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14ª SESSÃO  ORDINÁRIA DA 1ª SL
ATOS DIVERSOS
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

    SUMÁRIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 28 de março de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos - Presidente

Ezequiel Neiva-3°Secretário

(Às 9 horas e 6 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB),
Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP), Alex Testoni
(PTN), Tiziu Jidalias (PMDB), Amauri dos Santos (PMDB), Marcos
Donadon (PMDB), Daniela Amorim (PTB), Professor Dantas (PT),
Neri Firigolo (PT), Dr. Ribamar Araújo (PT), Ezequiel Neiva (PPS),
Jair Miotto (PPS), Luizinho Goebel (PV), Miguel Sena (PV) e
Doutor Alexandre (PTC).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 14ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da
7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. 2º Secretário que proceda à leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) – Procedendo
à leitura da ata da Sessão Ordinária anterior.

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

Solicito ao Sr. 2º Secretário que proceda à leitura do
expediente recebido.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) – Procedendo
à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Carta nº 049/07 – CERON em resposta ao Ofício S/96/07
referente ao Requerimento nº 007/07 de 01/03/2007 de autoria
do Deputado Tiziu Jidalias.

02 - Carta nº 050/07 – CERON em resposta ao Ofício S/95/07
referente ao Requerimento nº 006/07 de 01/03/2007 de autoria
do Deputado Amauri dos Santos.

03 – Carta nº 051/07 – CERON em resposta ao Ofício S/97/07
referente ao Requerimento nº 007/07 de 01/03/2007 de autoria
do Deputado Amauri dos Santos.

04 – Carta nº 016/06 – FIERO em resposta ao Ofício Circular
nº 186/GP – Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa,
que solicita a Indicação de três nomes para compor a criação do
Movimento Pró-Rondônia.

05 – Ofício nº 00067/GG – Governo do Estado em resposta ao
Ofício nº 186/GP – Gabinete da Presidência da Assembléia
Legislativa, que solicita a Indicação de Três nomes para compor a
criação do Movimento Pró-Rondônia.

06 – MEMORANDO Nº 023/07 – Deputado Valdivino Rodrigues
comunicando sua ausência na Sessão Plenária do dia 27/03/07.

07 - MEMORANDO Nº 025/07 – Gabinete do Deputado Kaká
Mendonça, justificando sua ausência na Sessão do dia 27/03/07.

08 – MEMORANDO Nº 028/07 – Gabinete do Deputado Chico
Paraíba, informando sua ausência nas Sessões dos dias 27 e 28/
03/07.

09 – MEMORANDO Nº 038/07 – Gabinete do Deputado
Luizinho Goebel, justificando sua ausência na Sessão do dia 27/
03/07.

10 – Ofício nº 0033/07 – Banco do Brasil em resposta ao Ofício
S/111/07 de 13/03/2007, referente ao Requerimento nº 013/
07 de autoria do Deputado Luiz Cláudio.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Lido o expediente.
Passaremos às Breves Comunicações.
Com a palavra pelo prazo de 05 minutos, sem apartes, o

Ilustre Deputado Professor Dantas.



17 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 40778Pág.

SECRETARIA LEGISLATIVA

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

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

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

MESA DIRETORA

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

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

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, demais
componentes desta Mesa, Nobres Deputados, imprensa presente,
público, o pessoal da taquigrafia. Gostaria de usar a Tribuna neste
momento, Sr. Presidente, para dizer que na semana passada, na
segunda-feira passada eu estive numa reunião com os
penitenciários, em Ouro Preto do Oeste, Sr. Presidente, realmente
eu nunca tinha feito uma reunião com os penitenciários, e nunca
tinha visitado uma penitenciária assim como eu fiz naquele dia,
vendo as dependências, olhando a situação dos presos. E confesso
que eu fiquei um pouco triste com a situação. Eu passei numa
salinha vi um quadro negro, e lá uns rabiscos de alfabetização, e
eu perguntei o que é isso aqui? - Isso aqui é uma sala de aula de
alfabetização, e os presos que estão aqui quase todos são
analfabetos, não sabem ler ainda. Mas dentre outras coisas mais
que a gente viu ali. Reunindo o pessoal depois, nós passamos a
ver que realmente a situação penitenciária é complicada. Eu creio
que não é só em Rondônia não, é no Brasil inteiro, e é uma coisa
que tem que planejar, tem que mudar também a questão
penitenciária. Mas a minha reunião ali, Sr. Presidente, foi com os
agentes penitenciários a convite deles mesmos, e eles nos fizeram
várias reivindicações. Eu me comprometi a eles, falei: vou falar na
Assembléia, vou falar da Tribuna sobre essas reivindicações de
vocês, no sentido de um alerta. O que podemos fazer eu não sei,
a princípio o que o governo poderia fazer a respeito de várias
reivindicações que tivemos ali, uma delas seria quanto questão de
professores de alfabetização nos presídios. Eu achei isso muito
interessante, achei uma proposta muito boa, até porque enquanto
o preso está lá estudando, aprendendo a ler, ele está gastando o
seu tempo, e depois quando ele sair dali da penitenciária, se ele
pelo menos aprendeu a ler, ele já vai ter um fator psicológico a
seu favor de dizer que não perdeu todo o seu tempo na cadeia,
pelo menos estudou lá. Eu achei isso uma proposta muito boa e,
eu inclusive prometi a eles que faria uma indicação ao Governo
que através da Secretaria de Educação, resolva essa questão de
professores de alfabetização nos presídios, arrume uma sala em
cada presídio, e ali então indique um professor ou dois de
alfabetização. Eu aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, e faço
essa indicação, que realmente a Secretaria de Educação e Governo
do Estado visse esta questão, ou fizesse um levantamento, eu
acho isso muito importante. Não somente aqui da alfabetização
mas que possamos partir para outras coisas mais interessantes,
depois que a pessoa for alfabetizada quem sabe até, partir para
um estudo maior, tipo supletivo dentro das prisões. Eu também
trouxe algumas reivindicações daquela categoria, nos pediram para
olharmos com carinho a questão do pleno de carreira do pessoal
dos agentes penitenciários, e nós nos prontificamos, nos
propusemos a conversar com o Secretário de Educação, com o
Governo no sentido, também de agilizarmos o plano de carreira
daquela categoria. Entre muitas outras reivindicações que eles
nos fizeram, eu achei que essa é de muita importância, porque é
um pessoal sofrido, Deputado Ezequiel; o pessoal que é agente
penitenciário, a gente conhece alguns deles, em termos salariais
não é lá grande coisa. Eles mexem com pessoas perigosas, eles
convivem ali com bandidos, vinte quatro horas na delegacia, eles
têm um risco de vida muito grande no trabalho. Então eu penso
que os agentes penitenciários assim como as outras categorias
ligadas à penitenciária como a policia, e tudo mais, são pessoas
que precisam realmente ser valorizadas principalmente nesse
sentido de risco de vida. Eu não sei se eu teria muita coragem de
trabalhar e conviver num ambiente daquele, fechado, escuro,
perigoso; aqueles bandidos, olhando para você, e dando risada,
gritando, e você trabalhando, alirabalhando alda, gritando, e voce
echado, escuro, perigoso,te unca tinha feito  convivendo pertinho

com eles, cara a cara, lado a lado. Então é uma situação que eu
realmente venho trazer a esta Tribuna, Sr. Presidente, a questão
da penitenciária do Estado de Rondônia. Quem sabe nós, o
Governo do Estado, nós possamos começar por aqui, por Rondônia,
mudando um pouco essa situação, incluindo as aulas de
alfabetização dentro do presídio conforme eles pediram,
oferecendo professores de alfabetização. Eu achei muito
interessante e trago nesta manhã este pronunciamento, e está
palavra nesse sentido.

Muito obrigado.

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

Com a palavra por um tempo de vinte minutos, com
apartes o ilustre Deputado Neri Firigolo.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Parlamentares, primeiramente eu gostaria até de colocar dentro
da minha ausência, ausência forçada, problema de saúde da minha
esposa, fiquei fora praticamente quinze dias dessa Assembléia,
até porque era uma situação bastante grave. Graças a Deus hoje
ela está praticamente recuperada, e também agradecer as pessoas
que foram solidárias conosco, e que se empenharam até no
esclarecimento de algumas noticias mal vinculadas por um site do
Estado de Rondônia, e que muitas vezes não tem respeito nem
na hora que as pessoas estão em dificuldades.

Sr. Presidente, eu gostaria, ontem, eu até queria abrir
um parênteses é com respeito a essa carta da CUT, e dizer que
todas as vezes que aparece um documento ligado a CUT, ligado
ao SINTERO, ligado a outras organizações, o primeiro chamamento
até desse Plenário é com os Deputados do PT, como se a CUT
fosse do PT. Lá tem gente de todas os partidos, a gente sabe
disso, assim como o SINTERO, enfim, é uma organização no País,
e que muitas vezes ela critica até o Governo Federal. Eu acho
que é um direito de uma instituição, e esta instituição tem liberdade
e tem compromisso para responder no caso de acusações. Então
eu gostaria até de pedir aos Parlamentares como eu vi estes dias
atrás, nós fomos solicitados, inclusive do DNIT, no caso da situação
dos buracos da BR, e a gente, e o DNIT, não está na mão do PT,
simplesmente está na mão de um outro partido que está apoiando
o Governo Lula, mas que a responsabilidade não é do partido. Eu
gostaria até que as pessoas fizessem uma análise, mas nessa
situação, porque fica até chato para a gente que é do Partido
dos Trabalhadores quando aparecem coisas dentro de certos
setores, que não são boas e nós temos que levar a culpa, e
quando são boas é somado esses benefícios muitas vezes as
pessoas que estão também no Governo, apoiando o Governo
Federal. Nós estávamos olhando esta carta, e esta carta, na
verdade não está... tem alguns itens aqui, da maneira que ela
está colocando ela pode até atacar algumas instituições, mas ela
coloca muitas coisas aqui, que na verdade, se nós fizermos uma
análise desarmadamente de partidos, são situações que nós temos
que avaliar. Quando ela coloca aqui a questão do caso da empresa
de ônibus, na questão da empresa de ônibus, tenho até a liberdade
de dizer, porque eu fui uma das pessoas que lutei para quebrar o
monopólio. Então eu tenho liberdade de falar isso, porque eu
votei na quebra de monopólio, então eu não tenho nenhum
compromisso com empresas, mas aqui embaixo diz que essa
fiscalização deve ser feita em todas as empresas de ônibus que
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eu acho que é viável, até  porque não é só uma empresa de
ônibus que está no Estado. São muitas empresas de ônibus, que
devem ser tratadas de maneira igual. Ainda coloca uma questão
aqui embaixo, no setor do Estado, as PCHs do Estado, as
construtoras e eu acho que é uma verdade. Se você olhar a
construtora que fez o asfalto de Ministro Andreazza, Cacoal, faz
menos de três anos e está lá, com asfalto igual uma farofa, já
desmanchou. Eu acho que esse tratamento dessas empresas
também deve ser investigado para que a gente não tenha
imparcialidade. Eu acho que todas as questões que são colocadas
aqui, são colocadas no âmbito geral, eu acho que essas questões,
sejam quais forem as empresas, hoje o Governo do Estado é
governo de todos os partidos, de todas as religiões e todos
cidadãos. Então eu acho que tem que ser tratada realmente de
acordo como todas as empresas. Eu não estou aqui defendendo
empresa nenhuma, estou colocando aqui aquilo que deve ser
fiscalizado, porque se nós formos olhar a questão até nos
comércios, nós sabemos que tem uma zona franca lá de Guajará-
Mirim. Será que essa zona franca lá de Guajará-Mirim está servindo
realmente para ajudar o Estado ou está agindo para pessoas irem
com as cargas até Guajará-Mirim liberar a nota e voltar para os
municípios da BR? É preciso que se vá fundo nisso também, porque
tem muitos motivos para fiscalizarmos isso. Temos que investigar
o setor de petróleo do nosso Estado que sai de Manaus com
endereço a Bolívia e depois é distribuído nas BR, vai para os postos
de gasolina, o Estado perde com isso e de repente a gente
encobre esse tipo de coisa. Eu estou colocando isso até para
proteger o Estado. Então que sejam realmente tratados todos
os setores, de todos os comércios, com igualdade, que não
coloquemos a CUT como vilã, quando temos muitas ações que
precisamos investigar, que precisamos verificar a fundo,
independente de partido ou religião, para que a gente possa
realmente fazer justiça com imparcialidade. Eu vi aqui também na
questão da CPI do SINTERO, é uma decisão da CUT que está
dizendo isso, mas ninguém pode negar que é a primeira CPI em
nível de Brasil. Isso não é uma mentira, é uma verdade, eu não
estou aqui escondendo coisas, se tiver que se investigar, que se
investigue, mas que se trate de todos os sindicatos, inclusive, se
for olhar aqui na Casa, na Assembléia Legislativa, tem muita
denúncia contra o sindicato daqui, que é da Assembléia e que
precisa ser investigado. Então que se tratem todas as organizações
com os mesmo direitos e com os mesmos deveres, porque senão
nós vamos criar um clima e daqui a pouco vira uma confusão no
nosso Estado. Quando colocamos a questão da vigilância sanitária
uma outra questão que eu quero questionar. Será que não tem
nenhum posto de saúde, ou seja, só da prefeitura de Porto Velho,
do Estado, que não esteja nessa situação? Eu vou citar só um
exemplo: o lixo hospitalar do Hospital de Base, onde é que ele
está caindo? Ele está caindo no Rio Madeira. Está lá para quem
quiser ver. Que seja tratado com igualdade essas condições nesses
setores para que nós não façamos injustiça apenas com certos
órgãos. Eu acho que nós precisamos agir mais com os pés no
chão,  agirmos com mais seriedade, com mais entusiasmo para
que a gente possa realmente transformar o nosso Estado num
Estado que merece ser e não só um Estado, hoje, em nível
nacional, que está sendo suspeito por todo mundo. Um outro
caso que eu gostaria de colocar, ainda vi a semana passada, inclusive;
diversas ONGs do Estado me ligaram dizendo que estão sendo
interpretadas muitas vezes como se todas as ONGs do Estado
fossem do mesmo nível. Nós sabemos que tem ONGs no Estado
que estão aí só para explorar o Estado, estão aí só para sacanear,
mas quem não sabe que as Irmãs Marcelinas é uma ONG? E o
tratamento que ela faz neste Estado? Todo mundo sabe. Quem
é que não sabe que a Casa Roseta, o trabalho que faz, é de uma
ONG e que precisa ter respeito? Quem não sabe que a Fundação
Camilo, é uma ONG e tem que ter respeito? Quem não sabe que
a São Daniel Comboni, em Cacoal, que é um hospital é uma ONG
de respeito? Quem não sabe, enfim de tantas outras ONGs que
precisam ter respeito e que não podem ser tratadas como se
fossem todas iguais?

Eu gostaria de fazer um alerta a todos nós Parlamentares,
o nosso planeta é uma bola de fogo e que não adianta a gente
discutir se os americanos derrubaram a mata, se os americanos
acabaram se nós estamos indo para o mesmo caminho, porque a
natureza vai ser cobrada de qualquer um. Então é preciso que a
gente coloque os pés no chão; que a gente seja realmente
imparcial, que a gente discuta com seriedade, que se puna quem
é culpado, mas que a gente não transforme algumas organizações
em vilãs, porque senão a gente vai fazer um trabalho que

realmente não vai ser um trabalho correto. Eu estou colocando
isso até...

O Sr. Miguel Sena – Um aparte, Deputado?

O SR. NERI FIRIGOLO – Pois não.

O Sr. Miguel Sena – Gostaria de agradecer ao Deputado
Neri pelo aparte. Digo ao Deputado Neri que se ele não tem a
informação, eu gostaria de passar ao Deputado que a fiscalização
que está sendo feita não é só na EUCATUR não, ouviu Deputado?
Se V.Exª. chegar em qualquer rodoviária deste Estado, V.Exª. irá
se deparar com toda equipe do Governo do Estado fiscalizando
todas as empresas do Estado de Rondônia e não só a EUCATUR.
Isso é um ponto. No ponto, no que diz respeito à questão que
V.Exª. acabou de colocar aí, que o lixo do Hospital de Base está
sendo jogado no Rio Madeira, eu acho Deputado que nós temos
que ter responsabilidade e V.Exª. está aqui no segundo mandato.
Eu gostaria de saber o que V.Exª. fez nos 04 mandatos e o que
V.Exª. fez nesses primeiros meses de mandato que V.Exª. não
denunciou isso ainda? Por quê, a partir desse momento agora, eu
quero registrar nesta Casa que eu quero que esta Casa monte
uma equipe de fiscalização da saúde, companheiro Deputado Jair
Miotto, e iremos fiscalizar. É isso o que nós vamos fazer, Deputado,
já era para ter sido feito na sua gestão passada e V.Exª sabe
disso. Se V.Exª. sabia que o lixo do Hospital de Base está
prejudicando centenas e milhares da população aqui no Estado
de Rondônia, sendo derramado dentro de um rio que é usado
pela população do Estado e V.Exª. não tomou nenhuma atitude,
é uma situação no mínimo suspeita por sua parte, Deputado.

Muito obrigado.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu gostaria de dizer ao nobre
deputado Miguel Sena, que a primeira fiscalização que nós temos
que fazer é no transporte escolar do Estado de Rondônia, porque
aquelas crianças que estão vindo da zona rural, estão lá...

O Sr. Miguel Sena – Vamos fazer Deputado, nós estamos
aí para isso, nós fomos eleitos para isso. Nós não podemos ficar
fazendo denúncia vazia.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu não lhe dei o segundo
aparte. Eu gostaria que a Presidência controlasse as coisas, porque
eu não dei aparte a V.Exª.

O Sr. Miguel Sena – Eu gostaria de me inscrever,
Presidente, para falar sobre isso.

O SR. NERI FIRIGOLO – Então eu acho, eu estou
colocando aqui, eu não estou citando um caso, eu estou citando
no geral. Se V.Exª. for em todos hospitais do Estado, V.Exª. sabe,
sabe, não é só dos órgãos do Estado não, é do Governo Federal
também. São coisas que são erradas e preciso ser colocadas. Eu
estou aqui defendendo apenas um lugar, eu estou colocando
imparcialidade nas coisas que são feitas.

Para quem é de Cacoal, eu gostaria, inclusive, de fazer a
convocação até para o deputado Valdivino, ele sabe o que está
acontecendo na saúde de Cacoal, ele sabe. Não precisa ninguém
dizer, qualquer pessoa sabe o que está acontecendo nos hospitais.
Quando eu coloquei a questão do lixo hospitalar do Hospital de
Base, eu gostaria de saber onde é que tem alguma base de
tratamento de lixo em Porto Velho, que até hoje... não é só
responsabilidade do governo Roberto, é de todos os Prefeitos
passados. Então que isso seja dito para a população, não para
Deputado, seja dito para a população, não para mim. Eu estou
apenas levantando isso e no mandato passado, V.Exª. sabe muito
bem que foi criada uma CPI da Saúde aqui dentro, que naquela
época V.Exª. era o Secretário e que essa CPI foi abortada aqui
dentro e que não foi por parte do Deputado Néri Firigolo não.
Não foi abortada por parte do deputado Neri não.

O Sr. Miguel Sena – Eu nunca pedi para abortar CPI
não, pelo contrário.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu não estou dizendo que foi
V.Exª. Eu estou dizendo que foi abortada, eu não estou dizendo
que foi V.Exª. que abortou, até porque V.Exª. não era Deputado.
Eu acho que V.Exª. é inteligente para saber que não foi isso.

O Sr. Jair Miotto – Um aparte, Deputado?
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O SR. NERI FIRIGOLO – Pois não, Deputado.

O Sr. Jair Miotto – Eu gostaria que o nobre Deputado
me desse uma resposta. Se o l ixo de Porto Velho é só
responsabilidade do Governador ou é responsabilidade do Prefeito,
também?

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu não disse que é
responsabilidade do Governador, eu disse que no Estado de
Rondônia...

O Sr. Jair Miotto – Porque eu acho que Porto, Velho
não é o lixo de Porto Velho. Porto Velho está um lixo com o
Prefeito que nós temos aí.

O SR. NERI FIRIGOLO – Pode até ser, mas aqui dentro
do Estado, o maior poder não é do prefeito do PT não. O maior
poder é do Estado. Eu acho que cada um fazendo a sua parte...
Quando eu estou colocando isso, não é criticando o Governador,
eu estou criticando as coisas erradas. Talvez V.Exª. entendeu
errado, eu não estou tirando responsabilidade que o Prefeito
Roberto tem. Eu estou dizendo que as coisas sejam tratadas com
seriedade, não apenas se ache caminhos para dizer que fulano ou
cicrano que é responsável. Nós somos responsáveis pelo lixo, que
nós não fazemos, muitas vezes, a reciclagem. Então é preciso
que nós assumamos essa posição, e eu sempre assumi isso
Deputado. Eu nunca vou me negar, nunca vou me negar a
responder por aquilo que eu devo responder. Então, eu estou,
apenas colocando aqui que estas questões sejam tratadas de
uma maneira que não seja atingidas apenas entidades. O Estado
não é do Prefeito Roberto; o Estado é de todos nós. Nós
precisamos fazer isso com toda tranqüilidade, e se olhar todos os
Municípios do Estado, inclusive, V.Exª. foi prefeito, eu tenho
certeza que o tratamento do lixo também nos Municípios não é
uma maravilha não, pelo contrário, tem menos condições, porque
são lixos de cidades menores. O que eu quero dizer que o problema
de Porto Velho não é apenas do mandato, não é apenas do
Governador Ivo Cassol, 4 anos, é um problema que vem se
arrastando há muito e muitos anos e que ninguém teve coragem
de enfrentar, muitas vezes obras que devem ser enterradas, que
protelam a situação, porque ela não dá voto.

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

O SR. NERI FIRIGOLO – Permito um aparte sim.

O Sr. Amauri dos Santos – A gente está vendo a
preocupação de V.Exª. mas a gente vê também porque eu fui
prefeito, eu sei da situação. dá saúde, o município de Porto Velho
não tem cuidado, eu, lá em Jaru tinha um hospital com 200 leitos.
O município de Porto Velho que é a população de Jaru, pelo
censo que eu tenho, é 07 vezes mais, ele devia ter um ou dois
hospitais, no mínimo com 1000 leitos e apenas a gente vê que
não tem. O município de Porto Velho, não dispõe para internações,
a não ser a maternidade,  e o governo tem assumido essa
responsabilidade. Eu sou um cara coerente das coisas, eu sou
uma pessoa coerente, tem assumido com a responsabilidade. Ser
Prefeito em Porto Velho, com relação a saúde, é o melhor negócio
do Brasil, porque o Prefeito nada faz. Toda capital do Brasil tem
hospital do Estado para cuidar das especialidades e o município
para cuidar da básica, fazer aquelas pequenas cirurgias, as
internações clínicas e isso não acontece. O que acontece é que o
Estado assumiu, onde tem o Hospital de Base, João Paulo e o
município até hoje não teve uma preocupação, isso não é o
Prefeito Roberto Sobrinho, eu sou muito amigo do Prefeito Roberto
Sobrinho, já falei para ele que deve ter um hospital ali, lá no
Tancredo Neves ou ali no Ulisses Guimarães, outro ali, para o lado
da Jatuarana, nos bairros, que tem população, isso aí é uma
dificuldade muito grande para o Estado. Isso eu estou defendendo,
não estou defendendo o governo, estou defendendo, eu como
Deputado Estadual, vou lhes falar, pode ser até o Prefeito que se
amanhã vier do meu partido em 2008, do PMDB, porque o município
tem que ter a sua estrutura para cuidar de criança, cuidar da
saúde clínica, cuidar de internação, e a especialidade deve ficar
com o governo. Por que falo isso? Para não vermos, os nossos
munícipes quando vem a Porto Velho, ficar com dificuldade em
determinadas nas especialidades, e até mesmo nós Deputados
Estaduais, com desgaste porque o Município está tomando o lugar
da especialidade aqui no município de Porto Velho.

Quando essa preocupação do lixo, nós sabemos que é
muito difícil, como a gente vê as dificuldades que o Estado passa,
a Secretaria de Saúde é muito difícil.

Há poucos dias eu vi no Estado de Sergipe, eu sou de lá,
o problema do lixo é o mesmo, e hoje o governo parece que é do
PT, é o Marcelo Deda, muito difícil, isso é no Brasil. Mas isso aí vai
se resolver, dentro de pouco tempo, eu acredito,  vai ser resolvido.

Muito obrigado.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu agradeço o aparte, Deputado
Amauri. Eu tenho noção do que é a situação de uma Prefeitura
que não foi administrada apenas por ele, foi administrada por outros
antecessores. Então o que eu estou dizendo aqui, eu não estou
querendo tirar a responsabilidade do Prefeito Roberto, de
ninguém. O que eu estou dizendo que não se tem um programa
para que a gente possa resolver esses problemas, independente
de partido; é uma situação que está se arrastando e todo mundo
sabe disso. Eu seria hipócrita de dizer que a saúde do Estado vai
bem. Eu seria hipócrita de dizer isso porque sabemos sabe que
não está. Nós, no Estado de Rondônia, com um milhão e meio de
habitantes, não temos aparelho de tomografia de ressonância
magnética do próprio Governo do Estado, a gente sabe disso.
Então eu acho que tem que se tomar decisões corajosas a respeito
disso...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – V.Exª. tem um
minuto para encerrar.

O SR. NERI FIRIGOLO - Pois não, Presidente. São obras
que muitas vezes são enterradas, como o esgoto, como essas
questões que não dão voto, infelizmente. O que eu quero dizer
aqui, é que façamos um trabalho sério, independente de ser to
PT, do PMDB de qualquer partido que for, mas que se tratem
todos os comércios, as organizações, todos com a mesma seriedade
e a mesma transparência, que não se coloque apenas organizações,
porque muitas vezes tem uma liberdade de colocar. Quero dizer a
todos os Senhores, que eu vejo que todas as vezes que venho a
esta Tribuna, ouço dizer que o PT é o responsável pelo SINTERO,
que o PT é responsável pelo DNIT, que o Pt é isso e aquilo. Eu
acho que, gente, os senhores têm que fazer a diferença entre
partido político, do que é representante, o que é entidade,
entidades sindicais, tem gente de todos os partidos, é isso que
eu quero colocar. Eu não quero mais ouvir coisas que outras
organizações fazem o PT que leva culpa. É nesse sentido que eu
estou colocando. E na questão da saúde, Deputado Miguel Sena,
com certeza V.Exª. sabe que eu sou lutador na questão da saúde.
V.Exª. passou inclusive na época junto do próprio Sindicato e
sabe que sindicato tem autonomia para decidir o que quiser, não
somos nós que vamos decidir. Só que eu acho, quero até dizer
que a nossa saúde, em termos gerais, não estou aqui colocando
apenas quanto ao Governo do Estado, porque em termo de
Estado ela é precária, não temos um cardiologista, não temos
nada de áreas sérias que você precisa. Você tem que correr pra
fora porque aqui você não tem. Então é preciso que a gente
comece a pensar com seriedade num Estado, que tem um milhão
e meio de habitante, quase dois milhões de habitantes e que
olhemos com mais seriedade, porque são seres humanos.

Para finalizar, Sr. Presidente, na região de Cacoal, Pimenta
Bueno, Primavera, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza tem mais
de 150 pessoas que tem de fazer hemodiálise toda semana, três
vezes por semana tem que vir a Ji-Paraná por causa de R$
250.000,00(duzentos e cinqüenta mil reais). Eu acho que é falta
de vontade política para se resolver essa situação, enquanto morre
gente toda semana por falta de atendimento. E o que eu quero
dizer aqui, não é atacando ninguém, é me colocando inclusive,
para soluções desses problemas que são cruciantes no Estado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
pelo tempo de vinte minutos, com apartes, o ilustre Deputado
Miguel Sena.

(Às 09 horas e 43 minutos o Senhor Neodi Carlos passa a
Presidência ao Senhor Ezequiel Neiva)

O SR. MIGUEL SENA – Gostaria de cumprimentar a Mesa,
através do nosso companheiro Deputado Ezequiel, que está
assumindo a Presidência, cumprimentar os colegas Deputados aqui
presentes, a Deputada Daniela, a imprensa aqui presente, o público
aqui também que está acompanhando novamente esse trabalho
da Casa. Dizer a Vossas Excelências que eu fico surpreso quando
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eu ouço aqui nesta Tribuna, por parte de um colega do qual eu
tenho o maior respeito, sempre tive, há mais de 20 anos somos
colegas, companheiros; fomos amigos de partido, batalhamos muito
juntos, companheiro Deputado Neri Firigolo. Quando ele vem a
esta Mesa aqui e de certa forma defender o município de Porto
Velho no que diz respeito à saúde do município... Eu vou dizer
Deputado, que é preocupante quando V.Exª. usa esta Tribuna e
faz uma denúncia gravíssima no que diz respeito ao lixo do Hospital
de Base ser jogado dentro do Rio Madeira. E, fico surpreso porque
V.Exª. é Deputado há 04 anos, já foi anteriormente. Ficou há 04
anos fora, mas voltou para esta Casa 4 anos, foi reeleito e nós
que estamos entrando agora... Fui Secretário de Estado da Saúde,
não tenho esse conhecimento e V.Exª. é Deputado por 4
mandatos, está dois meses aqui nesta Casa novamente e não
tomou nenhuma atitude. Porque isso é grave Deputado, jogar
lixo hospitalar dentro de um rio que a água é consumida por
muitos ribeirinhos, é gravíssimo. Nós temos que sair daqui agora,
imediatamente, interromper esta sessão se for possível, irmos lá
tentar resolver esse problema Deputado, que o senhor deveria
ter resolvido. Muito mais preocupante...

O Sr. Neri Firigolo – Um aparte, Deputado.

O SR. MIGUEL SENA – Pois não, Deputado.

(Às 09 horas e 45 minutos o Senhor Ezequiel Neiva passa a
Presidência ao Senhor Neodi Carlos)

O Sr. Neri Firigolo – Deputado, agradeço o aparte.
Deputado Miguel Sena, aonde V.Exª. ou qualquer hospital colocar
lixo, hoje, dentro do nosso município de Porto Velho com as
enchentes, ela vai ter ligação em qualquer canto. Eu só quero
dizer onde é que estão sendo tratados os lixos do nosso Estado,
ou seja, dentro da capital em qualquer canto. Eu não estou aqui
colocando a responsabilidade em cima de pessoas. Eu estou
colocando a responsabilidade em todas as pessoas que passaram,
no passado e que não se preocuparam com isso. Porque quando
as enchentes de Porto Velho, V.Exª. sabe, todos os córregos
transbordam, é lixo em todas os  canto. Vai para onde? Não vai
para o Rio Madeira? Vai para o Rio Madeira sim. Inclusive é preciso
que tomemos providência nesse sentido, não só na questão da
saúde, eu acho que todo o cidadão que joga lixo na rua também
está contribuindo para isso e eu não vejo, praticamente em canto
nenhum neste Estado, tratamento do lixo hospitalar. A não ser
que V. Exª. saiba de hospitais no interior e que façam tratamento
do lixo hospitalar. Então, é quase em canto nenhum neste Estado.
V. Exª. sabe disso, foi Secretário.

Eu fiquei quatro anos aqui, cinco com o mandato passado,
mas V. Exª. é conhecedor de tudo que aconteceu nesta
Assembléia e sabe da dificuldade que tem. Por isso estou
levantando esse problema para que possamos discutir realmente
todas as situações. A questão do hospital de Porto Velho, do
Município, o Prefeito, Roberto está com dois anos. Todo mundo
sabe que um hospital não se constrói em dois anos. E cadê os
outros que passaram que não construíram? Então eu estou
colocando aqui, Deputado Miguel, a situação não é um problema
do Prefeito Roberto, nem do Governador, é do Prefeito Roberto
e de todos nós que estamos aqui no Estado de Rondônia, portanto
precisamos tomar atitudes mais sérias e mais amplas, e não apenas
paliativas de um mandato para se eleger no outro mandato. É
nesses termos que eu estou colocando. Essa questão do hospital,
do lixo do Hospital de Base, eu não disse que estão jogando lá
dentro, eu disse que tem córregos que levam para lá, tem córregos
e tem matérias já filmadas inclusive, tem matérias que eu sei que
já tem. Eu estou apenas colocando isso até para que possamos
fazer com que a vigilância... Eu não estou criticando o Hospital de
Base, estou criticando a vigilância, porque a vigilância tem que
tomar essa responsabilidade. Se nós formos olhar para Porto Velho
também, o nosso povo está aqui dentro, toda infiltração que tem
dos postos de gasolina desse Estado, alguém tem que tomar
uma atitude. Infelizmente são coisas que estão aí, que precisamos
resolver não estou aqui apenas criticando o Governador, nem V.EXª.
ninguém. Estou colocando o problema como de todos, que fique
claro isso para a população, inclusive incluindo nós do PT, juntos,
para que possamos resolver.

O SR. MIGUEL SENA – Obrigado Deputado. Quando eu
me refiro a isso Deputado, eu me refiro, e V. Exª. acabou de dizer
que não é só agora, são mandatos anteriores e do qual o senhor
fazia parte.

Na questão que foi colocada aqui, que diz respeito a
saúde, gostaria de dizer Deputado, que a saúde pública no Estado
de Rondônia, V. Exª. tem razão, é realmente precária, é muito
difícil você fazer saúde neste Estado de Rondônia, não só em
Porto Velho, por quê? Porque o Estado infelizmente, o Estado
não está conseguindo fazer o seu papel que é trabalhar com a
média e alta complexidade, agora não faz, por quê? Porque os
municípios também não fazem a sua parte. Se V. Exª. for agora
no João Paulo II, eu não quero aqui defender Secretário de Saúde,
porque inclusive, eu acho que ele deixa muito a desejar sim. Já
falei inclusive isso ao próprio Governador, mas se V. Exª. chegar
agora em frente ao João Paulo II, V. Exª. vai se deparar com
quatro, com cinco, com dez ambulâncias. É ambulância vindo de
Cabixi, Cerejeira, Colorado, Vilhena, Jaru, Ouro Preto, Guajará-
Mirim, Nova Mamoré, Humaitá, Rio Branco, do Acre, vem tudo,
Extrema, vem tudo cair aqui dentro dos hospitais do Estado de
Rondônia. Se você procurar os postos de saúde, dez, onze horas
da manhã, os postos de saúde, que são responsabilidade do
município de Porto Velho, você não vai achar os postos abertos,
a partir de meio dia fecha tudo, vai cair tudo aonde? Vai cair lá no
João Paulo II. O João Paulo começa a tratar de arranhãozinho,
começa a tratar de dor de cabeça, de cólica dessas coisas bestas,
que era o município de Porto Velho que tinha que está fazendo e
não o Estado, aí superlota o João Paulo II. Você chega agora no
João Paulo II está superlotado, mas olha o Estado. Mas o papel
de atender, qual está fazendo o João Paulo II, é papel do município
de Porto Velho estar fazendo. O município de Porto Velho é o
único Município que não tem um pronto socorro. Única capital
que não tem um pronto socorro. Você vai a Rio Branco, você vai
em qualquer Estado, qualquer Capital do Estado, todos os
municípios têm o seu pronto-atendimento.  Porto Velho não tem,
como disse o companheiro, se eu não me engano foi o
companheiro Deputado Amauri, é muito cômodo fazer saúde em
Porto Velho, no município de Porto Velho.

Nós temos que cobrar, cobrar sim, na questão do ônibus
que foi colocado companheiro Deputado Neri, o Senhor vai ver
Deputado que não é só a EUCATUR que está sendo fiscalizada.
Todas as empresas estão sendo fiscalizadas, e eu faço questão de
acompanhar essa fiscalização sim. Nós temos aí, quando V.Exª.
denunciou  essa questão do transporte escolar, que tem que ser
fiscalizado, nós temos que fiscalizar, Deputado. Se o Senhor sabe
que o transporte escolar não está funcionado, o Senhor tem que
fiscalizar, da mesma forma eu, fiquei sabendo agora também. Vou
fiscalizar. Vou ver o que está acontecendo com o transporte escolar
do Estado de Rondônia. Eu acho que é esse o nosso papel.

Quanto à questão da CPI do SINTERO está mais do que
discutido, é uma situação que já está definida já. Só falta trazer
para esta Mesa ser votado aqui, eu tenho certeza que as pessoas
de bom senso sabem que aquela caixa preta tem que ser aberta
mesmo. Não tem jeito. É uma coisa escondida e não é um milhão
não, dois milhões não. São bilhões de reais o desvio daquele
SINTERO, e todos os Parlamentares aqui sabem disso. São bilhões,
são três bilhões, seiscentos e sessenta e um milhões, que foram
renegociados ali naquela dívida trabalhista, ali no SINTERO da
isonomia. É uma dívida Deputado, só para lhe informar, é uma
dívida que os trabalhadores tinham ganhado na Justiça, era um
ganho líquido e certo. Tinha tramitado e julgado e estava em
fase de execução. O SINTERO simplesmente afastou o advogado
que estava na ação há quinze anos e colocou o advogado que
era de confiança deles. E aí, essas pessoas que tinham o direito a
R$3.661.000.000,00 (três bilhões, seiscentos e sessenta e um
milhões de reais)... Foi negociado, a dívida desse pessoal, por
trezentos e trinta milhões de reais, Deputado. Ou seja, três bilhões
e trezentos milhões de reais ninguém sabe aonde foi parar. Quer
dizer, se alguém ou algum Deputado achar isso correto pelo amor
de Deus.

Para finalizar Presidente...

O Sr. Dr. Alexandre – Um aparte, Deputado?

O SR. MIGUEL SENA - Pois não, Deputado.

O Sr. Dr.Alexandre - Exª. só para complementar a
informação que o senhor colocou. O tom da gravidade é tão
grande quanto a questão dessa CPI, que tem que sair, que o
senhor colocou com muita prudência que as pessoas de bom
senso irão participar dessa idéia. É que não houve sequer nenhuma
colheita de assinatura, não existe procuração para esses servidores
que foram  obrigados a aceitar esse novo acordo judicial. Esse é
um dos fatos mais sérios, não houve isso. E, segundo,
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politicamente ninguém perguntava se era legal ou não a CPI,
porque iria abrir um precedente. Foi feito uma consultoria, foi
feito uma consulta na Câmara Federal e no Senado, eu estou
com parecer por escrito dizendo da legalidade em se abrir essa
CPI. É legal.  CPI não é quando tem apenas o dinheiro público,
mas quando tem interesse público.

Obrigado Exª.

O SR. MIGUEL SENA – Obrigado Deputado.

O Sr. Professor Dantas – Concede-me um aparte,
Deputado?

O SR. MIGUEL SENA – Pois não, Deputado.

O Sr. Prof. Dantas – Sr. Deputado, só gostaria de dizer
que realmente eu concordo com essa informação sua de que
havia um acordo preliminar, era muito dinheiro, cada pessoa
receberia... Vamos supor, um professor tinha professor que ia
receber quatrocentos mil reais, seiscentos mil reais, eu conheço
um. Só que o problema é que na Assembléia foi colocado isso:
não receberia nunca. Isso  o senhor mesmo sabe disso, já vinha
se arrastando há anos. O que aconteceria? Era um cálculo
fantasmagórico, fora do real e ilegal. Não era tanto dinheiro assim.
Então foi mostrado, depois de muita discussão, Sr. Deputado,
que a gente acompanhou, depois de muito negociar chegou-se
a seguinte conclusão: ou receberia o que era justo e o que era
legal ou não se receberia nada. Então foi um acordo tomado em
Sindicato, eu acompanhei essa parte, eu acompanhei, o senhor
me permite porque nessa parte eu estou por dentro, foi um
acordo tomado em Sindicato assim: ‘Professor Dantas, o senhor
prefere; não é o meu caso porque eu sou estadual, mas o senhor
prefere, é  só um exemplo; o senhor prefere receber seiscentos
mil reais e não receber nunca, porque é muito menos, está fora
do real, está fora inclusive da legalidade, isso não é justo, é muito
dinheiro, ou o senhor prefere receber cento e quarenta que é o
justo e é o legal?’ O que aconteceu? Eu fui lá e falei: -‘Não, então
eu vou assinar pelo que é justo é o que legal’. Então Deputado,
para nós que participamos e que entendemos essa historia de
isonomia, foi um acordo. Foi melhor receber o que era justo e
legal do que não receber nunca, V. Exª. sabe disso. Não ia receber
nunca Deputado. Esse montante não ia sair nunca, iam ficar
enganando esse pessoal a vida inteira. Alguns até não recebem
mesmo porque já morreram, já perderam. Então, isso foi um
acordo. Agora, se foi certo ou foi errado, a pessoa assinou pelo
acordo, preferiu, todo mundo aceitou, a maioria aceitou, fazer o
quê?

O SR. MIGUEL SENA - Pois é Deputado, mas não é o
que pensam as pessoas que estão prejudicadas com essa atitude
do SINTERO. O que eles pensam está gravado naquela fita, está
gravado, escrito em depoimentos é que eles se acham realmente
lesados. E, eu fui eleito para defender toda população que se
achar lesada, que se achar prejudicada e estou fazendo a minha
parte. Mas para encerrar Presidente, eu gostaria de registrar o
acontecido ontem em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, onde
existiam certos interesses políticos, eleitoreiros, por parte de um
grupo de políticos do Estado de Rondônia, especificamente por
parte daquela pessoa que desviou, que roubou, que assaltou a
população do Estado de Rondônia, o ex-presidente desta Casa, o
Silvernani Santos, que teve ontem os seus intuitos, os seus
interesses totalmente indeferidos por parte do Tribunal Superior
Eleitoral. Eu estou falando aqui, não por talvez ser eu o
prejudicado, ou talvez seria o colega Deputado Chico Paraíba, ou
o colega Deputado Wilber, ou seja lá quem fosse, independente
disso de quem saísse,a pessoa que estava querendo entrar nesta
Casa é uma pessoa nociva a nossa população. É uma pessoa que
desviou, quando esteve Presidente aqui desta Casa, mais de
R$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) dos cofres
públicos desta Casa. Com esquema montado, com o atual
Deputado Federal Rubens Moreira Mendes, na sua empresa para
vender passagem, compravam passagem e não entregavam. Está
lá o processo e eu quero saber Sr. Presidente, eu quero agora
requerer a esta Casa, requerer a esta Mesa, porque iremos fiscalizar,
iremos procurar onde está o processo desse bandido. Porque o
Silvernani Santos é um bandido. O que ele fez com esta Casa
aqui, fez pior do que o Carlão. O Carlão foi preso, o Silvernani fez
muito pior e está solto, está ai e ainda queria voltar para esta
Casa, o que é mais interessante nisso tudo. Eu quero e vou fiscalizar,
eu quero pedir o apoio dos colegas e desta Mesa para nós

procurarmos onde está escondido. Eu quero saber onde
esconderam o processo do desvio de passagem desta Casa aqui.
Um processo que há dez anos atrás eram R$3.000.000,00 (três
milhões de reais), hoje já ultrapassa os R$10.000.000,00 (dez
milhões de reais). Nós temos que cobrar, temos que ver onde
estão as fazendas do Silvernani Santos e fazer a Justiça, ir lá
penhorar e vender essas fazendas e devolver esse dinheiro para
esta Casa, devolver esse dinheiro para nós construirmos hospitais,
construirmos creches.

O Sr. Amauri dos Santos – V.Exª me permite um
aparte?

O SR. MIGUEL SENA – Pois não, Deputado.

O Sr. Amauri dos Santos – Quero parabenizar V. Exª.
Porque eu sei o sofrimento, a angústia, eu já passei por isso,
onde a população do Estado de Rondônia acreditou, votou em V.
Exª. para vir para esta Casa, bem votado, foi muito bem votado e
hoje, infelizmente no nosso Brasil, não é só em Rondônia não, eu
que tive, fui cassado injustamente no município de Jaru, e eu
falo, falo e desafio, por denúncias forjadas, fabricadas. E eu ainda
digo, a Justiça do município de Jaru, se tivesse um pouco de bom
senso, aquelas pessoas que deram a sentença para me cassar, ia
lá na população de Jaru e pediam desculpas para o povo de Jaru,
porque o município de Jaru está em má situação. E eu falo que V.
Exª. sofreu, porque eu sei a angústia para se eleger pelo voto
popular e ainda sofrer na Justiça, ter que gastar com advogado, e
ainda V.Exª. sofreu uma pessoas do mesmo grupo político
querendo puxar o tapete. Isso tinha que acabar no Brasil, isso
tinha que acabar porque se foi eleito pelo voto popular tem que
ficar, não por interesse, senão a população não vai precisar votar
em candidato, simplesmente ganha aquele que tiver o advogado
melhor. Nós fomos eleitos pela população, o povo de Jaru me
deu, graças a Deus, tanto eu como a V. Exª. a oportunidade para
vir a esta Casa para representar a população tanto que a população
de Jaru, graças a Deus, confia em mim porque no momento,
naquele período eleitoral cassaram meus direitos políticos por várias
vezes e, graças a Deus, a população de Jaru, da minha região,
onde tive onze mil votos, graças a Deus, não acreditou nisso
porque sabem da minha honestidade, sabem da minha humildade
com aquele povo que sempre cuidei. E bem assim foi com V.Exª.
o povo do Estado de Rondônia, de Guajará-Mirim, de Porto Velho
e outros municípios confiou e V.Exª. lutou e eu sou solidário e lhe
dou os parabéns mesmo, porque eu acho que é um momento de
muita alegria pelo sofrimento que V.Exª. teve. E não foi só defender
a sua pessoa, foi defender aqueles eleitores que foram às urnas,
o mesmo que eu fiz quando fui cassado. Lutei e ainda estou
lutando para voltar ao cargo de prefeito, e parabenizo Vossa
Excelência mais uma vez.

Muito obrigado.

O SR. MIGUEL SENA – Obrigado Deputado.
Sr. Presidente, seria isso que eu queria colocar aqui a

todos vocês. Infelizmente, as coisas acontecem a contragosto da
população. Eu fui eleito para estar aqui e graças a Deus estou. Os
interesses políticos eleitoreiros e financeiros foram despachados,
graças a Deus, e eu não vou sossegar, não por terem feito isso
comigo, mas porque eu tive que gastar, eu gastei com advogado
em Brasília, contratei uns advogados bons e sérios para cuidar dos
meus processos porque estavam querendo fazer comigo
injustamente uma palhaçada, para não dizer outra coisa, mas,
graças a Deus, Deus foi justo, Deus me iluminou e aconteceu,
nós estamos aí, passou, mas eu...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado, V.Exª.
tem um minuto para encerrar.

O SR. MIGUEL SENA – Eu só gostaria de dizer aqui e
pedir o apoio da Mesa, apoio dos colegas Deputados para que
nós possamos fazer com que o Deputado Moreira Mendes, que
tem uma grande fazenda, que tem um grande hotel,
possivelmente feito com recurso público, porque isso aí nós vamos
provar dentro do processo que está rodando  não sei onde está,
mas vou procurar, quero saber, que o Silvernani Santos e o
Deputado Moreira Mendes devolvam a esta Casa, devolvam ao
Estado, vendam suas fazendas e devolvam ao Estado para que
nós possamos comprar medicamentos e construir novos hospitais,
novos postos de saúde.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrado o
Grande Expediente, passemos às Comunicações de Lideranças.

Com a palavra, pelo prazo de 20 minutos, sem apartes, o
ilustre Deputado Ribamar Araújo.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Exmº Sr. Neodi Carlos,
Presidente desta Casa, demais componentes da Mesa, nobres
pares, imprensa, funcionários da Casa, minhas senhoras e meus
senhores.

Primeiro, ouvindo aqui atentamente os discursos dos que
me antecederam, quero me reportar em primeiro lugar ao discurso
do eminente Deputado companheiro de partido, Professor Dantas,
onde falou do sistema prisional do Estado de Rondônia e do Brasil.
Companheiro Deputado Dantas, o sistema prisional brasileiro é
uma das coisas mais injustas que se pode ter notícia no mundo.
Não se pode submeter um ser humano vivo às condições
subumanas e degradantes que são os presídios brasileiros. Eu
defendo muito, enquanto uns defendem a municipalização e a
estadualização das coisas, eu defendo exatamente o contrário,
defendo muitas vezes a federalização das coisas, principalmente a
segurança pública e o sistema prisional, porque todos nós sabemos
que a coisa na mão do governo federal, a corrupção é bem menor
do que a coisa na mão dos governos estaduais e dos governos
municipais. Reportando-me ao discurso do Deputado companheiro
Neri Firigolo, quando ele falou aqui a respeito do discurso que eu
fiz e citei algumas ONG’s ligadas, principalmente aquelas ligadas à
ecologia e que recebem dinheiro de países externos para interferir
nos assuntos internos do Brasil sem causar um incidente
diplomático. Jamais, Sr. Deputado, eu quis acusar ou generalizar
acusando todas as ONG’s, e sei que essas ONG’s que V.Exª. se
referiu aqui, prestam relevantes serviços à população de Porto
Velho e do Estado de Rondônia. E, ouvindo também aqui essa
polêmica que se instalou e que acusaram o Prefeito Roberto
Sobrinho, do município de Porto Velho... Não quero defender o
Prefeito Roberto Sobrinho porque eu também tenho restrições à
sua administração, mas se me falassem que é um administrador
que não tem coragem eu concordaria. Se falarem que é um
administrador que se juntou aos bandidos e ladrões eu concordaria.
Agora, dizer que o prefeito Roberto Sobrinho não se preocupa
com a saúde é desconhecer uma realidade. Porque o município
de Porto Velho é um município diferente dos demais municípios
do resto do Estado de Rondônia. É um município que tem uma
saúde muito complexa, porque atende, além da população de
Porto Velho, atende a população do resto do Estado de Rondônia.
Atende a população de uma parte do Acre. Atende a população
de uma parte do Estado do Amazonas e atende uma parte da
população até dos nossos irmãos bolivianos. Por isso é uma saúde
muito complexa para ser administrada.  Mas eu tenho acompanhado
a preocupação do Prefeito Roberto Sobrinho, e principalmente
do Secretário Municipal de Saúde, Sid Orleans Cruz, e vejo um
esforço muito grande, apesar da falta de recursos. Então vamos,
por uma questão de justiça, botar os pingos nos ‘is’ não
simplesmente  acusar as pessoas sem olhar as dificuldades que
elas estão enfrentando.

Mais uma vez Sr. Presidente, há quase 60 dias nós
tomamos posse nesta Casa e um dos meus discursos aqui, no
primeiro dia de mandato, foi que o povo tinha feito a parte dele
renovando em quase 80% os assentos nesta Casa. Mas renovar
somente com as posses não adiantava, tinha que haver uma
mudança radical no comportamento desta Assembléia. E desde o
começo me posicionei ao seu lado, incondicionalmente, enquanto
eu notar que o senhor e a equipe estão na direção da moralização.
E continue contando comigo, apesar de não poder, de não me
furtar, de dar aqui a V.Exª. e a alguns que estão tomando algumas
providências moralizadoras, que temos que sempre buscar um
ponto de equilíbrio para não fazer injustiça a ninguém. Sabemos
que muitos ganharam, passaram a vida inteira ganhando e
recebendo o dinheiro público sem dar um minuto de trabalho,
sem derramar uma gota de suor pelo povo. Mas nós sabemos
também, Sr. Presidente, que nesta Casa tem muitos funcionários
bons. Tem muitos funcionários que foram relegados ao segundo
plano, que foram escanteados, que nunca foram prestigiados e
sempre quiseram aqui dar em contrapartida um trabalho digno e
justo, mas que nunca encontraram espaço porque aqui o espaço
era para os apadrinhados, aqueles que muitas vezes incompetentes,
mas que tinham um padrinho político. E é por estas pessoas que
eu quero interceder no dia de hoje, pedir ao senhor que ouça os
diretores de departamentos, que ouça os diretores de divisão,

que ouça também o Sindicato que, com certeza, trará muitos
subsídios para esta questão da moralização e evitará muitas
injustiças. E que essa economia que nós estamos fazendo sirva
para que a gente possa valorizar os funcionários realmente de
bem e que sempre trabalharam, com melhores condições de
trabalho e com salário mais digno. Todos nós sabemos e aqui falei
já algumas vezes que esta Legislatura passada paradoxalmente
esta Casa de Leis a lei simplesmente não existia, porque a lei era
o próprio homem que se sentia acima do bem e do mal, e
implantou nesta Casa uma das mais vergonhosas, uma das mais
vergonhosas gestão do dinheiro público. E mais grave ainda, com
a conivência de órgãos que deveriam fazer prevalecer os preceitos
legais, mas parece que inebriados por um orçamento que lhes
dessem privilégios, juntos se calaram e nada fizeram contra este
estado de coisas que existia dentro desta Casa. Mas nós temos
hoje a responsabilidade de mudar e resgatar a dignidade, resgatar
a credibilidade, e não mais passar para a população de Porto Velho
e de Rondônia a sensação que isso aqui era uma Casa que o povo
pagava para ser roubado. Nós temos que mudar e estamos
mudando este quadro. Estamos mudando e enquanto nós
estivermos nesta direção, Sr. Presidente, pode contar comigo
incondicionalmente. Nós sabemos, o Deputado Miguel Sena sempre
fala na fiscalização. A fiscalização, nobre Deputado, é uma das
atribuições mais nobres, além de legislar evidentemente, que um
deputado, um vereador pode fazer. Seria Deputado, uma das
funções mais nobres, porém não acontece, infelizmente em
praticamente nenhuma Câmara Municipal do Brasil, em nenhuma
Assembléia Legislativa do Brasil, porque a maioria dos deputados,
a maioria dos vereadores sempre estão rendidos para o Executivo.
Isso eu venho combatendo a vida inteira e infelizmente para minha
frustração, para minha decepção nunca vi essa questão mudar. E
espero que esta Casa não seja igual a todas as outras que eu
tenho visto. Que aqui se desempenhe realmente um papel
fiscalizador do Executivo. Agora, para fiscalizar o Executivo não
pode ser com ação isolada de um único deputado ou de dois
deputados, porque isso aqui sendo um órgão colegiado, tem que
ter apoio da maioria para poder se fiscalizar. Mas não é fiscalizar se
a estrada está esburacada ou outras coisas mais, porque isso é
função única e exclusiva do Executivo. É fiscalizar acima de tudo a
aplicação do recurso público a fim que o povo não ser mais lesado
como sempre foi nos seus direitos. É por isso meu irmão, Deputado
Miguel Sena, que sempre adotei esta postura crítica a essas Casas
de Leis que ao invés de legislar se transformam num balcão de
negócios.

O Sr. Miguel Sena – Um aparte, nobre Deputado?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Pois não, Deputado
concedo a V.Exª. o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu só queria
informar ao Deputado Miguel Sena que nesse Expediente não é
permitido aparte.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Desculpe Presidente,
concedi porque não me toquei que estava nas Comunicações de
Lideranças. Deputado Miguel Sena, fica para outra oportunidade,
darei com muito prazer. Os Senhores não sabem, companheiros
as amarguras, as angústias que muitas vezes eu tenho passado
para administrar a minha vida política. Em alguns momentos
confesso que caminhei na direção de abandonar totalmente e
definitivamente a política, porque não aceito ver o nosso povo
sofrendo, sabendo que todo esse sofrimento tem um motivo
principal e, geralmente esse motivo principal é a falta de escrúpulos
dos políticos na sua quase totalidade. Em muitos momentos eu
tinha certeza que não continuaria mais na vida pública, mas o
meu sonho ideológico ainda é maior do que o meu sofrimento, e
só por isso talvez eu não abandonei, ainda, definitivamente a
política.  Como o senhor, nobre Presidente, tantas vezes se queixou
das ações desta Casa, evidentemente no passado, onde não se
cumpria o papel de legislador, de defensor do povo. O Senhor
tem toda razão, eu tenho passado, como já disse, muito sofrimento
para administrar a minha vida política.  E esse sofrimento muito
vezes só é atenuado quando eu encontro determinadas pessoas
me fazendo determinadas declarações e eu vendo que depositam
em mim as últimas e únicas esperanças de honestidade na política
e eu não posso muitas vezes tomar uma decisão unilateral, sabendo
que tem tanta gente que confia tudo e deposita em mim toda a
confiança e toda esperança. Esse é um outro motivo pelo qual
estou pelo menos procrastinando a minha vida política é dessa



17 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 40784Pág.

maneira meus amigos que eu tenho procurado, com todo
sofrimento, rebatendo, muitas vezes, críticas infundadas a meu
respeito e os que criticaram aqui o Prefeito Roberto Sobrinho, eu
tenho certeza que é porque não conheceram a administração
passada. Não conheceram que dentro do município de Porto
Velho, na administração passada foi montada uma quadrilha bem
articulada que não deixava dever a nenhuma quadrilha de marginais
deste Brasil afora. E, com a administração do Roberto Sobrinho,
apesar de repetir tenho muitas restrições, mas o município de
Porto Velho melhorou muito,  melhorou principalmente no aspecto
da população não se sentir mais roubada, não ter mais aquele
sentimento que estava sendo lesada, que estava sendo roubada
por aqueles que são pagos para defender e lutar pela população.

Aqui encerro minhas palavras, Presidente, mais uma vez
fazendo um apelo a V.Exª. e a equipe que está trabalhando no
sentido da moralização, que busque o ponto de equilíbrio, vamos
valorizar esses funcionários que sempre trabalharam, sempre
quiseram mostrar um grande serviço e muitas vezes não tiveram
esta oportunidade.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerradas as
Comunicações de Lideranças.

Solicito ao Sr. 2º Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) – Procedendo
à leitura das proposições recebidas.

ORDEM DO DIA

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual que envie a este Poder Legislativo o Projeto
de Lei tornando obrigatório o uso de selos nos produtos
industrializados no Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Requer
providências as Centrais Elétricas de Rondônia-CERON.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Requer
providência à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Convida
a Delegada titular da DPCA para prestar esclarecimentos neste
Plenário.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, juntamente com o DER –
Departamento de Estradas e Rodagens, atender ao município de
Vilhena/RO, com a recuperação da estrada vicinal denominada
Cascalheira.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, juntamente com a SEDUC –
Secretaria de Estado e Educação em atender o município de
Cerejeiras/RO, com obras na Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Floriano Peixoto.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, juntamente com o DER –
Departamento de Estrada e Rodagem, atender ao município de
Alvorada D´Oeste/RO, com a construção de um bueiro celular no
Distrito de Tancredópolis.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, juntamente com a SEDUC,
Secretaria de Estado e Educação, atender ao município de São
Francisco do Guaporé/Ro, com a reforma da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Campos Sales.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, juntamente com a SEDUC,
Secretaria Estadual de Educação, em atender o município de
Cerejeiras/RO, com obras na Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Castro Alves.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO ROQRIGUES - Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de recuperação da
via Asfáltica, sinalização e obra de arte da Rodovia Estadual RO
383, popularmente conhecida como linha 208, que liga o município
de Cacoal e o distrito de Nova Estrela.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS –
Requer Audiência Pública para discutir prioridades da Educação.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. ALEXANDRE – Indica ao
Senhor Governador do Estado, a necessidade de mobilizar pelotão
de trânsito da Polícia Militar.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. ALEXANDRE – Indica ao Sr.
Governador do Estado a necessidade de recuperar e revitalizar o
prédio onde funcionou a Academia Rondoniense de Letras em
Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Governador do Estado, a necessidade de implantar a Fundação
Universidade do Estado de Rondônia, conforme a Lei
Complementar nº271, de 10 de Dezembro de 2002, nas cidades
de Ariquemes, Jaru, São Miguel do Guaporé e Pimenta Bueno/
RO.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Solicito ao Sr. 2º
Secretário que proceda à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. EZEQUIEL NEIVA(3º Secretário)  –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS - Requer
Audiência Pública para discutir prioridades da Educação. “O
Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa Diretora
nos termos regimentais, que seja marcada Audiência Pública para
o dia 23 de abril às 9 horas, no Plenário desta Casa de Leis, para
discutir com toda sociedade rondoniense, as prioridades da
Educação, tanto a nível nacional como estadual e municipal,
principalmente no que diz respeito a convidar as entidades e seus
respectivos representantes a seguir: Conselho Estadual de
Educação – CEE (Presidente Francisca Batista da Silva); Conselho
Municipal de Educação – CME (Presidente – Wilson Barbosa);
Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Secretária Epifânia
Barbosa da Silva); UNDIME (SEMED); Conselho da Criança e do
Adolescente; UNIR (Reitor); URES (Presidente); FUNDEB
(Conselho); Conselho de Alimentação Escolar – CAERO (Presidente
– José Aldemir Saldanha); OAB (Presidente  Hélio Vieira Costa);
CUT (Presidente – Itamar dos Santos); Conselho de Alimentação
Escolar Municipal – CAEM (Presidente Lucival Pereira); Tribunal de
Contas (José Euler Potyguara Pereira de Mello)”.

Plenário das Deliberações, 27 de março de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão o
requerimento do ilustre Deputado Professor Dantas.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte Sr. Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário)  –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Convida a
delegada titular da DPCA para prestar esclarecimentos neste
Plenário. “O Parlamentar que o presente assina, nos termos
regimentais, requer à Mesa Diretora, que seja, através do
Secretário de Estado de Segurança Pública, convidada a delegada
Elza Aparecida de Castro, titular da Delegacia de Proteção à Criança
e ao Adolescente, desta Capital, para no dia 18 de abril, próximo,
comparecer perante este Plenário para prestar informações sobre
assuntos relativos àquela DPCA, especialmente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o requerimento do Deputado Neri Firigolo. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Sr. Secretário.
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O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) – PROJETO
DE RESOLUÇÃO Nº 005/07 DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS.
EMENDA: Fixa Sessão Especial do Movimento Pró-Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) Em discussão única
e Votação o Projeto de Resolução nº 005/07 do Deputado Tiziu
Jidalias. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria Sr. Secretário.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) – PROJETO
DE LEI Nº007/07 DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO. EMENDA:
Altera e acrescenta dispositivos ao Regimento Interno aprovado
pela Resolução nº 32, de 21 de agosto de 1990.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão única
e votação o Projeto de Lei nº007/07 que altera e acrescenta
dispositivos ao Regimento Interno aprovado pela Resolução nº
32, de 21 de agosto de 1990. Em discussão. Encerrada a
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Comunicações
Parlamentares.

Com a palavra, pelo tempo de cinco minutos, sem aparte,
o ilustre Deputado Alexandre Brito.

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. ALEXANDRE BRITO – Sr. Presidente, demais
colegas, Deputada Daniela Amorim, imprensa e amigos da platéia
que prestigiam esta sessão.

Meus amigos, na semana passada eu fui fazer uma visita
lá no Cai N’água e eu tive o desprazer, a tristeza de ver como é
feito o embarque e o desembarque, e o transporte das pessoas
que vem do ribeirinho, pelo alto Madeira. Lembro a Vossas
Excelências que o município de Porto Velho já tem mais de
trezentos e oitenta mil habitantes, e desses, quarenta mil são
ribeirinhos. Senhores, é impressionante como ainda não aconteceu
nenhuma tragédia absurda ali naquele Cai N’água, porque não
existe um terminal flutuante de embarque. É de conhecimento
de todos, as cheias e baixas do nosso querido Madeira. É de
conhecimento de todos que quando os agricultores vêm do Baixo
Madeira para cá, ficam empilhando caixinhas e tábuas para poder
chegar ao Cai N’água, porque não existe um local, no mínimo,
razoavelmente descente para que essas pessoas desembarquem.
O descaso no Cai N’água e a sujeira é tão grande que dá vontade
de chorar. Eu acho que todos vocês conhecem lá, a maioria deve
ter ido lá, no Cai N’água, aquilo é uma tristeza, uma vergonha, eu
pergunto: até quando vamos ficar calados em relação a isso? Quero
então conclamar os meus companheiros, principalmente os eleitos
por Porto Velho, inclusive o Deputado Ribamar, o Deputado
Maurinho que não se encontra aqui no momento, Deputado Valter
Araújo, para nos unirmos nessa bandeira. O Cai N’água, ali é
brincadeira. Chega criança carregando sacolinhas, V. Exª. deve
ter visto, o senhor é um andarilho como eu, nós vamos de porta
em porta e conhece realmente a cidade toda. Deputado Ribamar,
é uma loucura aquilo ali. Então eu, acho que devemos
urgentemente tomarmos providências  nesse sentido. Que tenha
um terminal flutuante de embarque e desembarque, que
acompanhe o nível do Rio Madeira. Em Manaus tem isso, quem
conhece Manaus sabe como funciona os portos lá e aqui tem que
ter isso também, com rampas descentes e tal. Já fizemos uma
Indicação ao Governo do Estado no sentido de iniciar os estudos
para essa viabilidade, e acredito nobres Deputados, que juntos,
conseguiremos fazer mais alguma coisa em prol desta nossa cidade,
do nosso Estado. Enquanto nós não tivemos um porto flutuante
descente, vamos orar bastante para que esse povo tão sofrido,
principalmente os ribeirinhos, consiga no mínimo trazer suas
mercadorias com segurança.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de cinco minutos, o ilustre Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Quero cumprimentar os
nobres colegas, em especial o colega Deputado Alexandre Brito
que esteve de aniversário ontem e o nobre colega Deputado
Ribamar Araújo que falou que não era para espalhar, mas vocês
podem se unir, os dois e fazer a festa juntos que nós aceitamos,
também o aniversariante Dr. Ribamar. Quero dizer Sr. Presidente,
que neste final de semana estivemos mais uma vez, como em
todos os finais de semana, desde o dia que assumi como Deputado
Estadual estive no interior do Estado buscando reivindicações e
ouvindo as pessoas e fico feliz. Estive lá na cidade do nobre colega
Deputado Ezequiel Neiva, onde estamos fazendo uma parceria
também pelo Cone Sul do Estado e defendendo, como um todo,
os interesses daquela região. E lá Deputado as pessoas realmente
estão contentes. Nós trazemos aqui os parabéns pelo
posicionamento do Presidente Neodi e de toda Mesa, que
realmente é isso que as pessoas de Rondônia, os eleitores de
Rondônia esperam desse Poder Legislativo. É o que realmente
nós estamos passando e fazendo até o momento. Dizer que
tivemos uma reunião com as Associações Rurais lá do cone sul do
Estado e que muito reivindico, até porque aquela região é a maior
produtora de grãos do Estado. E, estas reivindicações estamos
levando junto ao Governo do Estado, para que reforce ainda mais
as condições, para que aqueles produtores consigam desenvolver
as suas atividades para aumentar a renda na região do Cone Sul
do Estado de Rondônia.

Estivemos visitando, também, vários setores da Educação
e sabemos da necessidade, da carência que tem o setor de
Educação no que se refere, principalmente, às obras e reformas
nas escolas. Estivemos na cidade de Cerejeiras, visitamos as
escolas, mesmo as que estão em boas condições, mas precisam
fazer ainda algumas melhorias, principalmente no que se refere a
parte elétrica. Já encaminhamos essa indicação hoje aqui, para
que realmente a SEDUC tome então as devidas providências.  Não
foi diferente na cidade de Vilhena, onde tivemos na inauguração
na sala de leitura, através do Programa Amigo da Escola, que a
empresa GAZIN fez na Escola Marechal Rondon. E também
estivemos visitando a Escola Zilda da Frota Uchoa, onde também
fez a reivindicação, já fizemos as indicações aqui. Enfim, discutimos
sobre várias questões. Mas, como afirmou o nobre Deputado
colega Jesualdo, que hoje não está presente, Sr. Presidente, é a
respeito, mais uma vez, que ele estaria usando todas as vezes
esta Tribuna para falar a respeito da BR-364, e ele não está errado,
porque na minha viagem de ida, eu estourei um pneu do carro, e
na viagem de volta, não foi diferente, foi mais um. Mas, se não
bastasse isso, eu vi nesse trajeto de volta três acidentes na BR
364. Eu acho que deveria ter outro tipo de tratamento, pois são
acidentes que estão ceifando vidas, está dando prejuízo à
sociedade. Precisamos cobrar as pessoas que são responsáveis
pela recuperação destas estradas... E não é diferente, está aqui
o Vereador, Dito Leiteiro, que é um dos pioneiros lá da cidade de
Alvorada do Oeste e que incansavelmente esta aqui mais uma
vez, pedindo socorro pela BR 429, que os alunos, acadêmicos
estão abandonandos, porque o recurso que eles teriam para pagar
os ônibus dos acadêmicos, estão usando exatamente na
recuperação dos ônibus que não mais suporta aquelas estradas
da BR429, como se não bastasse, no município de São Miguel,
Seringueiras, São Francisco e Costa Marques, quase todos os dias
as pessoas mais uma vez ficam isoladas, nem sequer, Deputado
Tiziu, têm condições de sair com ambulância de lá para poder
salvar uma vida, e muitas vezes quando se tem condições, é que
a comunidade faz uma vaquinha, contratam um avião para poder
chegar lá para tirar esses enfermos. Se não bastasse isso, a BR
174, que liga a cidade de Vilhena à cidade de Juina, também está
interditada num trecho de 60 quilômetros, que é o trecho que
liga Vilhena à divisa de Mato Grosso. Não podemos aceitar mais.
Eu queria pedir que essas pessoas que são responsáveis por isso,
que deixem de matar as pessoas que precisam dessa estrada;
que deixem de ceifar essas vidas, porque aquelas pessoas que
precisam de um socorro na área da saúde estão totalmente
isoladas. Que deixem de causar prejuízo às pessoas que realmente
querem escoar a sua produção. Pelo o amor de Deus, olhem
pelas  BRs de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu quero aqui
registrar e parabenizar o Deputado Alexandre Brito pela
transcorrência do seu aniversário e pedir a Deus que continue lhe
iluminando e lhe abençoando. Da mesma forma o nosso querido
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amigo Deputado Ribamar Araújo, também pelo seu aniversário.
Deputado, que Deus continue lhe abençoando e lhe dando saúde
e que continue defendendo o povo do Estado de Rondônia.
Senhores Deputados essa Presidência comunica que após o término
desta sessão a Comissão de Constituição e Justiça estará se
reunindo neste Plenário, com a finalidade de proceder argüição
do Senhor Francelino dos Santos, em atenção ao disposto da
alínea D, do inciso 24º, Art. 29 da Constituição do Estado, indicado
pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, para ocupar o
cargo de Defensor Público Federal, com a participação de todos
os Srs. Deputados que poderão argüir o indicado.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente sessão convoco outra Sessão
Ordinária, para dia 29 do corrente, no horário regimental, ou seja,
às 9 horas da manhã.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 10 horas e 35 minutos)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Proposições apresentadas na 14ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura:

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual que envie a este Poder Legislativo o Projeto
de Lei tornando obrigatório o uso de selos nos produtos
industrializados no Estado de Rondônia.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, o envio a este Poder
Legislativo, de Projeto de Lei tornando obrigatório o uso de selos
nos produtos industrializados no Estado de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

O Estado precisa criar mecanismo que identifique os
produtos industrializados neste Estado visando o aumento do
consumo e consequentemente o aumento na produção e
industrialização desses produtos. Quem ganha com isso é o Estado
que tem aumento na arrecadação, os empresários que tem
aumento na produção e o povo com a geração de emprego e
mais investimento do Estado em razão do aumento da
arrecadação.

Será obrigatório o selo nesses produtos e em caso de
não cumprimento da Lei, deverá fixar uma  sanção de multa que
será revertida ao Fundo de Investimento e Desenvolvimento do
Estado de Rondônia – FIDER.

O Estado ficará responsável de criar campanhas de
incentivo ao consumo desses produtos, através da mídia e das
Escolas.

Plenário das Deliberações, 28 de fevereiro de 2007
Dep.Tiziu Jidalias.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Requer
providências as Centrais Elétricas de Rondônia-CERON.

O Parlamentar que estes subscreve, requer à mesa, na
forma regimental, ao seja oficiado ao Presidente das Centrais
Elétrica de Rondônia – CERON, Dr. Paulo Roberto dos Santos

Silveira, solicitando a extensão de 3,5 km’s de rede de energia
elétrica no Projeto P.A. Nova União, no município de Machadinho
do Oeste, conforme solicitação em anexo.

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação visa complementar uma rede de
energia elétrica que irá atender algumas famílias que não goram
contempladas quando da implantação da rede na LC-74, RO 01 e
que reivindicam esse beneficio, já que a energia no campo possibilita
aos agricultores e pecuaristas incrementar o sistema de produção
e com isso aumentar a renda e proporcionar uma vida melhor as
suas famílias.

Não podemos negar que esse avanço proporcionado pelos
Governo Federal em parcerias com os Governos Estaduais de levar
energia a área rural, tem gerado expectativa de uma vida melhor
ao homem do campo, que hoje, procura fixar-se mais na área
rural e lutar pelo desenvolvimento econômico do Estado.

Plenário das Deliberações, 28 de fevereiro de 2007.
Dep.Tiziu Jidalias.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Requer
providência à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, seja oficiado ao Superintendente Regional do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Dr.
Olavo Nienow, com cópia ao Senador Valdir Raup, a Deputada
Federal marinha Raup e ao Deputado Federal Moreira Mendes,
solicitando a reabertura do escritório desse Órgão no município
de Buritis.

JUSTIFICATIVA

O município em referência contava com uma Unidade
desse Órgão para atendimento aos agricultores, mas foi fechado,
e atualmente as 5 mil famílias que dependem desse Órgão tem
que recorrer a Ariquemes, que fica distante, há 130 km’s.

É difícil a vida dessas famílias que se dividem em 18
assentamentos, onde vivem desprovidos de estrutura e com
dificuldades para buscar o sustento dos seus familiares e que nem
sempre dispõe de recursos financeiros para se deslocarem a tão
longa distância para resolver problemas relacionados às suas áreas
de terras.

Portanto, pleiteamos junto ao INCRA a atendimento a
essa reivindicação trazida pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS do referido Município,
cuja cópia do pedido anexamos a este.

Plenário das Deliberações, 28 de fevereiro de 2007.
Dep.Tiziu Jidalias.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Convida
a Delegada titular da DPCA para prestar esclarecimento neste
Plenário.

O Parlamentar que o presente assina, nos termos
regimentais, requer à Mesa Diretora seja, através do Secretário
de Estado da Segurança Pública, convidada a delegada Elza
Aparecida de Castro, titular da delegacia de Proteção à Criança e
ao Adolescente, desta capital, para, no dia 18 de abril próximo,
comparecer parente este Plenário para prestar informações sobre
assuntos relativos àquela DPCA, especialmente:
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a) quais as condições oferecidas aos pais que lá conduzem
seus filhos, na busca de proteção aos direitos dos filhos menores,
consoante a legislação pertinente?

b) quais as condições oferecidas às crianças e aos
adolescentes vitimas de agressões ou abuso sexual, enquanto
aguardam seu atendimento, para que não saiam mais
traumatizadas?

c) qual o tempo médio de espera de quem busca aquela
especializada, até o atendimento?

d) qual o número de funcionários e suas especializações
para o exercício naquela DPCA?

e) quais as condições de acomodações dos que buscam
ajuda dessa Delegacia Especializada: condições de acomodações
durante o tempo de espera, disponibilização e situação dos
sanitários, etc?

f) disponibilidade de material de expediente, condições
de armazenamento dos processos, ar condicionados,
disponibilidade de água potável aos servidores e a quem procura
ajuda naquela PDCA?

g) quais as condições gerais do prédio?

JUSTIFICATIVA

Este requerimento se justifica em virtude das más
condições que se encontra o prédio da DPCA, de forma que tem
prejudicado o desempenho das atividades da referida delegacia.
Diante disto, estamos convocando a delegacia titular, para nos
dar as informações necessárias a este respeito. Na realidade tal
solicitação se faz no sentido de viabilizarmos que mecanismos que
institua o melhoramento da estrutura da supracitada delegacia.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep.Neri Firigolo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, juntamente com o DER –
Departamento de Estradas e Rodagens, atender ao município de
Vilhena/RO, com a recuperação da estrada vicinal denominada
Cascalheira.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem, em
atender a reivindicação do município de Vilhena / RO, com a
recuperação da Estrada Vicinal denominada Cascalheira.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Vilhena / RO dar-se-á
pelo fato de que a referida estrada é de suma importância para os
produtores rurais, que tem propriedades naquela região. Não
deixando de ressaltar que os mesmos têm na estrada da Cascalheira
o único meio de escoação de toda a produção agropecuária.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007
Dep.Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, juntamente com a SEDUC –
Secretaria de Estado e Educação em atender o município de
Cerejeiras/RO, com obras na Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Floriano Peixoto.

O Deputado que o subscreve nos termos regimentais,
indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a
SEDUC – Secretaria Estadual de Educação, em atender a
reivindicação do município de Cerejeiras / RO, com a substituição
da sub-estação de energia elétrica, e a ampliação da rede elétrica,
bem como a reforma e ampliação da estrutura física da Escola de
Ensino Fundamental e médio Floriano Peixoto.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Cerejeiras / RO dar-se-á
pelo fato de que a sub-estação de energia encontra-se em estado
precário, causando assim um risco eminente aos alunos e aos
equipamentos eletro-eletrônicos daquela escola, não deixando
de ressaltar a necessidade de reforma da rede elétrica bem como
a reforma da estrutura física da Escola Floriano Peixoto.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007
Dep.Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, juntamente com o DER –
Departamento de Estrada e Rodagem, atender ao município de
Alvorada D´Oeste/RO, com a construção de um bueiro celular no
Distrito de Tancredópolis.

O Deputado que o presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto ao DER – departamento de Estradas de Rodagem, em
atender reivindicação do município de Alvorada do Oeste / RO,
com a construção de um Bueiro Celular no Km, 1.5 da Ro-Linha-
90 no distrito de Tancredópolis.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Alvorada do Oeste /RO,
dar-se-á pelo fato de que no referido Km-1.5, torna-se intrafegável
no período das águas, por estar num local alagadiço, havendo
assim a necessidade de se construir um Bueiro Celular para que
aja o escoamento das águas que se acumulam naquele local e
consequentemente melhorando a trafegabilidade para as pessoas
que moram naquela região e necessitam da estrada para escoarem
a sua produção.

Plenário das deliberações, 28 de março de 2007.
Dep.Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, juntamente com a SEDUC,
Secretaria de Estado e Educação, atender ao município de São
Francisco do Guaporé/Ro, com a reforma da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Campos Sales.

O Deputado que a presente  subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto a SEDUC – Secretaria Estadual de Educação, em atender a
reivindicação do município de São Francisco do Guaporé/RO, com
a reforma geral na estrutura física da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Média, Campos Sales.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de São Francisco do
Guaporé/RO dar-se-á pelo fato de que a referida escola, já não
sofre uma reforma há muito tempo, comprometendo assim a
estrutura física do prédio e consequentemente a qualidade de
ensino, por não proporcionar um ambiente de conforto para os
professores e alunos que freqüentam aquela unidade de ensino.
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Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007
Dep.Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, juntamente com a SEDUC,
Secretaria Estadual de Educação, em atender o município de
Cerejeiras/RO, com obras na Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Castro Alves.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto a SEDUC – Secretaria de Estado de Educação, em atender
a reivindicação do município de Cerejeiras / RO, com a substituição
da sub-estação de energia elétrica, e a ampliação da rede elétrica,
bem como a reforma e ampliação da estrutura física da Escola de
Ensino Fundamental e Médio Castro Alves.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Cerejeiras/RO, dar-se-á
pelo fato de que a sub-estação de energia encontra-se em estado
precário podendo entrar em curto a qualquer momento, causando
assim um risco eminente aos alunos e aos equipamentos eletro-
eletrônicos que se encontram no prédio da escola, não deixando
de ressaltar a necessidade de ampliação da rede elétrica bem
como a reforma do prédio com a ampliação da estrutura física
causando assim um maior conforto e um  bem-estar para os alunos
e professores que utilizam a Escola Castro Alves.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007
Dep.Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO ROQRIGUES - Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de recuperação da
via Asfáltica, sinalização e obra de arte da Rodovia Estadual RO
383, popularmente conhecida como linha 208, que liga o município
de Cacoal e o distrito de Nova Estrela.

 O Deputado que a presente subscreve, obedecendo
ao disposto do regimento interno e ouvido o Douto Plenário,
indico ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de recuperação
da via Asfaltica, sinalização e obra de arte da Rodovia RO 383,
popularmente conhecida como Linha 208, que liga o município
de Cacoal ao distrito de Nova Estrela.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação dispõe sobre urgência, de recuperar
a Rodovia – RO 383, visto que está se encerrando o período
chuvoso em nossa região e que nesta época nossas rodovias ficam
em alguns pontos em situação precárias e lembrado que são nestas
rodovias que se deslocam os ônibus escolares que levam nossos
alunos, os caminhões com as nossas produções agrícolas e usuários
em geral.

A Proposição é de extrema importância e necessita, para
isso contamos com o apoio dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007
Dep.Valdivino Rodrigues.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS –
Requer Audiência Pública para discutir prioridades da Educação.

O Parlamentar que a presente subscreve, requer à Mesa
Diretora nos termos regimentais, que seja marcada Audiência
Pública para o dia 23 de abril, às 9 horas no Plenário desta Casa de
Leis, para discutir com toda sociedade rondoniense, as prioridades

da Educação, tanto a nível nacional como estadual e municipal,
principalmente no que diz respeito a valorização dos profissionais
que atuam nesta área. Para tal Audiência Pública, requeiro sejam
convidados as entidades e seus respectivos representantes a
seguir: Conselho Estadual de Educação – CEE (Presidente –
Francisco Batista da Silva); Conselho Municipal de Educação – CME
(Presidente – Wilson Barbosa); Secretaria Municipal de Educação
– SEMED (Secretária – Epifânia Barbosa da Silva); UNDIME (SEMED);
Conselho da Criança e do Adolescente; UNIR (Reitor); URES
(Presidente); FUNDEB (Conselho); Conselho de Alimentação
Escolar – CAERO (Presidente – José Aldemir Saldanha); OAB
(Presidente – Hélio Viera Costa); CUT (Presidente – Itamar dos
Santos); Conselho de Alimentação Escolar Municipal – CAEM
(Presidente Lucival Pereira); Tribunal de Contas (José Euler
Potyguara pereira de Mello).

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a presente propositura visa
atender as reivindicação do SINTERO, em conjunto com a CNTE
– Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que
realizará a 4ª Marcha Nacional da Educação, que faz parte da VIII
Semana Nacional em prol da Educação Pública, (de 23 de a 27 de
abril(, cujo objetivo da categoria é a aprovação do Piso Salarial
profissional nacional.

Diante desse fato, contamos com o apoio dos nobres
Pares para aprovação desta propositura, para atender a
reivindicação do SINTERO e CNTE.

Plenário das Deliberações, 27 de março de 2007.
Dep.Professor Dantas.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. ALEXANDRE – Indica ao
Senhor Governador do Estado, a necessidade de mobilizar pelotão
de trânsito da Polícia Militar.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, com cópia
ao Comando Geral da Policia Militar, seja autorizado ao setor
competente a mobilização de um pelotão de transito, para fiscalizar
e orientar o estacionamento de carretas e outros veículos ao
longo da via de acesso à linha Belmont, no bairro nacional.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, somos sabedores da existência
de várias distribuidoras de produtos de petróleo na região do
Belmont, no bairro nacional, devido a isso o tráfego de carretas é
imenso, e como não existe uma fiscalização de trânsito, fica o
estacionamento desordenado, impossibilitando o tráfego dos
ônibus que fazem à linha Belmont/Nacional, pois as carretas
obstruem as ruas que dão acesso aqueles bairros.

Plenário das Deliberações, 27 de março de 2007
Dep.Dr. Alexandre Brito.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. ALEXANDRE – Indica ao Sr.
Governador do Estado a necessidade de recuperar e revitalizar o
prédio onde funcionou a Academia Rondoniense de Letras em
Porto Velho.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, sobre a
necessidade de reformar e revitalizar o prédio onde funcionou a
Academia Rondoniense de Letras, no município de Porto Velho.
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              A T O S    D I V E R S O S

ATO/ADM/GP/Nº1032/2007

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 03 (três) diárias no período de 16 à 18/03/2007,
ao servidor ARIOSTO COSTA DE ALMEIDA, cadastro nº012403-
2, cargo de Chefe de Gabinete do Deputado Mauro Rodrigues da
Silva, para deslocar-se aos municípios de Mirante da Serra, Ouro
Preto D’Oeste, Urupá e Tarilândia - RO, para levantar dados, a fim
de elaborar projetos para atender necessidades das Associações
Rurais, conforme Processo nº. 01057/2007.

Porto Velho, 28 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1033/2007

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 03 (três) diárias no período de 16 a 18/03/2007,
ao Deputado Estadual MAURO RODRIGUES DA SILVA, cadastro
nº012193-0, para deslocar-se aos municípios de Mirante da Serra,
Ouro Preto D’Oeste, Urupá e Tarilândia - RO, para levantar dados,
a fim de elaborar projetos para atender necessidades das
Associações Rurais, conforme Processo nº. 01056/2007.

Porto Velho, 28 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1095/2007

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

E X O N E R A R

MARLON DOUGLAS ARNDT, do Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe da Divisão Comunicação e Expediente, código
DGS-4, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 03 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1096/2007

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

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares a presente indicação tem por
objetivo, solicitar a recuperação do prédio onde funcionou a
Academia Rondoniense de Letras, em virtude da destruição do
patrimônio Literário e Cultural de nosso Estado, vez que o citado
prédio está sendo usado como depósito de lixo, e por marginais
que se reúnem ali, causando transtornos às pessoas que passam
no local, principalmente à noite, visto que fica próximo de praças,
escolas e parque desportivo.

Plenário das Deliberações, 26 de março de 2007.
Dep.Dr. Alexandre Brito.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Governador do Estado, a necessidade de implantar a Fundação
Universidade do Estado de Rondônia, conforme a Lei
Complementar nº271, de 10 de Dezembro de 2002, nas cidades
de Ariquemes, Jaru, São Miguel do Guaporé e Pimenta Bueno/
RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmº.
Sr. Governador do Estado, ouvido o Douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de implantar a Fundação Universidade
do Estado de Rondônia, conforme a Lei Complementar nº271,
de 10 de dezembro de 2002, nas cidades de Ariquemes, Jaru,
São Miguel do Guaporé e Pimenta Bueno/RO.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação visa atender os estudantes do Estado,
principalmente aqueles sem poder aquisitivo, que não podem
custear uma faculdade particular. Sabemos que nos dias atuais ser
Universitário é um sonho para a maioria dos estudantes da rede
estadual de ensino, apesar de termos em nosso Estado uma
Universidade Federal. Infelizmente entrar para essa renomada
instituição de ensino, muitas vezes é frustrante, tamanha a
dificuldade que os vestibulandos enfrentam.

É sabido que, quando mais desenvolvido um pais ou
estado, maior o nível de escolaridade de sua população. Alguns
concluem, de forma apressada, que bastará então proporcionar a
um grande número de brasileiros uma maior escolaridade para
que nos tornamos uma nação e um estado desenvolvido.
Evidentemente que há muitos outros fatores envolvidos, e a
escolaridade é em parte causa e, em parte, conseqüência do
desenvolvimento.

Um dos fatores que devem ser levados em conta é a
qualidade da formação oferecida. Não basta aumentar a
escolaridade formal, melhorar os dados estatísticos, como se fez
no Brasil nos últimos anos. É também fundamental elevar a
qualidade e a efetividade da educação oferecida.

Diante de tal situação é que peço a implantação da
Universidade Estadual, pois a Lei Complementar de nº271 de 10
de dezembro de 2002, cria os Cargos de Direção Superior da
Fundação Universidade do Estado de Rondônia e da outras
providências, faltando apenas o Estado instalar essas unidades de
ensino.

Investindo na Educação Superior, consequentemente o
Estado gera emprego e renda diminui a criminalidade, reduz o
analfabetismo e dessa forma prepara, cada vez mais pessoas ao
mercado de trabalho.

Plenário das Deliberações, 28 março de 2007.
Dep.Valter Araújo.
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nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARLON DOUGLAS ARNDT, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe da Divisão Serviços Gerais,
código DGS-4, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 03 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1099/2007

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 04 (quatro) diárias no período de 24 à 27/04/
2007, ao servidor JOSE DE RIBAMAR SILVA, cadastro nº0434-1,
cargo de Assistente Técnico Legislativo, lotado no Gabinete do
Deputado Mauro Rodrigues, para deslocar-se aos municípios de
Nova Brasilândia e Santa Luzia - RO, para prestar assistência jurídica
a pequenos agricultores, conforme Processo n 01185/2007.

Porto Velho, o4 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1101/2007

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 06 (seis) diárias no período de 04 à 09/04/2007,
ao servidor DEMOCRITO INACIO DE OLIVEIRA, cadastro nº010565-
2, cargo de Chefe de Gabinete da Presidência, para deslocar-se
aos municípios de Ouro Preto D’Oeste e Ji-Paraná - RO, para
preparar as Associações com reuniões para a audiência pública no
plenário desta Casa de Leis, conforme Processo n 01184/2007.

Porto Velho, 04 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1102/2007

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

LOTAR:

No Departamento de Polícia Legislativa, os servidores
relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal Efetivo, a partir
de 02 de abril de 2007.

CAD NOME CARGO

561-2 Antonio Paulino de Almeida Auxiliar Administrativo
499-5 Isaac Cuellar Justiniano Agente de Serviços
657-0 Paulo de Santiago Sarmento Agente de Serviços
1434-0 Roberto Henrique C. da Silva Técnico Legislativo

Porto Velho, 04 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1104/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei complementar nº 326, de 10 de
novembro de 2005.

R E S O L V E:

Designar os servidores relacionados para comporem a
Comissão Especial de Recebimento de Materiais, Serviços e Bens,
deste Poder, em caráter permanente a partir de 10 de abril de
2007.

Presidente: Jair Eugênio Marinho

Membros: Agnaldo Deusdete de Jesus Martins
Hélio José de Vargas

Porto Velho, 09 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1105/2007

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 01 (uma) diária no período de 09/04/2007, ao
servidor MILSON ALVES DA GUIA, cadastro nº6160-6, Cargo
de Assistente Técnico, lotado na Assessoria da Mesa Diretora,
para deslocar-se ao Município de Guajará-Mirim - RO, para realizar
gravação de reunião, de interesse desta Casa de Leis, conforme
Processo nº. 01187/2007.

Porto Velho, 09 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1106/2007

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 01 (uma) diária no período de 09//04/2007, ao
servidor FABIO JOSE VIEIRA MORAES, cadastro nº012718-5,
Cargo de Assessor Técnico, lotado no Departamento de
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Comunicação Social, para deslocar-se ao Município de Guajará-
Mirim - RO, para participar da cobertura de evento na Câmara
Municipal, conforme Processo nº. 01204/2007.

Porto Velho, 09 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1107/2007

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 04 (quatro) diárias no período de 04 à 07/04/
2007, ao Deputado Estadual EZEQUIEL NEIVA DE CARVALHO,
cadastro nº012184-8, para deslocar-se aos municípios de Vilhena,
Colorado D’Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara -
RO, para tratar da construção de usina de álcool naquela região,
conforme Processo n 01201/2007.

Porto Velho, 09 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1108/2007

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 01 (uma) diária no período de 09/04/2007, ao
servidor PAULO AYRES DE ALMEIDA, cadastro nº902-8, Cargo
de Técnico Legislativo, lotado no Departamento de Comunicação
Social, para deslocar-se ao Município de Guajará-Mirim - RO, para
realizar cobertura jornalística de evento na Câmara Municipal,
conforme Processo nº. 01205/2007.

Porto Velho, 09 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1109/2007

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 03 (três) diárias no período de 08 a 10/04/2007,
ao servidor RONALDO BORGES BAYLÃO, cadastro nº12342-2,
Cargo de Assessor Parlamentar, lotado no gabinete do Deputado
Miguel Sena, para deslocar-se ao Município de Guajará-Mirim - RO,
para participar da organização do Simpósio que será realizado neste
município, conforme Processo nº. 01206/2007.

Porto Velho, 09 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1110/2007

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 01 (uma) diária no período de 09/04/2007, ao
servidor ELIENIO DE NAZARE NASCIMENTO, cadastro nº12716-
0, Cargo de Assistente Técnico, lotado no Departamento de
Comunicação Social, para deslocar-se ao Município de Guajará-
Mirim - RO, para fazer cobertura de evento na Câmara municipal,
conforme Processo nº. 01203/2007.

Porto Velho, 09 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1119/2007

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 04 (quatro) diárias no período de 11 à 14/04/
2007, ao servidor OZIEL NEIVA DE CARVALHO, cadastro
nº.012805-0, cargo de Assistente Técnico, lotado no
Departamento de Policia Legislativa, para deslocar-se aos municípios
de Sapezal, Campos de Julho e Barro do Bugre – MT, para
Assessorar o Deputado Ezequiel Neiva, que fará visita em usina de
álcool e encontro com empresários do ramo de biodiesel, conforme
Processo nº. 01230/2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01120/2007

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

L O T A R

SILVIA FELIX DA ROCHA, cadastro nº 904-4, ocupante do
Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Néri Firigolo, a partir
de 04 de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1122/2007

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
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dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de dezembro
de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 05 à 08/04/
2007, ao servidor ALLAN AMORIM LINS, cadastro nº012568-4,
Cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Departamento de Policia
Legislativa, para deslocar-se aos Municípios de Machadinho D’Oeste
e Vale do Anari - RO, para acompanhar o Senhor Presidente desta
Casa de Leis, prestando serviço como segurança, conforme
Processo nº. 01225/2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1123/2007

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 04 (quatro) diárias no período de 09 a 12/04/
2007, a Deputada Estadual DANIELA SANTANA AMORIM,
cadastro nº012181-4, para deslocar-se a Brasília - DF, para
acompanhar Prefeitos nas reuniões nos Ministérios, Congresso
Nacional e Senado Federal, conforme Processo nº. 01224/2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1124/2007

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 04 (quatro) diárias no período de 11 à 14/04/
2007, ao Deputado Estadual EZEQUIEL NEIVA DE CARVALHO,
cadastro nº012184-8, para deslocar-se aos municípios de Sapezal,
Campos de Julho e Barro do Bugre – MT, para visita em usina de
álcool e encontro com empresários do ramo de biodiesel, conforme
Processo nº. 01229/2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1138/2007

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

N O M E A R

ALINE BARBOSA DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe da Divisão Comunicação e
Expediente, código DGS-4, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01139/2007

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

L O T A R

JACILDA BRANDÃO DA SILVA, cadastro nº 321-0, ocupante
do Cargo de Auxiliar Administrativo, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Miguel Sena, a partir
de 09 de abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01140/2007

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

L O T A R

PAULO FERREIRA LUZ, cadastro nº 1026-5, ocupante
do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 09 de
abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Assembléia Legislativa torna público aos
interessados que, diante do que consta do processo n° 836/
2007/ALE, HOMOLOGA e ADJUDICA a Ata de Registro de Pre-
ços n° 009/2006/SUPEL, processo administrativo n°
01.1108.00005-00/2006, cujo objeto é a contratação de servi-
ços de fornecimento de combustíveis, obedecidas todas as con-
dições estabelecidas no Pregão n° 070/SUPEL/2006 e na legis-
lação pertinente.

Deputado Neodi Carlos
Presidente da ALE/RO


