO, cadastro nº012194-7,
Cargo de Deputado Estadual, para deslocar-se a Salvador –
BA, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis,
conforme Processo nº. 0679/2007.

Porto Velho, 14 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0852/2007

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

N O M E A R

BRENO MENDES DA SILVA FARIAS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, código DGS-
3, no Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º de março de
2007.

Porto Velho, 14 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0855/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 16 a 17//03/
2007, ao servidor FABIO JOSE VIEIRA MORAES, cadastro
nº012718-5, Cargo de Assessor Técnico, lotado no
Departamento de Comunicação Social, para deslocar-se ao
Município de Ji-Paraná - RO, para tratar de assuntos de interesse
desta Casa de Leis, conforme Processo nº. 0766/2007.

Porto Velho, 15 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0856/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 16 a 17//03/
2007, ao servidor RONI CLEBER VIANA DA CRUZ, cadastro
nº012556-0, Cargo de Diretor do Departamento de
Comunicação Social, para deslocar-se ao Município de Ji-Paraná
- RO, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis,
conforme Processo nº. 0767/2007.

Porto Velho, 15 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente


