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    SUMÁRIO

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
RESOLUÇÕES
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 10 de abril de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Alex Testoni – 1º Vice-Presidente

Secretário:
Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 15 horas e 4 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Tiziu Jidalias (PMDB), Amauri
dos Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba
(PMDB),  Valter Araújo (PTB), Professor Dantas (PT), Neri
Firigolo (PT), Ribamar Araújo (PT), Alex Testoni (PTN), Luiz
Cláudio (PTN), Jesualdo Pires (PSB), Wilber Coimbra (PSB),
Neodi Carlos (PSDC), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS),
Luizinho Goebel (PV), Euclides Maciel (PSL), Maurão de
Carvalho (PP), Maurinho Silva (PSDB), e Valdivino Rodrigues
(PRP).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 18ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 7ª Legislatura.

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

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

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

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO:

- Requerimento nº 3/07 – Deputado Miguel Sena
comunicando sua ausência na Sessão Ordinária do dia 10/04/
07;

– Ofício nº 73/07 – IBGE em resposta ao Ofício S/305/07,
referente ao Requerimento nº 031/07 de autoria do Deputado
Amauri dos Santos;

– Telegrama do Deputado Federal Natan Donadon
,agradecendo pelo convite para participar de uma audiência
Pública no dia 13/04 e comunica que não poderá comparecer
por ter compromissos anteriormente agendados;

– Telegrama nº 89/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde no valor de R$ 3.240,00.



23 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 44862Pág.

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 .

- Telegrama nº 14/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde no valor de R$ 7.560,00;

– Telegrama nº 40/07 – Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para a Prefeitura Municipal de Porto Velho no valor de
R$162.000,00;

– Memorando 087/07 – Gabinete do Deputado Doutor
Alexandre informando que o mesmo estará ausente nas
Sessões dos dias 10, 11 e 12 do corrente;

– Ofício nº 215/COTEL em resposta ao Ofício nº P/24/07
referente à Indicação nº 15/07 do Deputado Tiziu Jidalias.
n em resposta ao Ofício nº P/35/07 referente à Indicação nº
026/07 do Deputado Euclides Maciel;

- Ofício nº 217/COTEL em resposta ao Ofício nº P/34/07
referente à Indicação nº 0025/07 do Deputado Amauri dos
Santos;

- Ofício nº 219/COTEL em resposta ao Ofício nº P/30/07
referente à Indicação nº 21/07 do Deputado Amauri dos Santos;

- Ofício nº 220/COTEL em resposta ao Ofício nº P/25/07
referente a Indicação nº 16/07 do Deputado Tiziu Jidalias;

- Ofício nº 221/COTEL em resposta ao Ofício nº P/23/07
referente à Indicação nº 14/07 do Deputado Chico Paraíba;

- Ofício nº 222/COTEL em resposta ao Ofício nº P/50/07
referente à Indicação nº 30/07 do Deputado Jair Miotto;

- Ofício nº 224/COTEL em resposta ao Ofício nº P/21/07
referente à Indicação nº 12/07 do Deputado Kaká Mendonça;

- Ofício nº 225/COTEL em resposta ao Ofício nº P/63/07
referente à Indicação nº 42/07 do Deputado Amauri Santos;

- Ofício nº 226/COTEL em resposta ao Ofício nº P/73/07
referente à Indicação nº 52/07 do Deputado Valter Araújo;

- Ofício nº 227/COTEL em resposta ao Ofício nº P/53/07
referente à Indicação nº 32/07 do Deputado Tiziu Jidalias;

- Ofício nº 228/COTEL em resposta ao Ofício nº P/54/07
referente à Indicação nº 33/07 do Deputado Jair Miotto;

- Ofício nº 229/COTEL em resposta ao Ofício nº P/132/07
referente à Indicação nº 78/07 do Deputado Valter Araújo;

- Ofício nº 230/COTEL em resposta ao Ofício nº P/35/07
referente à Indicação nº 26/07 do Deputado Euclides Maciel;

- Ofício nº 231/COTEL em resposta ao Ofício nº P/25/07
referente à Indicação nº 16/07 do Deputado Tiziu Jidalias;

- Ofício nº 232/COTEL em resposta ao Ofício nº P/23/07
referente à Indicação nº 14/07 do Deputado Chico Paraíba;

- Ofício nº 233/COTEL em resposta ao Ofício nº P/32/07
referente à Indicação nº 23/07 do Deputado Amauri Santos;

- Ofício nº 234/COTEL em resposta ao Ofício nº P/27/07
referente à Indicação nº 18/07 do Deputado Amauri Santos;

- Ofício nº 235/COTEL em resposta ao Ofício nº P/50/07
referente à Indicação nº 30/07 do Deputado Jair Miotto;

- Ofício nº 236/COTEL em resposta ao Ofício nº P/131/07
referente à Indicação nº 77/07 do Deputado Valter Araújo;

- Ofício nº 237/COTEL em resposta ao Ofício nº P/48/07
referente à Indicação nº 28/07 do Deputado Kaká Mendonça;

- Ofício nº 238/COTEL em resposta ao Ofício nº P/22/07
referente à Indicação nº 13/07 do Deputado Kaká Mendonça

- Ofício nº 239/COTEL em resposta ao Ofício nº P/20/07
referente à Indicação nº 11/07 do Deputado Kaká Mendonça;

- Ofício nº 240/COTEL em resposta ao Ofício nº P/13/07
referente à Indicação nº 4/07 do Deputado Kaká Mendonça.

Foi lido o expediente recebido, senhor Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Passemos às
Breves Comunicações. Com a palavra, por um tempo de cinco
minutos, sem aparte, o ilustre Deputado Maurinho Silva.

O SR. MAURINHO SILVA – Boa tarde! Em nome de
Deus eu cumprimento a Mesa, a pessoa do nosso Presidente,
os demais Pares, o público aqui presente, a imprensa e os
funcionários desta Casa de Leis.

Senhor Presidente, eu subscrevo aqui junto à Mesa
Diretora, na forma regimental, peço para que tire meu nome
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da CPI que investiga o SINTERO. Em função, uma justificativa,
eu, acho que poucas pessoas sabem, sou um fundador do
Sindicato dos Representantes Propagandistas, e propagandistas
e vendedores de medicamentos do Estado de Rondônia. Tem
16 anos de fundação este Sindicato, do qual eu participo
ativamente da carreira desse processo de defensoria dos
trabalhadores, principalmente os trabalhadores de
medicamentos, vendedores, propagandistas, representantes
em geral, onde antigamente não tinha uma representatividade
aqui no Estado.

Desse lado, olhando para mais essa situação de forma
imparcial para que não tenha interferência, nem, portanto, nem
uma pendência, nem para um lado, nem para outro, eu achei
melhor retirar meu nome da CPI, mas fico à disposição dos
demais Pares, naquilo que for necessário. Muito obrigado.

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

Com a palavra pelo tempo de 20 minutos, com aparte,
o ilustre Deputado Jesualdo Pires.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. JESUALDO PIRES – Senhor Presidente Neodi
Carlos, Senhores Deputados, imprensa, público que assiste a
nossa sessão. Senhor Presidente, eu gostaria, em primeiro
lugar, nesse meu pronunciamento fazer um pequeno relato do
que aconteceu em Alvorada do Oeste agora no sábado passado,
ocasião do lançamento da Campanha de Erradicação da Febre
Aftosa. Na verdade, a 22ª Campanha Oficial que acontece em
nosso Estado e lá  presente, várias autoridades: o Governador
do Estado, nossos Deputados Amauri dos Santos e Luizinho
Goebel. Estive presente nesse lançamento oficial em que houve,
além de tantas outras coisas, houve uma palestra muito
brilhante, uma palestra do Dr. Fernando Pinto que é um médico
veterinário do Ministério da Agricultura em que ele relatava a
condição do nosso gado, a condição da pecuária hoje em
Rondônia, tanto a pecuária de corte como a pecuária de leite.

Eu gostaria, aqui no meu pronunciamento, de dar
alguns dados, inclusive para a imprensa, eu tenho certeza que
alguns já têm esses dados em mãos, mas para reforçar, a
importância dessa campanha de erradicação da febre aftosa e
principalmente da importância de não termos um caso, de um
foco de febre aftosa. Caso venhamos a ter, por negligência ou
por falta de responsabilidade de algum produtor, de algum
criador, nós teremos sérias conseqüências econômicas para o
nosso Estado de Rondônia. Eu quero dizer aqui para vocês, em
primeiro lugar, passarei alguns números, pode parecer
enfadonho e cansativo esses números, mas são importantes
para ressaltar a importância da pecuária, tanto de corte como
a pecuária de leite no nosso Estado de Rondônia. Daí a
importância da conscientização, a importância da erradicação
dessa febre aftosa.

Hoje nós somos considerados um Estado livre de aftosa,
mas com vacinação. Estamos almejando, dentro de algum
tempo, espero que seja o mais breve possível, consigamos ser
um Estado como Santa Catarina. Santa Catarina é hoje um
Estado livre de aftosa sem vacinação. O nosso rebanho hoje,
para vocês terem uma idéia, já situa em torno de onze milhões
e quinhentas mil cabeças, sendo oito milhões e cem de corte e

três milhões, trezentos e quinze de leite. Nós temos hoje em
Rondônia noventa e nove mil (99.000) propriedades rurais,
senhor Presidente, sendo que dessas noventa e nove mil, oitenta
e uma mil quinhentos e dezoito (81.518) são propriedades rurais
que tem pecuária como atividade econômica. Setenta e sete
por cento (77%) dessas nossas propriedades têm até cem
hectares (100ha). Quer dizer, no Estado de Rondônia, 99 mil
propriedades 77% são propriedades de até 100 há, veja a
importância disso daí. Somos hoje o oitavo (8º) rebanho do
país e o segundo (2º) da região Norte, perdendo apenas para
o Estado do Pará que tem um rebanho maior do que o de
Rondônia.

No ano passado, nós tivemos uma produção de
trezentos e oitenta e três milhões de quilos de carne, nos dezoito
frigoríficos instalados em Rondônia. O total dessa produção, e
aí eu sempre ressalto a importância de não termos um foco de
febre aftosa, que um foco de febre aftosa, hoje, seria mortal
para o sistema produtivo econômico na questão da pecuária,
tanto de corte como de leite. Para se ter uma idéia, dessa
produção toda de carne, apenas 22% foram consumidas no
Estado de Rondônia, só 22%; 65% dessa carne foi mandada
para o centro-sul do País, para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, como aqui para o Amazonas também em Manaus, e
13% foi destinado ao mercado internacional.

Então, Deputado Valter Araújo, de toda produção de
carne hoje de Rondônia, apenas 1/5 é destinado ao nosso
consumo, quer dizer, 80% da carne produzida em Rondônia
hoje depende do mercado externo, depende do mercado interno
de fora do Estado de Rondônia. A carne de Rondônia foi
exportada para 22 países do mundo: América, Europa, Egito,
Emirados Árabes, Israel, Rússia, Hong Kong, são os maiores
compradores hoje da carne de Rondônia.

Em 2003 foram abatidas 885 mil cabeças de gado,
sendo que em 2006, o ano passado esse número dobrou, nós
tivemos o abate de um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil
cabeças. Para se ter uma idéia dessa força da pecuária, vou
dar um dado muito interessante que eu colhi também, as
exportações de carne de Rondônia, esses 13% que eu relacionei
que foram exportados em 2003, senhor Presidente, representou
uma divisa, divisas em dólares para o Estado de Rondônia no
valor de US$3.139.000,00 (três milhões, cento e trinta e nove
mil dólares), em 2003. Apenas quatro anos depois, para vocês
terem uma idéia de como o Estado avançou em termos de
exportação de carne, no ano passado nós exportamos US$
102.000.000,00 (cento e dois milhões de dólares). Quer dizer,
tínhamos um número,  pouco mais de três milhões em 2003,
em 2006 passamos de cento e dois milhões de dólares, quer
dizer, houve um incremento de três mil por cento (3.000%)
na˜s nossas exportações em apenas 4 anos, e esse número
está cada vez mais aumentando.

Novas unidades frigoríficas estão sendo instaladas no
Estado, em Ji-Paraná tem uma nova unidade frigorífica, em
Pimenta Bueno, em Vilhena está se ampliando, em Rolim de
Moura. Quer dizer, hoje os grupos frigoríficos, Sr. Presidente
Neodi, eles estão vindo para Rondônia não é porque Rondônia
tem algum outro atrativo, o que atrai hoje os frigoríficos para
o Estado de Rondônia é a questão da sanidade, porque um
frigorífico desses vai investir milhões de reais numa unidade
frigorífica sabendo que o Estado de Rondônia hoje cumpre o
seu papel na questão da sanidade.
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O Sr. Maurinho Silva – Permite-me um aparte, senhor
Presidente?

O SR. JESUALDO PIRES – Concedo aparte ao nobre
Deputado Maurinho.

O Sr. Maurinho Silva – Obrigado Deputado Jesualdo.
Quero parabenizá-lo por um tema tão importante e

nesta Casa de Leis vem sempre sendo lembrada através do Dr.
Ribamar, do Deputado Luiz Cláudio, de vossa excelência, e do
nosso Presidente também que abordou um tema muito
importante que é a ação fundiária junto ao INCRA. Quero
lembrar também, Deputado, que algumas cidades, apesar de
eu não estar diretamente ligado ao interior, algumas cidades
tem dois, três frigoríficos e parece que eles fazem um tipo de
acordo onde um ou dois não exportam, e fica só um responsável
pela parte de exportação.

Eu acho que poderia estar sendo muito melhor hoje
para os produtores nesse sentido se houvesse uma fiscalização
muito maior no sentido daqueles frigoríficos que têm a licença
para exportar, para encaminhar carne para fora, porque se
não estiver fazendo, é motivo de ser cassada essa licença para
que eles não fiquem com essa prerrogativa de exportar e
negociar entre si, em grupos. Eu acho que isso é muito
prejudicial aos nossos pequenos produtores, principalmente
onde não tem opção. Eu lembro, em Pimenta Bueno tem muito
isso um frigorífico não exportar e, o outro fica com a
responsabilidade. Ouvimos dizer que parece que existe um
acordo de cavalheiros, e o lucro que se teria com o outro
exportando é coberto por uma parte sem o trabalho. E por fim,
quem paga o preço realmente é o produtor. Muito sábias as
suas preocupações. Parabéns Deputado Jesualdo.

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado Deputado
Maurinho. Gostaria que a Mesa colocasse integralmente o aparte
do Deputado Maurinho no meu pronunciamento. E gostaria de
ressaltar, Deputado Maurinho, que esta questão do mercado é
uma questão que nos preocupa muito. Inclusive aquela lei que
nós aprovamos de autoria do Deputado Alex Testoni, é uma
das preocupações também, dos produtores de Rondônia.
Normalmente os produtores se sentem lesados pelos frigoríficos
na hora da pesagem da carne. Então, essa lei que nós
aprovamos recentemente, há pouco mais de trinta dias, é uma
lei que vem ao encontro dos produtores, porque é uma lei que
cria uma balança mecânica: uma balança de aferição. É uma
balança que vai ficar ao lado da balança eletrônica para que o
produtor, realmente tenha a segurança de que seu gado abatido
está sendo pesado da forma adequada e sem risco de estar
sendo lesado.

Com relação a questão do monopólio, vamos dizer
assim, dessa cartelização do mercado do frigorífico, eu acho
que isso vai ser resolvido a partir de agora. Essas novas unidades
frigoríficas que estão chegando aqui no Estado de Rondônia,
com certeza, trarão uma concorrência salutar e uma
concorrência muito maior.

Então, evidentemente que todos os frigoríficos terão
muito mais responsabilidade de comprar porque a concorrência
vai ser muito maior. Na verdade hoje os produtores dizem o
seguinte: hoje você vende a carne para o frigorífico, a partir

de algum tempo quando, houver uma concorrência, muito maior,
os frigoríficos é que terão que comprar dos produtores.

Hoje, na verdade, os produtores estão sendo
manipulados pelos frigoríficos. Eles colocam os preços que
querem, as escalas. Ou seja, a hora que querem matar. O
produtor rural hoje, que depende de vender para o frigorífico,
muitas vezes ele tem praticamente que estar dependendo do
frigorífico. Eu tenho certeza, Deputado Maurinho, que essa
situação vai se regularizar a partir do momento que houver
uma concorrência maior. Eu acredito muito na livre concorrência.

Continuando aqui meu pronunciamento, vou falar agora
sobre a questão da pecuária de leite, tão importante quanto à
questão da pecuária de corte. Para os Srs. terem uma idéia,
no ano passado nós produzimos 230 milhões de litros de leite
no Estado de Rondônia, 230 milhões de litros de leite foram
retirados das nossas vacas no ano passado. Sendo que desses
230 milhões de litros de leite foram tirados de 35 mil
propriedades rurais. Quer dizer, daquelas 99 mil propriedades
que eu coloquei no início do pronunciamento, 1/3 tem a pecuária
de leite como base econômica. Quer dizer, a pecuária de leite
hoje é muito importante também porque 1/3 das propriedades
rurais, 35 mil propriedades rurais, dependem da pecuária de
leite. Outro dado muito importante: 22% de todos os nossos
irmãos rondonienses dependem da renda proveniente da
atividade leiteira. Ou seja, 1/5 da população de Rondônia, hoje,
de alguma forma, depende da atividade leiteira para a
sobrevivência financeira, a sobrevivência dos seus lares, das
suas famílias. Dado muito importante também que eu extraí,
desses 230 milhões de litros de leite que nós produzimos o
ano passado, 65%, quase 2/3 desse leite foi só para a produção
de queijo mussarela. Ou seja, a produção de leite é mesmo
muito menor do que a produção de queijo. Então 65% desse
leite que foi produzido foram destinados à produção de queijo,
sendo que dessa quantidade de queijo que nós produzimos,
80% foi exportada para o centro-sul do País. Quer dizer, só
20% do queijo que é produzido no Estado de Rondônia, como
só 20% da carne que é produzida em Rondônia, é consumida
aqui no Estado de Rondônia. Então, da mesma forma que é a
carne, o leite também, apenas 20% dele é consumido, o resto,
todo o queijo que é produzido vai para o centro-sul do País.

Então, senhor Presidente, eu gostaria de parabenizar
o IDARON, o Governo do Estado, o FEFA, o trabalho brilhante
que o IDARON e o FEFA têm feito neste Estado. Este trabalho
da erradicação da febre aftosa e trouxe esses dados aqui para
mostrar a importância que é a pecuária hoje de corte e de
leite no nosso Estado. Imaginem vocês se amanhã acontecesse
um foco de febre aftosa em nosso Estado, a calamidade que
seria, o grande caos social que seria, seriam 35 mil propriedades
que estariam impedidas de mandar esse queijo para o centro-
sul. Seriam 81 mil propriedades, 81 mil famílias nesse Estado
de Rondônia que estariam impedidas de comercializar essa
carne para fora do Estado. Nós teríamos 80% da nossa produção
que não teríamos como destiná-la. Quer dizer, hoje, tanto o
leite como a carne, 80% é destinada ou ao mercado externo,
ao mercado de outros Estados. Se tivéssemos aqui, hoje um
foco de febre aftosa todo esse trabalho de anos, 22 campanhas,
muito dinheiro investido, tanto do Governo como dos
produtores, teria sido tudo jogado, em vão.

Quero alertar aos produtores rurais, alertar aos meus
companheiros de Parlamento, meus pares, principalmente
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aqueles que são ligados à área rural que conscientize os
produtores. A nossa campanha de vacinação começará agora
dia 15 de abril e se estenderá até o dia 15 de maio. É importante
que haja essa consciência de todos, para que realmente, a
gente possa daqui a algum tempo, eu acredito que em poucos
anos...

O Sr. Luiz Cláudio – Permite-me um aparte, nobre
Deputado?

O SR. JESUALDO PIRES - Pois não, Deputado Luiz
Cláudio.

O Sr. Luiz Cláudio – Obrigado Deputado Jesualdo. O
seu pronunciamento é um pronunciamento muito importante
para o Estado de Rondônia.

Nós somos livres da febre aftosa, com vacinação. Temos
o status reconhecido internacionalmente. E realmente, que Deus
o livre que aconteça um foco de febre aftosa no Estado. Agora
a pouco, por exemplo, o Governador esteve na Exposição de
Londrina, no Paraná, e lá ele pode perceber o caos que está
acontecendo em função de um foco que ocorreu no ano
passado. Então, temos que ter um cuidado maior principalmente
com a fronteira a fronteira com a Bolívia. Ontem mesmo nós
estávamos em Guajará-Mirim, com o nosso Presidente Neodi
Carlos e com outros Deputados, e lá fiquei até preocupado
porque o preço do gado lá está uma calamidade. E aí realmente
nós temos que fortalecer as fronteiras. O nobre Deputado
Ribamar Araújo, Presidente da Comissão de Agricultura, levou
essa reivindicação ao Ministro, e com certeza ele está trazendo
boas novidades. Nós temos que reforçar, principalmente a
fronteira com a Bolívia, não permitir de maneira nenhuma
animais entrarem no Estado de Rondônia. Se entrar tem que ir
para o sacrifício, não tem outra alternativa. E, sem sombra de
dúvida, o senhor participou do lançamento da Campanha em
Alvorada do Oeste, quer dizer, é uma responsabilidade de todos
nós: do produtor, dos Poderes, Governo Federal, Governo do
Estado, município, Vereadores, Deputados Estaduais.

Quero aqui parabenizar V.Exª. por esse pronunciamento
e dizer que todos nós, está aqui o Deputado Chico Paraíba que
é zootecnista, é do ramo, em qualquer reunião nós temos que
falar da Campanha de Febre Aftosa porque nós estamos
fazendo um alerta para o criador, aquele que tem uma cabeça,
que tem cem, que tem mil, tem que vacinar, não tem outra
alternativa.

Nobre Deputado Jesualdo, parabéns por este
pronunciamento e realmente a responsabilidade é de todos
nós já que em Rondônia, graças a Deus, as indústrias estão
chegando e com certeza há uma luz que o preço da carne
pode reagir. Agora nós não podemos perder esse título, jamais
podemos perder o status de zona livre de febre aftosa com
vacinação. Portanto, nobre Deputado meus parabéns pelo seu
alerta e pelo seu discurso.

O SR. JESUALDO PIRES – Muito obrigado Deputado
Luiz Cláudio. Eu gostaria que o aparte do Deputado Luiz Cláudio
também fizesse parte do meu pronunciamento. Para finalizar,
senhor Presidente, dizer a importância dessas novas unidades
industriais frigoríficas que estão sendo instaladas no Estado de
Rondônia. Eu, conversando com alguns desses empresários

colocavam que a atração deles por estarem hoje, investindo
vultosos investimentos no Estado de Rondônia não se dá por
outra causa senão pelo controle eficaz que o nosso Estado
hoje, tem em relação à febre aftosa. Quer dizer, eles hoje não
ousariam investir todo esse dinheiro, seis ou oito frigoríficos
hoje estão sendo instalados no Estado de Rondônia, milhões
de reais, são plantas caríssimas, são indústrias caríssimas,
eles não investiriam isso sabendo que o nosso Estado poderia
a qualquer momento perder esse status de estar livre da febre
aftosa.

O Sr. Alex Testoni – Conceda um aparte nobre
Deputado?

O SR. JESUALDO PIRES – Concedo o aparte, aqui, ao
Deputado Alex Testoni.

O Sr. Alex Testoni – Obrigado nobre Deputado
Jesualdo. Também falar ao senhor que está tramitando no
governo estadual, no Executivo, um projeto de lei punindo os
frigoríficos por formação de cartel. É a Lei n° 1.558, proibindo
o incentivo fiscal, suspendendo o incentivo fiscal dos frigoríficos
que praticarem o cartel. Mas cabe, nobre Deputado, à gente
fiscalizar os frigoríficos para que não ocorra. A gente não sabe
o que está acontecendo que a arroba hoje no Estado de
Rondônia está em torno, do boi rastreado, o capão, R$43,00
(quarenta e três reais), R$44,00 (quarenta e quatro reais).
Por que São Paulo está 31% mais caro? O frete não
corresponde nem a 5%. Então não conseguimos explicar,
sabendo que é dito pelos quatro cantos do Brasil que nós temos
o melhor boi verde, boi totalmente ecológico e temos o pior
preço. Também tem indicação da Câmara Setorial da carne
que vai fortalecer a sua idéia e vai dar sustentação para
fiscalização desses frigoríficos.

Muito louvável a sua idéia e muito importante também,
que nós Deputados fiscalizemos os frigoríficos, para que não
ocorra essa formação de cartel que infelizmente, parece que
está ocorrendo pelo baixo preço da carne praticada no Estado
de Rondônia.

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado Deputado Alex
Testoni. Também peço que o aparte do Deputado Alex faça
parte do meu pronunciamento. E dizer ao Deputado Alex que
essa preocupação é muito antiga, dos produtores rurais de
Rondônia, tanto na questão da cartelização do setor como na
questão da pesagem.  Então essa Lei que eu coloquei agora a
pouco no meu pronunciamento, a Lei que foi aprovada aqui
por unanimidade e, que cria a figura da balança mecânica do
lado da balança eletrônica, autoria de V. Exª. Deputado Alex
Testoni, foi uma Lei muito importante. Inclusive, falando aos
produtores rurais de Alvorada do Oeste, por ocasião do
lançamento, eu citei essa Lei, citei o seu nome, citei o nome do
Deputado Alex e fui aplaudido imediatamente. Porque é uma
reivindicação antiga, quer dizer, os produtores além de se
sentirem lesados pelos baixos preços, como colocou o Deputado
Alex Testoni, hoje a arroba de boi em Rondônia está quarenta
e quatro reais, em São Paulo a arroba do boi está cinqüenta e
cinco, cinqüenta e seis. Por que esta diferença tão discrepante?
Então precisa ser...Agora, eu acredito Deputado Alex, que esses
preços só terão uma normalidade a partir do momento que
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mais unidades frigoríficas se instalarem no Estado, porque aí
sim, haverá mais concorrência, haverá mais demanda por
compra de boi, de vaca, e evidentemente que o preço vai ser
mais competitivo. Quero agradecer a todos pela atenção.

Muito obrigado, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença do Francisco Souza Sampaio, Presidente do
SINDSDET de Porto Velho, também Orleans Gomes da Silva,
Presidente do SINTELPS e do Senhor Cleiton dos Santos,
Presidente do Sindicato dos Bancários e, queremos agradecer
a presença do Exm°. Sr. Altamiro Sousa, Prefeito de Alto Paraíso.

Com a palavra, pelo prazo de vinte minutos com aparte,
o ilustre Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Senhor Presidente, nobres
Deputados, quero cumprimentar Vossas Excelências. Quero
também, cumprimentar a toda imprensa aqui presente, da
mesma forma cumprimentar a todo o nosso público que se faz
presente mais uma vez no Plenário desta Casa, aqui contribuindo
muito, nos ouvindo e, com certeza, nos orientando também,
quando nos encontramos nos corredores desta Casa.

Quero senhor Presidente, inicialmente, dizer da grande
alegria de estar retornando hoje a esta Casa, depois de ter
passado um final de semana intenso, trabalhando e correndo
por toda minha região de atuação, a região da grande
Ariquemes que todos são conhecedores. Visitamos alguns
municípios neste final de semana e com muito alegria retorno
hoje a esta Casa, para trazer também algumas informações.
Da mesma forma, Senhor Presidente, quero aqui cumprimentar
mais uma vez o nosso Prefeito Altamiro, da cidade de Alto
Paraíso, um grande amigo, tem feito ali um grande trabalho
naquela cidade.

E, quero, Senhor Presidente, dizer ainda de uma outra
grande alegria hoje, que tenho aqui toda a minha equipe de
trabalho de linha de frente mesmo, na cidade de Ariquemes,
que está presente ali e até gostaria que ficassem em pé, porque
é muita gente lá Senhor Presidente, estão ali, se não me falha
a memória são vinte e quatro pessoas que fazem parte. Muito
obrigado. Sejam bem-vindos!

Ali está a nossa equipe de trabalho, que faz parte de
um escritório de apoio às nossas associações, tantos rurais,
quanto urbana na região da grande Ariquemes e eu quero
cumprimentar a todos vocês e dar  as boas-vindas e dizer que
esta Casa, de fato, é a Casa do povo do Estado de Rondônia.

Mas, senhor Presidente, eu venho a esta Tribuna, na
realidade para me tornar um pouquinho mais conhecido por
cada um dos senhores pares desta Casa, por cada um dos
amigos que aqui se fazem presentes. Eu estava fazendo, nesse
final de semana, algumas reflexões e estava, na realidade,
escrevendo algumas coisas a meu próprio respeito, dentro de
uma profunda avaliação de todas essas histórias que nós
vivemos dentro da Assembléia Legislativa, de toda a história
que nós vivemos, na realidade, dentro do Poder público. E é
claro que todo o homem público, toda a pessoa pública precisa
sempre fazer essas reavaliações. Eu estava, na realidade,
fazendo no meio dessas reavaliações, cheguei a seguinte
conclusão, senhores Deputados: Deputado Luiz Cláudio,
Deputado Ribamar, Deputado Dantas, eu chego ali Deputado
Wilber à seguinte avaliação: sou mesmo um sonhador. Eu resolvi

vir hoje a esta Tribuna, mais uma vez para me tornar conhecido
por Vossas Excelências, sobretudo para àqueles que de fato
ainda não me conhecem: Eu sou sim um sonhador. Eu ainda
sonho que este Brasil será um Brasil muito mais humano do
que este que nós vivemos. Considero-me sim, um sonhador.
Ainda sonho em viver em um mundo que, de repente, um dia
vamos poder viver sem guerras. Eu ainda consigo sonhar,
senhor Presidente, senhores Deputados, eu sou mesmo um
sonhador. Talvez seja esta uma grande marca de toda a minha
história de vida. Eu me considero um sonhador porque ainda
consigo, senhores Deputados, imprensa, amigos e público aqui
presente, ainda consigo pensar e sonhar que um dia, talvez as
favelas do nosso Brasil ou talvez do nosso mundo ainda serão
exterminadas.  Ainda serão dadas oportunidades para aqueles
que de fato não tem. Eu quero dizer para vocês meus amigos,
nobres colegas Deputados, se alguém imaginava que o Tiziu,
nos seus discursos, seria aqui, realmente, por algumas vezes,
considerado um sonhador, eu quero na realidade hipotecar,
avalizar esse pensamento, dizendo com as minhas próprias
palavras. Não tenho problema nenhum de me declamar diante
de todos vocês, até mesmo da imprensa do nosso Estado de
Rondônia que sou mesmo um sonhador. Aliás, dentro dessas
minhas proposições de sonhos, eu quero dizer para vocês que
eu ainda sonho e ainda creio que o mal vencerá o bem. Que
esse nosso mundo em que vivemos, às vezes de guerra, de
tribulações, de acusações, de calúnia e que um dia nós vamos
poder viver em um mundo de paz, em um mundo de harmonia,
em um mundo de felicidade. Sou mesmo um sonhador e é
desta forma que vim aqui hoje a esta Tribuna me titular a cada
um de vocês.

E eu posso dizer meus amigos Deputados, imprensa e
público aqui presente, dentro destas minhas preposições de
sonhos, eu gosto de dizer sempre, já falei outras vezes, sobre
um grande sonhador dentro do nosso Brasil e que deixou uma
grande marca e que esta marca, na realidade, percorre por
vários países, senão por todo mundo.

Nós temos um grande sonhador que nos deixou uma
história brilhante e talvez dentro dessa história que nós devemos
pegar como exemplo para sermos cidadãos de bem e cidadãos
considerados realmente, de exemplo dentro do nosso País. Eu
quero falar um pouquinho sobre JK, um grande sonhador. O
mesmo JK que dentro da cidade do Rio de Janeiro um dia pôde,
na frente daquela praia de Ipanema, na grande beleza da praia
de Ipanema, sonhar que poderia sair daquele seu conforto
momentâneo e ir para um lugar deserto, naquela época que
hoje todos nós chamamos de Brasília, e ainda muito mais
chamamos de capital do nosso Brasil. JK sonhava que um dia
este Brasil pudesse, na realidade, ser um Brasil como nós temos
hoje. Um Brasil arrojado, um Brasil cheio de potencialidades e
que pudéssemos ter ali a grande capital chamada Brasília. Que
pudesse, lá daquele centro do Brasil, governar todo o nosso
País com a grande envergadura que tem a nossa grande capital
chamada Brasília. Brasília que hoje é uma cidade dos concretos,
Brasília que hoje é uma cidade que dá inveja para muitas outras
cidades do mundo, Brasília que toma todas as grandes decisões
do nosso Brasil. E, eu quero ressaltar que esta capital, chamada
Brasília, saiu da mente de um sonhador, e eu quero na realidade
dizer e me comparar até mesmo, não talvez na grandiosidade
de Jk, mas eu quero dizer na qualidade de sonhador posso sim
me colocar, porque eu sonho realmente com dias melhores,
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eu sonho como aquele mesmo Jk que acreditou naquele deserto,
naquele lugar chamado nada, naquele momento, e que hoje é
a nossa capital, capital do Brasil. O mesmo JK que sonhou,
acreditou e colocou em prática mais de três mil quilômetros de
rodovia dentro do nosso Brasil e até mesmo essa
transamazônica.

Eu quero dizer meus amigos, ainda discorrendo dentro
desse assunto, me declarando aqui um grande sonhador, eu
quero falar de um outro grande guerreiro. Não poderia falar
de sonhos se eu não falasse do velho e antigo guerreiro do
PMDB chamado Ulisses Guimarães. Ulisses que quantas e
quantas vezes, na sua dura batalha pela democracia e que às
vezes precisou ir para as ruas, como fez naquela época gritando
pelas “Diretas Já”, às vezes sendo também incompreendido
nos seus posicionamentos. Mas nem por isso, Ulisses Guimarães
deixou de acreditar nos seus sonhos e lutar pelos seus ideais.
É por isso que Ulisses Guimarães juntamente com outros
parceiros que ombreados, como por exemplo podemos também
citar um outro grande presidente chamado Tancredo Neves.
Infelizmente não pôde assumir o seu mandato, mas que, sempre
foi um sonhador e sempre lutou pela nossa democracia.
Democracia essa que às vezes não é fácil colocar em prática,
porque a democracia é nada mais e nada menos que nós
respeitarmos o direito e os posicionamentos dos outros. E é
bom se falar de democracia, porque muito pouco temos visto
se falar e temos visto pouco se praticar a verdadeira
democracia. E é tão bom, nobres Deputados, meu amigo
Deputado Valter, nobre Deputado Ribamar. Quando se fala de
democracia não tem como deixar de falar que democracia é
dar o direito ao povo de participarem de seus governos. Isso
nós temos visto, na realidade, pouco tem acontecido.

É por isso senhores, que eu continuo dizendo: eu sou
mesmo um sonhador. Eu vim hoje aqui falar sobre um grande
guerreiro e sonhador JK, que tanto sonhou que esse mundo
pudesse ser melhor, que este Brasil pudesse um dia ser muito
mais arrojado. Ele, desafiando a si mesmo, como já falei nesta
Tribuna, criando um projeto de 50 anos, e ele mesmo sendo
capaz de desafiar os seus próprios limites, e ali coloca um
grande desafio para tornar um projeto de cinqüenta anos em
apenas cinco. Projeto que, naquele momento, foi duvidado por
muitos, e creiam vocês que os Senadores da época só
aprovaram o projeto da construção de Brasília porque não
acreditavam, Dr. Ribamar, que aquele sonhador, por nome JK,
pudesse, na realidade, arregaçar as mangas da camisa e
colocar em prática aquele belo projeto que hoje nós chamamos
de Brasília.

Eu sou mesmo um sonhador, eu continuo dizendo e
continuo sonhando, acreditem vocês ou não, mas eu ainda
acredito em um mundo que será muito mais humano, um mundo
que as pessoas ainda terão a coragem de falar a verdade, um
mundo em que as pessoas, independentes dos poderes que
têm, ainda terão coragem de olhar nos olhos das pessoas e
falar na realidade aquilo que sentem. Eu ainda acredito em um
mundo muito mais justo, muito mais humano, como já falei,
que nós possamos ao invés de optarmos pelos ataques, pelas
guerras, que possamos optar pela paz que é tão mais descente,
é tão mais humano, na realidade, nós vivermos da paz.

E eu quero dizer meus amigos, nobres Deputados,
imprensa e público aqui presente, eu sou mesmo um sonhador,
eu continuo acreditando que na realidade nós possamos viver

em um mundo totalmente diferente do que nós, infelizmente,
estamos vivendo hoje. E eu quero, senhor Presidente, dizer
mais uma vez, também aos nobres Deputados que aqui estão
presentes, eu estou com muita disposição, senhor Presidente,
de continuar as minhas lutas, os meus ideais, até porque tenho
muita consciência daquilo que vim fazer dentro desta Casa.
Quero sempre, senhor Presidente, continuar lutando pelas
causas mais nobres que nos compete dentro dessa Casa de
Leis.

Por isso, mais uma vez, eu quero aqui repetir, como já
fiz em outras vezes, de uma forma desarmada, de uma forma
harmônica, mas não abrindo mão dos meus direitos, vou sempre
aqui fazer o meu papel de parlamentar, de fiscal do povo dentro
desta Casa.

Por isso meus amigos, quero dizer com muita alegria,
senhor Presidente, que quero exercer o meu mandato durante
quatro anos dentro desta Casa, lutando sim pelas causas mais
nobres do nosso Estado. É por isso senhor Presidente, senhores
Deputados, imprensa e público presente, que tantas e tantas
vezes eu tenho vindo a esta Tribuna defender o processo de
industrialização para gerar emprego e renda para o nosso povo
do Estado de Rondônia. É por isso que diversas vezes eu tenho
vindo aqui falar sobre a grande necessidade de nós criarmos a
Universidade Pública Estadual, chamado UNESTADO e também
darmos o incentivo a UNIR que é também uma unidade, uma
entidade muito importante dentro do Estado de Rondônia para
que esse Estado um dia seja muito mais humano e muito mais
importante do que já é para a nossa população.

Eu quero, senhor Presidente, aqui mais uma vez lhe
parabenizar por todo o trabalho que o senhor tem feito à frente
deste Parlamento, parabenizar aos nobres Deputados que com
muita coragem, com muita determinação tem exercido os seus
mandatos à frente aqui desta Casa de Leis.

E eu espero senhor Presidente, que juntos nós
possamos continuar lutando, sobretudo por aquilo que
acreditamos e, que na realidade possamos fazer valer o
mandato que o povo de Rondônia nos dispensou, acreditando
na realidade nos nossos discursos de campanha.

Sem mais meus amigos, eu quero agradecer a cada
um de vocês, dizer que, como sonhador, eu continuo acreditando
que este Estado de Rondônia ainda será um grande Estado
dentro do eixo de crescimento do nosso Brasil. Um Estado, na
realidade, invejável e copiado por muitos Estados brasileiros.

Sem mais, muito obrigado e que Deus possa abençoar
vocês.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Senhores
Deputados, solicito aos Líderes de Partido que indiquem os
membros para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída para apurar possíveis irregularidades existentes no
Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SINTERO.

Quero aqui registrar a presença do Excelentíssimo Sr.
Milson da Transcorreia, Vereador de Nova Mamoré.

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

O SR. NERI FIRIGOLO – Senhor Presidente, nobres
parlamentares, povo que nos assiste. Primeiramente gostaria
de fazer, eu vou fazer oficialmente uma Indicação ao senhor
Governador, a pedido da localidade de São Carlos, no Baixo
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Madeira, onde existe aproximadamente cinco mil pessoas,
senhor Presidente, e lá não existe nem um policial militar. A
comunidade está fazendo um documento, para fundamentar,
para que o Governador possa atender àquela comunidade, haja
vista que é uma das comunidades pacatas pelo seu povo, mas
que já foi citada  segundo o seu administrador, por ser uma
das comunidades onde existe a maior exploração de menores
do nosso Estado. Eu acho que, não porque a comunidade esteja
fazendo isso, são casos que acontecem, de pessoas visitantes
e ele está muito preocupado, o administrador, nesse sentido.
Eu farei isso oficialmente, porque, vou fazer uma visita inclusive,
à Comandante Angelina para que ela possa contribuir com esse
pedido daquela população.

E nem tinha me inscrito para falar, mas, haja vista,
que abriu espaço. Eu recebi aqui uma carta de oito sindicatos,
que me pediram para que pudesse ler, em nome dessas
entidades sindicais. A carta diz o seguinte: pela instauração da
Comissão Parlamentar de Inquérito contra o SINTERO: “as
entidades que ao final subscrevem, vem de público solicitar
dos Deputados Estaduais de Rondônia que reconsidere a decisão
de se instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI,
contra a entidade sindical de trabalhadores pelos fatos e motivos
a seguir relacionados: 1º - Inicialmente é importante destacar
que não há registro de alguma CPI contra Sindicatos que já
tenha sido criada na história do Brasil. 2º - O motivo principal
dessa completa ausência de registros históricos sobre a CPI
do Sindicato se deve ao que está estabelecido no art. 8º da
Constituição Federal que veda aos poderes públicos do Estado
interferir nas questões sindicais. 3º - É necessário esclarecer
que o suposto fato determinado da tal ação de isonomia é um
processo judicial público que não está protegido por qualquer
sigilo e teve o acompanhamento do Ministério Público do Estado
do Trabalho. 4º - Uma decisão de trabalhadores em uma
assembléia geral, legal, estatutariamente convocada é soberana
para deliberar qualquer tipo de acordo, inclusive, judicial. 5° -
A maioria dos filiados, eventualmente, que não concordarem
com a decisão, já que é a maioria que decide pode recorrer a
outros fóruns da categoria como encontros, congressos ou a
Justiça como de fato aconteceu no presente caso. Muitos,
inclusive, perderam esses recursos judiciais.

Outrossim, ressaltamos que essa CPI, em nosso
entendimento,  representam um ataque às prerrogativas de
todos os Sindicatos, motivo pelo qual todos se sentirão
diretamente atingidos pela medida, principalmente pelo grave
antecedente que se está criando, pois qualquer tempo ou outra
CPI contra outro sindicato poderia instalar sempre que interesse
patronais fossem contrariados”. Aqui assina a CUT, na fonte
sindical e mais cinco sindicatos que estão aqui subscritos,
inclusive divulgando esta carta.

Então, a pedido das categorias, eu não podia deixar
de registrar esta preocupação. Eu já disse em outros
pronunciamentos que eu acho que esta situação vai criar muitos
problemas para a Assembléia Legislativa. Inclusive, poderá
desenfrear, até, um desentendimento com a Bancada Federal,
e essas coisas poderão prejudicar o Estado. Eu estou apenas
lendo uma carta, que não é só uma preocupação do Deputado,
é uma preocupação, inclusive, das entidades sindicais.

Eu gostaria, ainda, de dizer que o Sindicato que hoje
está sendo investigado é um Sindicato criado ainda em 87/88
e que, realmente, se houver alguma coisa dentro do Sindicato

quem deve fazer isso são os trabalhadores dentro da categoria.
Se não tiver acordo existe o Ministério Público, existem muitos
meios para que se possa fazer isso. A minha preocupação é
de que se abra precedente e que daqui a pouco a gente faça
sindicâncias até em entidades religiosas.

Eu não tenho outro motivo a não ser esse respeito
pelas categorias. Eu, ainda, gostaria de citar a preocupação
que eu tenho de, no dia 23, se não me engano, está aqui
programada a Dra. Elza para que ela possa vir a esta Casa, a
título de convite, para que ela possa colocar um pouco sobre a
questão da Vara da Infância e Adolescência no qual ela trabalha.
Ela realmente tem um grande trabalho e está se sentindo sem
condições para que possa desenvolver sem trabalho. E ela
gostaria, de passar essa informação a todos os Deputados,
também, porque a Assembléia Legislativa é a Casa do povo, e
é uma Casa que é o maior Poder do Estado, para tomar decisões
para que possamos evitar futuros marginais, que futuras
pessoas caiam no crime quando a gente pode fazer alguma
coisa. Eu faço isso, com bastante interesse e eu gostaria também
que após a estas colocações que ela tem para fazer aqui na
Assembléia, para esclarecer à sociedade que Assembléia
Legislativa, e foi um pedido meu no passado e que não foi
criado, que nós pudéssemos criar uma Frente Parlamentar de
Proteção À Criança e Adolescente do Estado que ainda não foi
criado.

Como em todos os outros Estados têm, através da
Assembléia Legislativa, uma Comissão Permanente para que
possamos realmente, ajudar, para que a gente possa evitar
que no futuro crie mais pessoas vão parar na cadeia e onerar
o Estado todo.

E, eu aqui, ainda, quero agradecer o apoio dos
Deputados naquele projeto que foi colocado aqui na
Assembléia, onde pede que as entidades que prestam serviços
públicos, que no final do ano, eles coloquem para os seus
contribuintes um extrato daqui que foi pago. Eu, inclusive,
gostaria, até de lembrar, que houve casos de prestadoras de
serviços no Estado que faziam caixa dois, porque muitas vezes
as pessoas não colocam, não guardam os recibos e de repente
aparecia uma cobrança em casa e a pessoa não tinha guardado
o recibo e tinha que pagar de novo. E, muitas vezes a gente
sabia que tinha alguma coisa, que podia ser alguns interesses
de algumas pessoas. E, diante desse fato, com esse projeto,
com certeza, como hoje tudo é informatizado, não vai ficar
difícil para que todos os órgãos públicos possam fazer isso
para a população, que com certeza é muito mais fácil você
colocar em dia a sua questão no pagamento de impostos.

Era isso que eu tinha para o momento e gostaria de
dizer às entidades sindicais e me solidarizar com a preocupação
dos sindicatos, porque eu acho que isso realmente poderá criar
um grande transtorno.  Nós estamos aqui para ajudar, em
coisas erradas, com certeza, eu não vou participar, não vou
encobrir coisas erradas.

Mas, eu acho que assim que a gente puder defender
as entidades sindicais, porque como eu disse é um filtro da
sociedade, é uma maneira onde pode ajudar o próprio governo
do Estado e hoje eu vejo. Inclusive domingo eu estava
conversando com o Secretário da Educação e ele me dizia que
pela primeira vez um Secretário da Educação senta com o
pessoal do SINTERO para discutir. Eu também estava
preocupado com isso porque poderá quebrar um vínculo de
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discussões que, é a melhor maneira de contribuirmos com o
Estado e evitar problemas futuros.  Eu pediria aos Deputados
que repensassem porque não é questão do SINTERO só. Vai
abrir precedente inclusive para outros Sindicatos.  Daqui a pouco
pode ser a CUT, pode ser a FETAGRO, enfim, pode ser a Diocese,
pode ser a Assembléia de Deus.  Eu acho que não é por aí que
a gente vai conseguir resolver questões. Nós temos coisas mais
importantes para resolvermos no nosso Estado, que são
prioridades do que um sindicato que não tem envolvimento,
muitas vezes, até de sonegação de impostos, como a gente
sabe de muitas coisas que tem por aí e que devem ser
investigadas. Era isso que eu tinha para o momento.

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

Com a palavra, por um prazo de vinte minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado, Líder do Governo, Euclides Maciel.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

O SR. EUCLIDES MACIEL – Senhor Presidente, demais
companheiros, imprensa, nossos amigos que nos visitam,
especial a nossa querida Marta, da Santa Casa de Ji-Paraná e
sua equipe. Muito obrigado dona Marta, que vem aqui em busca,
correndo atrás dos dois Deputados de Ji-Paraná, Deputado
Euclides e Deputado Jesualdo, e que presta serviço exemplar
dentro de Ji-Paraná. Nos orgulhamos de ter a Santa Casa de
Ji-Paraná e pode contar com apoio sempre desses dois
Deputados. Nós, eu quero de imediato aqui pedir ao meu nobre
Presidente que precisamos dar uma acelerada, Presidente, na
TV Assembléia e nos programas de rádio ou no programa de
rádio.  Eu estou brigando por causa própria pode-se dizer,
porque eu sou do ramo, eu vim por intermédio do rádio e
televisão e eu acho que esse trabalho nosso tem que ser
mostrado, tem que passar aos municípios, de repente a
televisão, mas ao rádio é fundamental. Continua ainda, no
mundo como o maior meio de comunicação, de maior
abrangência e o maior alcance ainda é o rádio. Ainda é o rádio.

E, nós precisamos, senhor Presidente, o quanto antes
colocar em funcionamento, até porque aqui nesta Casa nós
temos grandes profissionais. Não precisa estar contratando
muita gente não. Aqui tem profissionais para tocar um programa
de televisão, programa de rádio, jornal, o que precisar.  Porque
eu sei da capacidade de cada um, porque muitos deles, já
trabalhei junto e sei que são bons.

Eu quero também de imediato, parabenizar ao meu
amigo Deputado Wilber, a ASTIR, eu conheci a ASTIR, falava-
se ASTIR, hoje, após esse trabalho seu na ASTIR nós levamos
o Coronel Maciel e a Banda Marcial da Polícia Militar para Ji-
Paraná e eles fizeram uma apresentação e a noite teve um
jantar e eles me falavam da importância que a ASTIR é hoje.
Então eu só venho, de imediato,  agradecer porque ao usar as
palavras em Ji-Paraná, V. Exª. tocou no meu nome e do Deputado
Jesualdo.  Então eu agradeço porque nós também temos levado
o seu nome, a importância que V. Exª. representa para, em
especial, à Polícia Militar, mas também, para a Segurança do
Estado.

Hoje vai entrar um projetinho Presidente e, este Projeto
fala sobre as Empresas de Concessão de Serviço Público de
Água e Energia Elétrica. Porque você vai estar fornecendo, vai

estar ajudando a quem é nó-cego’, e eu acho que não.  As
empresas de concessão de serviço público de água e energia
elétrica ficam proibidas de cortar o fornecimento residencial
dos seus serviços por falta de pagamento de suas respectivas
contas a partir das sextas-feiras, sábado, domingo e feriado.
Porque às vezes corta-se a luz sexta-feira, depois de fechar o
banco e a pessoa vai receber na segunda-feira.  ‘Ah! Mas o
Governo paga dentro do mês trabalhado’. E se cair o pagamento
numa segunda-feira e a conta vencer na sexta?  Então, nós
pedimos o apoio depois dos companheiros que deve ser cortado
realmente de quem não paga, mas não numa sexta à tarde,
num sábado, domingo ou num feriado.  Nós pedimos para olhar
com muita atenção.  Eu estive nos sites esse final de semana,
é bom darmos uma visitada também.  E eu visitei meu
Presidente, as escolas do município de Ji-Paraná. Quando a
Presidente do SINTERO usava os microfones em Ji-Paraná, eu
quero até fazer uma defesa aqui que saiu dizendo que a
Presidente do Sindicato disse que queria brigar com o Deputado
Euclides e o Deputado Jesualdo. Não é verdade, não é verdade
porque ela não falou isso e eu escutei a entrevista toda. Em
momento algum ela usou isso. Ela apenas citou que lamentava
as duas assinaturas, mas não fez críticas e não disse que queria
briga. Não é verdade, porque eu tenho, inclusive, a fita e posso
provar.  Agora, foi falado das escolas a situação no Estado,
mas eu vou falar mais sobre Ji-Paraná aonde eu tenho visitado
as escolas, tenho conversado com o Deputado Neri e o Deputado
Tucura da situação.

E Ji-Paraná não é diferente não. Eu fui numa escola lá
em que 38 alunos não têm um ventilador na sala de aula. E
quando eu falei na rádio disseram: ‘Você é líder ou é oposição?’.
Em primeiro lugar eu quero dizer que eu não me elegi, e eu
não consigui chegar a Deputado para ser Líder. Se o povo confiou
em mim é para ser Deputado, é para ser fiscal aqui. E isso eu
vou ser enquanto Deus me der vida e estiver aqui representando
eu vou, doa em quem doer.

Eu entendo, eu estava vendo a equipe do Deputado
Tiziu, se eu puser a minha ali ocupa duas cadeiras só Deputado
Tiziu, mas assim mesmo está bom, parabéns a sua equipe.
Eu entendo que as escolas precisam de melhorias, claro que
temos que melhorar e nós que somos Deputados. Eu tenho ido
com o Deputado Jesualdo em uma, em outra, trouxe agora,
saí da casa do Governador agora, às vezes com suprimento de
fundo de R$2.000,00 (dois mil reais) resolve um problema sério.
Mas isso cabe ao Deputado de correr atrás. E nós estamos
correndo atrás, levando isso e o Governador falou lá em Alvorada
do Oeste, lá em Alvorada ele falou: ‘olha, eu quero que faça
isso, se o  Diretor não trabalhar, dança. Se o Secretário não
trabalhar, dança’.  E nós temos que levar essas reivindicações
e eu estou levando, como eu sei que os companheiros também
estão. Agora, eu disse: ‘Claudir, eu realmente, entendo que
temos muito para melhorar’, só que nós sabemos que esse
Secretário assumiu há pouco tempo e alguns progressos já
tiveram com ele, que eu agora mesmo ouvi o Deputado Neri
falar e a própria Claudir citou quanto tempo ficou o outro e
esse em pouco tempo resolveu um problema sério de
funcionários, que pelo menos atendeu, e ela dizia sobre isso.

Mas o que eu quero dizer é que as escolas precisam
de melhoria e como precisam, minha gente. Nós sabemos da
dificuldade, a Escola Nova Brasília, 38 alunos, nem um ventilador
funciona, com R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) nós
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reparamos todos. Na Escola Jardim dos Migrantes, nós temos,
mandaram preparar toda fiação, fizeram para colocar os ares-
condicionados. Não tem nenhum ar-condicionado. Então nós
vamos cobrar isso. Em momento algum nós vamos omitir ou
vamos deixar de falar isso. Só que quanto. Por que eu coloquei
o meu nome para sindicância?  Porque você colocou sua
assinatura?  Em momento algum eu vou desmentir. Eu assinei,
assino, todas as CPIs que tiver contra a qualquer órgão que
seja porque eu acho que tem que ser esclarecido sim. Até
pode ser que daqui uns dias eu venha Sr. Presidente, e diga
‘montaram a CPI, não se achou nada.  E agora?  E agora?’.
Pode até ser que eu chegue aqui e eu sempre ouvi, sempre
tive pessoas no meu programa que diziam o seguinte - ‘monta
CPI para cima do Governo, quem não deve não teme’.  Eu
sempre ouvi senhor Presidente, sempre ouvi, e eu entendo
que quem não deve não teme. Eu disse à própria Presidente
do SINTERO: ‘não precisa se preocupar não, o Sindicato não é
sério? – É. É um dos maiores Sindicatos do Norte do País.
Merece respeito? - Merece. Mas não tem problema nenhum. -
Ah!” Mas vocês vão perder tempo. Nós Deputados temos muito
tempo aqui, e nós ganhamos para isso. Nós ganhamos para
isso e nós temos que representar, mas não apenas falar em
sindicato. Nós temos que ter CPI em todo o lugar onde precise,
nós temos que ser aqui transparente, e eu acredito que essa
Assembléia é, eu acredito. Então eu quero dizer ao SINTERO,
não tem necessidade de nós trazermos aqui duas mil pessoas,
para poder lotar, para poder pressionar. Para cima de mim não
tem pressão nenhuma. Nunca tive medo de pressão nenhuma.
Senão não fazia vinte anos de programa policial. Vinte anos
tendo alguma das vezes que sair pela janela da rádio para não
levar pau. Muitas vezes não indo ao programa e fazendo o
programa por telefone para não morrer. E está aí um jovem
ouvinte meu que hoje é o Deputado Tiziu, que sabe disso, na
cidade de Ariquemes no tempo do garimpo, quantas vezes. Se
pressão mudasse, nós não seríamos Deputados hoje. E nós
vamos, aqui, sempre combater do lado certo, sempre combater
do lado certo, que não é votando na CPI, que nós estamos
dizendo que tem alguma coisa errada. Nós estamos dizendo
que tem que ser apurado, e está certo, Presidente. Nós estamos
aqui é para representar esse povo, o povo que confiou no
Euclides, confiou em todos os vinte e quatro Deputados
Estaduais. E se nós estamos aqui não é de graça, é porque
algum trabalho foi feito, principalmente esses cinco que
retornam para a Assembléia é porque alguma coisa fizeram
para retornar, e eles estão aqui para representar. Eu sei, tenho
grande amizade com os três Deputados do PT, Deputado
Ribamar, Deputado Dantas, e Deputado Neri. Eu sei que cada
um, e eles têm também sua posição, e eu estou dando a minha
pessoal do Euclides Maciel, porque, disseram que o Euclides
estava retirando a assinatura. Só se eu morrer. Tudo o que eu
assinar eu faço consciente, faço consciente. Não assino a
mando de ninguém. Ninguém aqui mandou eu assinar, eu
assinei porque eu quis. Se tiver que criticar, critica o Euclides,
o Euclides, porque o dia que for para eu vir aqui para ser
Deputado para o Governador mandar eu fazer isso, o Presidente
mandar eu fazer isso, eu renuncio ao meu mandato. Eu vou
ser o autêntico. Eu vou ser o Euclides, aquele que o povo quer.
Aquele que o povo espera. Isso eu pretendo fazer nesses quatro
anos de mandato, se Deus quiser. E hoje fiquei muito contente
quando soube que no nosso meio alguns já estão lançando

também o nome, para prefeito como é o caso do meu
amigo Deputado Tucura em Cacoal, está querendo ser o novo
prefeito em Cacoal não é Deputado Tucura? E tem o apoio do
Deputado Wilber. Dizia que o Deputado Wilber vai lá para
apaziguar. E começam aparecer, mas tem que falar com o Neri
aí para ver se ele aceita. Falar com o Neri para ver se ele
aceita. E temos vários nomes.  :

Isso é sinal, ontem em Guajará-Mirim, eu fiquei
sabendo da receptividade que tivemos lá em Guajara- Mirim,
quando o Presidente mais Deputados estavam em Guajará junto
com o Governador. Por isso que eu venho pedir novamente aos
meus amigos do SINTERO que entendam que não é
perseguição, não é causa pessoal do Deputado Euclides e de
outros Deputados. Se for para ter a CPI, que tenha a CPI. Tem
o velho ditado que eu sempre ouvi: ‘quem não deve não teme!’
Isso eu ouvi sempre. E eu tenho quase certeza, quase certeza
que o sindicato não deve nada e para isso tem que provar.
Agora outras coisas têm que ir atrás? Vamos andar atrás
também. Nós estamos aqui para fazer isso. De repente, até
juridicamente, olha bem, eu até coloquei uma frasezinha no
final aqui, eu, no entanto, peço permissão ao ilustre corpo
jurídico desta Casa, eu não sou advogado e me reservo o direito
de ter dúvidas se uma questão de ordem jurídica, se uma
entidade privada como é o caso do SINTERO pode ser objeto
de CPI ou não, juridicamente. Eu estou me informando com os
advogados para saber disso, mas não estou aqui para defender
que o Deputado Euclides assinou pressionado. A única pessoa
que me pressionou foi a minha mãe quando eu nasci, só e
depois mais nada. Porque eu entendo do respeito que tem que
ter para com todos. Era o que eu tinha, senhor Presidente,
muito obrigado.

Mas para finalizar, não esqueça, senhor Presidente,
vamos acelerar o caso da TV Assembléia e Rádio que o meu
povo cobra isso e muita gente quer saber o que estamos
fazendo aqui. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Uma Questão
de Ordem.

A título de esclarecimento: há muitas especulações em
sites, comentários nos noticiários a respeito do Presidente desta
Casa em relação a CPI do SINTERO. Quero repetir aqui na
Tribuna desta Casa, perante toda a imprensa, os Deputados e
o público aqui presente que eu não assinei a CPI desde o
primeiro dia. Disse isso, inclusive, na imprensa, na televisão,
que eu sou contra a instalação da CPI. Para deixar claro, para
acabar os questionamentos de disse ou não disse. Desde o
primeiro dia eu disse que eu sou contra a instalação desta CPI.
Agora, como Presidente da Casa eu devo cumprir com o
Regimento Interno. Eu não tenho a prerrogativa de criar ou
barrar uma CPI nesta Casa. Então, a minha obrigação eu estarei
fazendo aqui, que é respeitando os trâmites legais, respeitando
o Regimento Interno desta Casa, nada mais do que isso e nada
menos.

Então eu só queria deixar claro essa questão para que
não continue esse questionamento: ‘O Presidente disse isso, o
Presidente disse aquilo’. O que eu disse, desde o primeiro dia,
repito aqui: não assinei a CPI, não sou favorável a criação
desta CPI porque eu entendo que eu acho que é uma questão
do sindicato, o próprio sindicato deveria e deve resolver.
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Então deixando claro, esclarecido essa questão, esse
meu posicionamento. E, como Presidente desta Casa, com
certeza irei cumprir com o Regimento Interno. E eu quero
registrar a presença do senhor Israel Borges, Presidente do
SINJUR e do Exmº. senhor Milson Correia, Vereador de Nova
Mamoré.

Com a palavra, por um tempo de 20 minutos, sem
aparte, o ilustre Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Excelentíssimo Senhor
Neodi Carlos, Presidente desta Casa, demais membros da Mesa,
nobres Pares, funcionários, imprensa aqui, presente, minhas
senhoras, meus senhores. Queria, neste momento, Sr.
Presidente, prestar contas a V.Exª., aos nobres Pares e a
população sobre a nossa audiência com o Ministro da
Agricultura, em Brasília. Não sem antes, senhor Presidente,
mostrar o meu contentamento, a minha satisfação com a
retirada do embargo que o Estado do Rio Grande do Sul fez à
carne com osso e ao boi em pé do Estado de Rondônia. E
naquele tempo, quando se formou aquela comissão de
Deputados, composta pelo Deputado Wilber, Deputado Tucura,
Deputado Neiva, Deputado Luiz Cláudio, além deste que vos
fala, eu mostrei naquele momento a grande preocupação de
que a nossa ida ao Rio Grande do Sul tivesse o proveito que o
nosso povo e os pecuaristas particularmente tanto esperavam.
E aqui, senhor Presidente, gostaria de pedir que fosse feito um
documento desta Casa agradecendo aos Deputados daquele
Estado, na pessoa do Sr. Presidente Frederico, ao Secretário
Estadual de Agricultura, o Sr. João Machado e sua equipe, além
da Governadora do Estado do Rio Grande do Sul, que tão bem
nos recebeu. Eu tenho certeza que se não fosse a ida dessa
Comissão ao Rio Grande do Sul, talvez esse embargo não
tivesse sido suspenso com tanta brevidade como foi e se
embargo não tivesse sido suspenso, além dos prejuízos
financeiros que poderiam causar ao Estado de Rondônia. Mas
tinha uma preocupação a mais dos nossos pecuaristas e do
Governo do Estado, além de todos nós, que era, como todos
sabem, nós exportamos carne de Rondônia para mais de 30
países. Imaginem se esses países começassem vendo o
exemplo do embargo aqui dentro, começassem também a
embargar a nossa carne, como ficaria a situação do setor
produtivo, dos pecuaristas? Além dos produtores de carne, os
produtores de leite como tão bem, Deputado Jesualdo, V.Exª.
pronunciou há poucos minutos atrás, falou. Porque quando se
fala na pecuária em Rondônia, a gente se liga mais à carne,
mas talvez o leite seja tão importante ou muito mais importante
do que a carne que, geralmente, o rebanho leiteiro está na
mão, a maioria, dos pequenos produtores rurais, dos pequenos
pecuaristas que não teria uma outra saída se houvesse um
embargo, uma vez que o mercado consumidor de Rondônia é
muito pequeno e V.Exªs. sabem que todos os produtos, tanto
da carne ou a maioria, como do leite, eles são exportados
para fora do nosso Estado.

Mas, Sr. Presidente, voltando aqui à nossa audiência
com o Ministro da Agricultura, que foi muito receptivo, essa
audiência, eu queria salientar, foi marcada pelo nosso Deputado
Federal Eduardo Valverde, o Coordenador da bancada federal
em Rondônia, que, com tanta galhardia, tem desenvolvido um
bom trabalho na união da classe, na união dos Parlamentares
do Estado de Rondônia. E apesar de não ser tão ligado ao

campo, à agropecuária, ao setor produtivo rural, mas com a
sensibilidade de um grande homem público, ele está atento a
todos os problemas que aflige o nosso povo e a todos os
problemas inerentes ao nosso Estado de Rondônia. Por isso
ele nos conduziu juntamente com o Deputado Moreira Mendes
e tivemos, com certeza, uma audiência muito proveitosa, porque
de cara já tivemos a promessa que a Instrução Normativa 51
que entraria em vigor a partir de julho desse ano e que proíbe
o transporte do leite ‘in natura’ em latão e traria grandes
conseqüências para os pequenos produtores de leite do Estado
de Rondônia, que não tinham ainda condição de se adequar a
essa Instrução Normativa por vários motivos. Entre eles as
grandes distâncias que existem entre os nossos produtores de
leite, além da falta da eletrificação rural, que o Programa Luz
Para Todos, apesar de todo o esforço do Governo Federal,
ainda não conseguiu contemplar todas as propriedades,
principalmente as pequenas propriedades do Estado de
Rondônia. Então já tivemos ali a promessa do senhor Ministro
de que iria haver essa questão de adiar a entrada em vigor
dessa instrução normativa, que com certeza gerará um alento
para classe produtora, principalmente os pequenos produtores
de leite. Mas ali, senhor Presidente, também cobramos, senhor
Presidente, nobres Pares, uma ajuda financeira do Ministério
da Agricultura ao Estado de Rondônia para que nós possamos
com essa ajuda intensificar a vigilância de nossas fronteiras e
intensificar, acima de tudo, o combate à febre aftosa, porque
como tão bem frisou aqui o Deputado Jesualdo Pires, Deus nos
livre de um foco de aftosa dentro do nosso Estado que seria
uma das maiores catástrofe que o povo de Rondônia,
principalmente os pecuaristas, os produtores rurais poderiam
enfrentar. Mas nós estamos muito atentos, o nosso rebanho
tem uma sanidade a toda prova. O mais importante, não é só
a questão de obrigar o produtor rural a vacinar o seu rebanho,
mas o mais importante do nosso Estado é a consciência que os
nossos produtores rurais têm hoje da questão da qualidade,
da sanidade dos nossos rebanhos, porque eles sabem da
catástrofe que haveria se por acaso houvesse um foco de febre
aftosa aqui no nosso Estado. Cobramos também, senhor
Presidente, do Ministro que terminasse aqui o censo agrícola
do Estado de Rondônia, no sentido de poder por em prática o
seguro agrícola, que é um programa do Governo Federal para
proteger aqueles que plantam, aqueles que muitas vezes
plantam com todo o sacrifício e fatores, muitas vezes naturais,
interferem para que ele tenha prejuízo na sua lavoura, na sua
cultura. Além do mais cobramos para Porto Velho a construção
de uma central de abastecimento. Porto Velho, todos sabem,
tem mais de 400 mil habitantes e não dispomos aqui de uma
central de abastecimento e conseguimos também, com certeza,
sensibilizar o senhor Ministro, dessa questão dessa grande
necessidade que existe no município de Porto Velho, dessa
central, dessa CEASA. 

E aqui senhor Presidente, queria me reportar, destacar
a formação, além da grande importância de um comitê pró-
usinas do Madeira. Existe um comitê, pró-construção das usinas
do Madeira. Se não me engano o Deputado Jesualdo Pires,
além de outros Deputados, já se manifestaram nesta Tribuna
a respeito da importância que é a construção das usinas do
Madeira. E pasmem, apesar de saber que mais de 90%, quase
100% do povo de Porto Velho e do povo de Rondônia aprovar
a construção dessas usinas, existe uma pequena minoria que
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faz algum barulho e consegue, muitas vezes, influenciar até o
Ministério Público, atrasando as obras dessas usinas, o que é
inadmissível. Todas as pessoas que usam da lógica, que usam
do bom senso, sabem o quanto essas usinas do Madeira é
importante, não somente para Rondônia, não somente para o
Acre, não somente para o Amazonas, mas acima de tudo é
importante para o nosso Brasil. O Brasil precisa gerar mais
energia. O Brasil precisa, para crescer, gerar mais energia, o
crescimento de cada 1% do PIB requer a geração de 1.000
megawatts de energia. Por isso nós não podemos abrir mão
dessas usinas.

Essas usinas aplicarão, na sua construção, elas terão
recursos de 20 bilhões de reais aplicado ao longo de 15 anos.
Imaginem meus senhores, minhas senhoras o que é a injeção
de 20 bilhões de recursos na nossa economia, ao longo de 20
anos. Nós que temos aqui, somente na nossa capital, cerca de
40 mil desempregados, fora todo ano, todas as faculdades
juntas soltam mais de 1200 profissionais no mercado, sem ter
como o mercado absorver esses profissionais. E essas usinas,
com certeza, iriam absorver muito dessa mão-de-obra. Além
do mais, senhor Presidente, essas usinas prontas gerarão em
torno de seis mil megawatts de energia elétrica, metade da
energia gerada pela ITAIPU binacional. Para Vossas Excelências
verem a importância que é para o nosso Brasil. E essas usinas
tornarão Rondônia, um dos maiores pólos, um dos grandes
pólos energético do Brasil e mais, interligará Rondônia ao
sistema elétrico, energético de todo o Brasil. Mais ainda, os
royalties anual seriam em torno de 50 milhões de reais. Desses
50 milhões, 10% iriam para o Governo Federal, 45% para o
Estado de Rondônia e 45% para o município de Porto Velho.
Então, nós não podemos em sã consciência reprovar ou achar
que a construção de empreendimentos desse porte, não seja
de suma importância para nós do Brasil que há pouco mais de
seis anos tivemos um apagão que gerou tantos prejuízos à
economia desse País. E se não houver o cuidado do Governo
Federal na geração dessa energia, que será suprida na
construção dessas usinas, o Brasil correrá o risco de, além de
não crescer, mesmo com esse pequeno crescimento que está
havendo do PIB anual, mesmo assim nós corremos o risco de
outro apagão elétrico que transformaria mais uma vez o Brasil
nesse caos. Além do mais, senhor Presidente, nobres pares,
virá muito dinheiro para compensação sócio-ambiental, que
existirá a partir de estudo da construção dessas barragens.
Por isso eu me manifesto totalmente a favor desse grande
projeto do Governo Federal. Nós vemos o Governo Federal, o
Presidente Lula fazendo um esforço muito grande, mas nós
todos, a partir dos nossos parlamentares, e gostaria aqui de
chamar atenção das Câmaras Municipais de todo o Estado, da
nossa Assembléia Legislativa, da nossa bancada federal, para
nós todos nos unirmos e apoiar esse comitê pró-Rondônia para
ver se a gente consegue, muitas vezes, provar para o Brasil,
que Rondônia está a favor da construção dessas usinas, está
sensível e sabendo que é muito importante, é até uma questão
de segurança nacional. Por isso, senhor Presidente, gostaria
que fosse feito aqui um documento apoiando esse comitê pró-
construção das usinas do Rio Madeira, que não tenho nenhuma
dúvida, dará uma condição ao nosso País de um crescimento
que todos nós sabemos que o país já está preparado para
isso. Apesar de todo o sacrifício que o Governo Lula enfrentou
nos 4 primeiros anos de governo, mas ele deixou o Brasil pronto

para crescer e o Brasil voltará a crescer a uma taxa bem maior
do que essa taxa que está crescendo ao longo desses quatro
anos passados do governo Lula, mas para isso precisa de
energia, precisa das energias das Usinas do Rio Madeira. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) - Com a palavra,
pelo tempo de 20 minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Luizinho Goebel Líder do PPS.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Quero cumprimentar aqui
os nobres colegas Deputados, em nome do Ceará lá do
município de São Francisco do Guaporé, nosso amigo, todos
os presentes, em nome do jornalista lá da cidade de Vilhena,
proprietário do “Correio de Notícias”, Afonso Lopes,
cumprimentar toda imprensa.

Agora eu ouvia o discurso do nobre Deputado Tiziu,
onde falava de sonhador e nós tivemos sábado lá em Alvorada
do Oeste onde estávamos juntamente com o Governador do
Estado, com o nobre Deputado Jesualdo e Deputado Amauri e
várias autoridades, no lançamento da campanha contra febre
aftosa. E lá surgiu, em um discurso, quando há muitos anos
atrás eles iniciavam esse trabalho de combate à febre aftosa e
também muitos falavam que lá quem estava criando isso era
um sonhador, mas é exatamente por existir esses sonhadores
que hoje é uma grande realidade porque o Ministério da
Agricultura, o IDARON, o Governo do Estado, a EMATER tem
feito no controle da aftosa, do gado do Estado de Rondônia e
por isso que Rondônia talvez tenha crescido em passos largos,
é exatamente porque hoje uma das maiores fontes de renda
no nosso Estado é exatamente a pecuária e por esses motivos,
como é questão do controle da febre aftosa é que podemos
então realmente contar com essa grande força para o Estado
de Rondônia, para a população de Rondônia que é a pecuária.
Dizer também que hoje teríamos bons motivos até para usar
esta Tribuna, quando poderíamos falar que também na cidade
tantas e tantas vezes viemos aqui para falar a respeito da
conservação das rodovias federais, da proibição das rodovias
federais, onde o Governo do Estado não podia colocar o
maquinário. E, numa solicitação, naquele evento, ao Governo
do Estado, feito ao governador Ivo Cassol, prontamente ele
atendeu ao pedido da população do Vale do Guaporé lá de
Alvorada do Oeste, principalmente. E hoje, o maquinário do
Governo do Estado já está trabalhando então na BR-429, que
realmente, estava um abandono, um caos. E trago aqui a
gratidão e o abraço de toda a população de Alvorada do Oeste
ao Governador Ivo Cassol que atendeu essa reivindicação. E
dizer também quantas e quantas vezes que o Deputado
Jesualdo subiu a esta Tribuna também falando da BR-364, que
quando tem que criticar nós estamos aqui para criticar, mas
hoje já temos um motivo de alegria. Também vim aqui dizer
que eles estão fazendo um tapa-buraco com terra, um tapa-
buraco com terra, eu afirmo, mas que já é válido, porque é
uma das primeiras viagens que eu faço que eu não estourei
nenhum pneu, então quer dizer que já melhorou, mesmo que
seja com terra, que a gente sabe que a durabilidade é pequena,
é um trabalho paliativo que deve durar em torno de 30(trinta)
dias, mas que ameniza o risco de acidente, deixando assim de
trazer prejuízos e, muitas vezes, ceifando vidas da população
que transita na BR-364.
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Dizer também, com motivo de alegria, uma Indicação
do nosso colega Alex Testoni, que faz uma Indicação aqui para
que no dia 13 de abril, às nove horas da manhã, aqui no Plenário
desta Casa, seja realizada uma audiência pública para tratar
da questão da criação de novos municípios no Estado de
Rondônia. A PEC 13, que se encontra no Senado já tem três
pareceres favoráveis e com certeza a autonomia deverá ser
dada mais uma vez aos Estados, ao Poder Legislativo para que
discuta, juntamente com a população do Estado, a questão da
criação de novos municípios. E nessa Indicação, onde o
Deputado Alex convida membros da bancada federal, os
Senadores, os Deputados Federais, aos administradores dos
Distritos, enfim todas as pessoas interessadas na criação desses
municípios, novos municípios que são o Distrito de Tarilândia,
o Distrito de Rondominas, o Distrito de São Domingos, Vista
Alegre do Abunã, União Bandeirantes, Extrema, Jaci-Paraná,
Triunfo, entre outros. E eu queria falar em especial aqui, na
qual já conversei com o Deputado Alex e vou empunhar esta
bandeira, até porque a região em que eu defendo, sou daquela
região também fui eleito por aquela região que é o Vale do
Guaporé, a BR-429, onde lá temos o Distrito de São Domingos
e que hoje pode ser considerada a segunda cidade dentro do
município-mãe, que é o município de Costa Marques e a
carência lá é muito grande. E a exemplo disso, nós temos quase
a mesma população que se encontra hoje no Distrito de São
Domingos é a mesma do município de Costa Marques e por
isso é importante a criação desse município de São Domingos
do Guaporé tanto quanto outros que serão defendidos aqui. E
isso eu posso afirmar porque temos aqui o Deputado Valter
Araújo que tem um irmão vereador lá no município de
Chupinguaia e aquele município, não faz muitos anos que foi
emancipado, era distrito de Vilhena na época, eu
particularmente estava naquela região e fui contra porque para
nós era importante que aquele distrito fizesse parte do município
de Vilhena exatamente pela grande quantidade de bovinos que
há naquela região. Mas mesmo assim a população achou por
melhor que fosse emancipado tornando o município de
Chupinguaia e hoje é um município promissor, um município
que muito tem crescido e por isso que hoje eu posso afirmar
aqui com todas as letras da importância da criação de novos
municípios no Estado de Rondônia. Está aqui o Ceará, como já
disse, lá do município de São Francisco do Guaporé e sabe
também da importância da criação do município de São
Domingos no qual eu estou empunhando, a partir desse
momento, esta bandeira em defesa então da criação daquele
município. Como terá outros Deputados aqui, como é o caso
do Deputado Amauri que defenderá então a criação, juntamente
com o Deputado Alex Testoni, do município de Tarilândia e
Rondominas, e os Deputados aqui da grande Porto Velho que é
o caso do Deputado Wilber, Deputado Ribamar, Deputado Valter
Araújo que estarão aqui então defendendo a criação dos
municípios também, com toda certeza, aqui da região da grande
Porto Velho que é Vista Alegre do Abunã, União Bandeirantes,
Extrema, Jaci-Paraná e também lá na região do Deputado Tiziu,
Deputado Neodi, o distrito de Triunfo, e que vai ser muito
importante então para o crescimento do Estado de Rondônia.

Tem também lá, eu não sei, estive juntamente com o
Presidente desta Casa, este final de semana visitando também
o município de Machadinho, e Presidente, o senhor tem lá uma
grande liderança, fiquei com inveja da sua pessoa por ter um

carinho, um respeito daquele povo, e não é por acaso que
aquilo que o senhor cultivou lá, talvez tenha se estendido a
todo o Estado de Rondônia, como uma grande liderança daquela
região e, é por isso que nós ti escolhemos também aqui, não
só como Presidente desta Casa, com o voto da maioria dos
Parlamentares, mas também como nosso Líder que já, o senhor
tem então aqui o respeito de todos os nobres colegas
Deputados. E eu não sei se a população lá do 5º BEC vai aceitar
que Machadinho deixe que aquele Distrito seja desmembrado,
até porque V. Exª. tem feito um grande trabalho naquele
município e com certeza reflete também lá no distrito do 5º
BEC. Mas, com certeza, se for vontade daquela população,
mais provavelmente mais um distrito que pode se tornar
município que é o Distrito do 5º BEC. Da minha parte é isso, no
mais eu tenho certeza que o nobre Deputado Alex Testoni, que
fez essa Indicação irá então complementar este assunto que,
com certeza, é de suma importância para o Estado de Rondônia.
E quero dizer então ao Ceará, nosso amigo lá da região do
Vale do Guaporé, do município de São Francisco, que leve já
está mensagem, e o convite a todas as lideranças,
administradores lá do Distrito, prefeito, enfim todas as pessoas
que tem interesse na criação do município de São Domingos,
que se faça presente no próximo dia 13 de abril, às nove horas,
aqui no Plenário desta Casa, para a gente então colocar em
discussão a criação do município de São Domingos do Guaporé.
Obrigado.

O SR.PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Enceradas as
comunicações de liderança, passaremos à Ordem do Dia.

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

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

ORDEM DO DIA

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO. Que dá nova redação parágrafo 2º do artigo
29 do Regimento Interno;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo seja alterada a tabela de gratificação específica
anexo II  da Lei 1089, de 22 de julho de 2002;

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO
– Requerendo a concessão de Moção de Aplauso ao Jornal
Alto Madeira, pela passagem dos seus 90 anos de fundação;

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
EZEQUIEL NEIVA – Que concede a Medalha de Mérito
Legislativo a Juíza Sandra Aparecida Silvestre de Frias;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO –Indica ao Poder
Executivo anecessidade de viabilizar a criação da Secretaria
Extraordinária da Mulher;

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Que
institui a disponibilidade de opção bancária para percebimento
de salário;
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURINHO SILVA –
Requerendo retirada da assinatura de apoio a criação da CPI
do SINTERO;

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO –
Requerendo Moção de Aplauso à juíza Drª. Sandra Aparecida
Silvestre de Frias Torres, pela sua dedicação e atuação pelos
relevantes serviços prestados como Magistrada no trabalho
voluntário como observadora internacional nas eleições de
segunda-feira, no Timor Leste;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA - Indica ao
Poder Executivo Estadual da necessidade de implantação de
Escolas Técnicas Profissionalizantes no Estado de Rondônia;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de aquisição de
equipamentos com coletes balísticos, armas e munições para
o 2º BPM em Ji-Paraná;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de realização de convênio
com a Caixa Econômica Federal e contrapartida do Governo do
Estado de Rondônia objetivando instituir um Programa
Habitacional Integrado a Segurança Pública que contemple os
Policiais Militares, Bombeiros Militares e Policiais Civis do Estado;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de instituir o Sistema de
Premiação Pecuniária aos policiais militares e civis pela
apreensão de armas de fogo, acessórios e munições na forma
que indica;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Ao Poder
Executivo Estadual. Indica ao senhor Governador da
necessidade de construção de um trevo no km 27 da BR-364,
acesso a RO-399;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Ao Poder
Executivo Estadual. Indica ao senhor Governador do Estado
com cópia ao Departamento de Estradas e Rodagens da
necessidade de concessão de serviços de transportes
intermunicipais;

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI -  Que cria
o Programa de Incentivo a Apicultura no Estado de Rondônia –
PROMEL DE RONDÔNIA e dá outras providências;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
senhor Governador do Estado de Rondônia a necessidade de
firmar convênio com a prefeitura municipal de Ji-Paraná para
reforma e ampliação do ginásio poliesportivo Gerivaldão.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Governador do Estado da necessidade de firmar convênio com
a prefeitura para realizar Operação Cidade Limpa, no município
de Cacoal;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Indica ao
senhor Governador do Estado de Rondônia a necessidade de

viabilizar convênio com a prefeitura para realizar Operação
Cidade Limpa, no município de Ji-Paraná;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
senhor Governador do Estado a necessidade de firmar convênio
com a prefeitura municipal de Ji-Paraná para reforma e
ampliação do ginásio poliesportivo Adão Lamota.

Lidas as matérias, senhor Presidente.

(Às 16 horas e 48 minutos o Senhor Neodi Carlos passa
a presidência ao Senhor Alex Testoni)

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Solicito ao
senhor Secretário que proceder à leitura das matérias a serem
apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
REQUERIMENTO – DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - O
Deputado que o presente subscreve nos termos regimentais
requer a concessão de Moção de Aplauso ao jornal “Alto
Madeira” pela passagem dos 90 anos de fundação, pelos 90
anos que vem acompanhando, registrando e informando todos
os fatos do cotidiano e os grandes acontecimentos de Rondônia
e do Brasil, como também gerando empregos para a população
do nosso Estado e participando do nosso desenvolvimento desde
a época que Porto Velho era parte do Estado do Amazonas.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Em discussão o
requerimento do Deputado. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis ao requerimento
permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.
  Matéria seguinte, senhor Deputado.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
REQUERIMENTO – DEPUTADO MAURINHO SILVA – O Deputado
que o presente subscreve requer à Mesa Diretora na forma
regimental a retirada da sua assinatura de apoio a criação da
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, de autoria do
Deputado Miguel Sena, cujo objetivo é investigar o Sindicato
dos Trabalhadores em Educação – SINTERO.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Em discussão o
requerimento. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis ao requerimento
permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
REQUERIMENTO – DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO.  Requer
Moção de Aplauso à Juíza Drª. Sandra Aparecida Silvestre de
Frias Torres pela sua dedicação e atuação pelos relevantes
serviços prestados como Magistrada no trabalho voluntário
como observadora internacional nas eleições de segunda-feira
no Timor Leste.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Em discussão o
Requerimento. Encerrada a discussão.
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Em votação. Os Deputados favoráveis ao Requerimento
permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Comunicações
Parlamentares. Com a palavra, por um tempo de 5 minutos,
sem aparte, o ilustre Deputado Wilber Coimbra.

O SR. WILBER COIMBRA – Excelentíssimo Senhor
Presidente da Mesa Diretora desta Casa, em nome de quem
cumprimento os demais Parlamentares, excelentíssimos
senhores parlamentares, os amigos da imprensa,
excelentíssimos Líderes, população em geral que se encontra
aqui nesta Casa fiscalizando os trabalhos dos Parlamentares,
quero cumprimentar o Capitão Abreu, que se encontra aqui
nesta Casa, aguerrido oficial da nossa Polícia Militar,
cumprimentar a equipe do Deputado Tiziu. A equipe do nosso
pássaro sonhador que ainda há pouco fez um discurso aqui
memorável. Dizer que esta equipe realmente, tem o mesmo
quilate deste Parlamentar que sempre está aqui nesta Tribuna
defendendo os reais interesses da sociedade, uma equipe
grande, como é grande o coração de V.Exª. Deputado Tiziu.
Dizer, senhor Presidente, que ocupo a Tribuna desta Casa, nesta
data, para dizer da minha preocupação com o alto índice de
criminalidade que assola o nosso Estado. E nós, enquanto poder
público, enquanto parlamento estadual cabe a nós buscarmos
ações pragmáticas, ações eficazes, medidas políticas para
combatermos a criminalidade, nos organizarmos porque o crime
está organizado e é por isso que nós fizemos uma Indicação,
propusemos ao Chefe do Executivo que crie um programa, um
sistema, na verdade, de premiação pecuniária aos policiais
militares e civis pela apreensão de armas de fogo, acessórios
e munições na forma que indicamos.

Entendemos, senhor Presidente, que em que pese ser
a função do policial militar, do policial civil, dos agentes de
segurança desarmar a população, quando se encontra armada,
em desacordo com o Estatuto do Desarmamento, isso já é
uma função precípua do agente de segurança, qual seja policial
militar, qual seja policial civil. Mas há necessidade de
incentivarmos estes aguerridos e combativos agentes de
segurança, e não estamos aqui, senhor Presidente, inovando,
não estamos aqui reinventando a roda, nem tentando revogar
a lei da gravidade. O certo é que esse programa já existe nos
outros Estados, como o exemplo do Paraná, como exemplo do
Ceará, da Bahia, de Pernambuco, que premiam os policiais
militares e os policiais civis por cada arma apreendida. Isso
implica dizer que esse policial, que esse agente de segurança
vai estar muito mais motivado, incentivado a desarmar o cidadão
infrator. Isso já é feito, como falamos anteriormente, em outros
Estados, e tem mostrado os dados estatísticos que o alto índice
de armas apreendidas; armas, munições e acessórios, vem
diminuindo sensivelmente os casos de homicídio, de lesões
corporais que tem ceifado a vida do nosso povo e de nossa
gente.

Quero dizer, senhor Presidente, que se o Estado, o
chefe do Executivo assim não entender está sendo irracional,
por quê? Porque o que a Secretaria de Saúde, Deputado Valter,
gasta com um ferido, vítima de tiro, vítima de arma de fogo, e
se comparar com uma premiação de cem reais, por exemplo,
que podemos assim pensar para premiar o policial militar, o

policial civil que apreender armas, o Estado está ganhando
com isso. Porque, se analisar tão somente numericamente por
questão de financeiro já está ganhando, imagine quando nós
levamos em consideração a questão do maior bem que é a
vida. Por que quando se tira a vida de alguém, Deputado Marcos
Donadon que é um estudante, eu acho que até já concluiu o
curso de direito, não é Deputado, sabe-se que o crime é
perpetrado contra a vítima e contra o próprio Estado. O Estado
também é ofendido uma vez que é retirada a vida de seu
administrado. Então eu quero dizer aqui para os parlamentares
que quero pedir a sensibilização do Governo Estadual, do
Governador Ivo Cassol, e nós reconhecemos o árduo esforço,
tem envidado grandes esforços para diminuir o índice de
criminalidade. Mas, há necessidade de sermos criativos, de
copiarmos aquilo que está dando certo em outros Estados e
instituirmos aqui, de forma, eu diria com a máxima brevidade
possível. Que nós possamos estar incentivando os nossos
policiais militares, os nossos policiais civis, premiando-os em
pecúnia, ou seja, em dinheiro para que possa realmente, estar
mais motivado em defender a nossa sociedade, retirando, como
foi feito a exemplo o programa do Governo Federal, desarmando
a sociedade para diminuir sensivelmente, o índice de
delinqüência que nós temos observado, testemunhado de forma
ávida, amedrontados, acuados, porque, talvez, não estamos
aí agindo em várias frentes, em que pese penas mais duras.
Estão discutindo a diminuição da maioridade penal, estão
discutindo o endurecimento das penas, estão discutindo uma
série de outras medidas, mas assim como o crime é organizado
nós precisamos nos organizar numa só frente, para marcharmos
juntos e combatermos a criminalidade dando suporte técnico,
dando suporte bélico, dando suporte de material logístico para
que os agentes de segurança, mormente policiais militares e
policiais civis, possam combater no mesmo pé de igualdade o
crime que assola, que mata, que tira sonhos e que acaba
dizimando nosso povo e nossa gente.

Era o que tínhamos para o momento, senhor Presidente.
Muito obrigado.

(Às 16 horas e 52 minutos o senhor Alex Testoni passa
a presidência ao senhor Neodi Carlos)

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Cumprimentar todos os
nossos nobres colegas, em nome do nosso Presidente Neodi
Carlos, cumprimentar toda a imprensa aqui presente, em nome
do Dr. Silas Neiva, cumprimentar os representantes sindicais
que se fazem presentes e toda a platéia que nos assiste nesta
tarde. Senhor Presidente, tivemos a iniciativa de propor um
Decreto Legislativo, criando a Medalha de Mérito Legislativo à
Juíza Sandra Aparecida Silvestre de Frias, que no último final
de semana foi vítima de um assalto, lá naquela terra longínqua,
Timor Leste, quando ela estava lá a serviço, por ocasião da
eleição daquele País. E é com muita satisfação que estamos
apresentando este Requerimento o qual demonstra o nosso
sentimento, também o sentimento do povo do Estado de
Rondônia e propomos essa medalha legislativa que é a mais
alta comenda da Assembléia Legislativa, que podemos oferecer.
Estamos destacando que nem mesmo a dura fatalidade que a
envolveu, numa ação de grande violência, no último sábado,
ela não deixou de estar ali, acompanhando todo aquele processo
eleitoral, por ocasião então daquela eleição. Com isso viemos
então propor esta medalha àquela juíza que será certamente



23 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 44876Pág.

no dia 6 de agosto próximo, se aprovado por esta Casa. Senhor
Presidente, no último final de semana estivemos numa viagem
ao Cone Sul do Estado onde tive a oportunidade de ser
acompanhado pelo nobre Deputado Tiziu, que foi conhecer lá
a minha região, e acompanhado pelo senhor Juarez Jardim,
chefe da nossa Casa Civil, bem como o Dr. Aníbal que é o
Secretário Adjunto da Secretaria de Agricultura do nosso
Estado, onde fomos ali para recebermos o empresário do
álcool, que tem uma grande usina de álcool no Estado de Mato
Grosso e com grande interesse de instalar naquela região.
Estivemos ali então acompanhados dessas autoridades onde
tivemos reunião com prefeitos, com vereadores procurando
esclarecer a população daquele município da grande vantagem
de termos ali, Deputado Valter, esta usina de álcool. E estávamos
até preocupados porque pensávamos que iríamos encontrar
pouca gente interessada em plantar a cana e a necessidade
da usina são 12 mil hectares. Ficando em Cerejeiras ainda no
sábado, domingo, Deputado Tiziu,já tivemos a notícia que
temos lá praticamente 20 mil hectares disponíveis para a
plantação da cana naquela região. Será um investimento na
ordem de uns 120 milhões de reais no município de Cerejeiras,
que vai abranger não apenas o município Cerejeiras. Mas
Pimenteiras e Corumbiara serão beneficiados na construção
daquela urina. E eu volto aqui novamente a pedir o apoio de
todos os nobres parlamentares, de todo o apoio desta Casa
para que todos os incentivos tributários, fiscais que o Estado já
vem dando a outros segmentos empresariais que estão
agregando valores, Deputado Valter, venho pedir o apoio
novamente aos senhores para que nós venhamos então estar
convencendo a nossa Secretaria de Agricultura de que esse
empreendimento é de fundamental importância para o nosso
Estado. Aliás, o álcool não é apenas importante para o Estado
de Rondônia, mas para o Brasil e para o mundo. Quem de
vocês teve a oportunidade de assistir, de ouvir o relatório da
ONU que foi publicado na última sexta-feira, os senhores viram
que a previsão da ONU é que daqui a 50 anos o Amazonas vai
deixar de existir se continuar esse aquecimento global que está
acontecendo. Vai ser uma savana. Um bilhão de pessoas vai
deixar de ter água potável, sem contar vários itens que o
relatório deixou de passar para a população até para que não
venha causar um pânico. O setor privado estrangeiro está
investindo no Brasil cerca de três bilhões de dólares, tudo na
construção de usinas. Nós temos funcionando hoje, no Brasil,
cerca de 350 usinas, funcionando a todo vapor temos 40 novos
projetos em andamento; todos esses novos 40 projetos até
dezembro já estarão funcionando. E nós temos uma média até
2011, foi uma pesquisa que o próprio IBGE publicou, que a
cada mês será inaugurada uma usina de álcool no Brasil. E o
grande interessado é o Estados Unidos. Para título de
conhecimento dos senhores, o Brasil hoje tem 20 milhões de
automóveis e os Estados Unidos tem 20 milhões de automóveis,
com a política de diminuir o consumo da gasolina e passar
para o consumo do álcool. O Brasil então será um grande
beneficiado nessa área e Rondônia só tem a crescer com uma
grande preocupação: a Europa e os Estados Unidos estão
criando alguma legislação, proibindo a importação de alguns
derivados do Brasil que estão sendo produzidos dentro do
paralelo 13. E o que é o paralelo 13? Temos a linha do Equador
e conta-se de 1 a 13. Todos os produtos que serão produzidos
dentro desse paralelo vão encontrar algum embargo comercial.
E tivemos a oportunidade feliz de saber, o Deputado Tiziu estava
lá, quando o empresário estava feliz em dizer que Cerejeiras
estava fora do paralelo 13.

Para infelicidade nossa, de Rondônia eu diria, que
alinha imaginária 13 passa ali próximo de Corumbiara, em cima
de Vilhena, mas Cerejeiras, Cabixi, aquela região ainda ficaram
fora. Devido a esta vantagem de estarmos fora desse paralelo,
o Sr. Néri, que é um grande empresário, falava com muita
convicção que não tinha medo nenhum de investir 120 milhões
de reais ali na construção daquela usina porque ele estaria
livre para vender o seu produto para a Europa e para os Estados
Unidos. Voltando ainda, senhor Presidente, sobre a audiência

que havíamos pedido, estamos marcando ela, conforme agenda
da Casa, para o dia 25 do mês de junho do corrente ano. São
estas as minhas palavras, meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
pelo tempo de...

O Sr. Euclides Maciel – Sr. Presidente, uma Questão
de Ordem.

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

O Sr. Euclides Maciel – Eu gostaria só de pedir
permissão ao Deputado Alex e ao usar a Tribuna eu não lembrei
de ter falado um assunto que me preocupou sobre o
Departamento Médico e Odontológico, que eu ouvi aí pelos
corredores dizendo que iria terminar o Departamento Médico
e Odontológico aqui da Assembléia Legislativa. Mesmo sabendo
do sacrifício que o Deputado Neri passou e vem passando com
a esposa dele nesses dias de não poder ter sido atendido dentro
de Rondônia porque precisava de uma assistência maior. Mas
mesmo assim senhor Presidente, eu peço encarecidamente
aos demais companheiros porque o objetivo desse Centro de
Atendimento a Saúde do Servidor, nós já estamos aí com tanta
dificuldade e pedimos aos demais colegas que olhem com mais
atenção o que é objetivo, qual é a clientela. Nós temos
servidores estatutários ativos, inativos, comissionados,
dependentes diretos, indiretos, enfim o prejuízo é muito grande
para os funcionários, como também porque não dizer aos
Deputados também. Hoje nós sabemos que esse centro de
atendimento tem clínica geral, cardiopediatria, enfermagem,
eletrocardiograma, fonoaudiologia, ginecologia, neurologia,
pediatria, psicologia, psiquiatria, odontologia, odontopediatria
e urologia. Nós fazemos um apelo, senhor Presidente, para
que antes de pensar, fechar ou qualquer coisa, nós temos que
dar uma atenção especial, porque quando se fala em saúde há
uma necessidade muito grande. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre deputado
Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Gostaria de cumprimentar o
nosso Presidente Neodi Carlos, Deputado Ezequiel que se
encontra aqui, todos os colegas Deputados. E, aproveitar a
oportunidade senhor Presidente, para agradecer a esta Casa,
em nome de todos os Deputados pela aprovação do projeto da
balança, bastante esperado pelos criadores de bois do Estado
de Rondônia e também para o projeto tão polêmico, mas
também de grande importância da proibição profissional da
pesca nos Rios Mamoré e Guaporé. Inclusive quem cuida do
Complexo Madeira elogiou bastante a atitude devido à escassez
de peixe que está no Estado de Rondônia. Eu gostaria hoje de
defender uma causa, que não é somente a causa do Deputado
Alex Testoni, é uma causa antiga de grande importância,
sabendo também que é um assunto polêmico, a emancipação
dos Distritos do Estado de Rondônia. Hoje as Assembléias
Legislativas dos Estados não têm autonomia, devido a PEC nº
13 que já tem lá em Brasília três pareceres favoráveis e as
informações que nós temos, quando a pauta estiver livre vai à
votação e provavelmente deverá passar. O Senador Expedito
Júnior e os demais Senadores aqui do Estado de Rondônia,
como também os do Acre e de grande parte do Brasil vão lutar
pela liberação para os Estados discutirem a emancipação dos
Distritos. E a partir de sexta-feira, 9 horas da manhã, a
audiência pública que foi convocada, já é sabido senhores
Deputados que alguns distritos fecharão as portas do comércio
de toda a localidade para vir aqui nesta Casa discutir junto
conosco esse assunto tão importante para eles que é a
emancipação dos distritos. Eu defendo essa emancipação dos
distritos, daqueles que realmente precisam, uma emancipação
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responsável, não simplesmente para criar mais despesas ao
Estado e a União. Vou dar um exemplo, ali na minha região, na
base eleitoral, distrito Rondominas, um grande Distrito, que
tem hoje aproximadamente 12 mil pessoas, e a nós sabemos
que todos os municípios passam por algumas dificuldades, e
quando um prefeito vai resolver um problema de uma
ambulância, um problema de um hospital ou de um asfalto,
ele dá prioridade a seu município prioritário, o seu município
base, e ficam sendo os distritos secundários, muitos deles estão
abandonados. Se vier uma ambulância, vai primeiro para o
município base, e se vier uma próxima, vai para o Distrito, e
quando não vem o distrito fica abandonado. Essa causa é a
causa de todos os políticos responsáveis do Estado de Rondônia,
é a causa dos moradores dos distritos.

Então, gostaria, senhor Presidente, uma atenção
especial de Vossa Excelência nessa sexta-feira, para nós
tratarmos desse assunto importante, polêmico, mas necessário.
Sei que agora a pouco de Vossa Excelência, sobre o Distrito de
5º BEC na sua região, cada Deputado deve defender a sua
região. Os Deputados de Vilhena defenderão a grande região
de Vilhena do centro do Estado, defenderemos os Deputados
do centro do Estado e da capital defenderão os Deputados da
capital, porque a causa é de todos. Se nós não unirmos as
forças, nós Deputados Estaduais, os Deputados Federais, os
Senadores não conseguiremos novamente esse objetivo tão
importante, Deputado Jesualdo, a de sua região também.

Então peço uma atenção especial de Vossas Excelências
agora, na sexta-feira, dia 13, 9 horas da manhã, onde já está
confirmado mais de 400 pessoas, Sr. Presidente, confirmaram
com a assessoria desta Casa a participação aqui na Assembléia
Legislativa. Nós vamos estar de casa cheia, se Deus quiser,
para nós discutirmos e iniciar o trabalho desse importante
assunto da emancipação.

Também gostaria de responder ao Deputado Euclides
Maciel, que ele comentou sobre o departamento médico, lá o
Presidente instalou uma Comissão Parlamentar e o Deputado
Jesualdo Pires, eu e o Deputado Maurinho estamos fazendo
um estudo de viabilidade. Após esse estudo, que entregaremos
ao Presidente, onde vai ser tomada a decisão se irá continuar
o departamento médico, ver a viabilidade, eu tenho certeza
que a decisão do Presidente será com muita responsabilidade,
bastante coerência e tomará a decisão certa sobre o
departamento médico. Também de emancipação, o Senador
Expedito Júnior confirmou a presença, é a bandeira dele
também da emancipação dos distritos, inclusive pregou isso
na campanha e também, Sr. Presidente, do nosso Governador
Ivo Cassol que também falou que vai colaborar, vai ajudar, é
uma bandeira do Governo do Estado, porque a gente sabe que
a emancipação desses distritos, o povo que está lá sabe das
dificuldades que estão passando e quando eles tiverem um
município próprio eles poderão resolver os problemas deles
mais de perto. Quem sabe da realidade de cada distrito é quem
mora lá dentro do distrito. Às vezes o Prefeito esta tão longe,
lá na sede de seu município e não consegue resolver problemas
de extrema importância devido a distancia e devido também
há vários outros fatores.  Então Senhor Presidente, gostaria
que V. Exª., a partir deste momento, tomasse à frente desse
assunto de extrema importância aqui para o nosso Estado de
Rondônia, que vai acontecer aqui nesta sexta-feira, e cada
Deputado defenda a sua região, lute pelos os interesses da
região que eu defenderei a emancipação do distrito de
Rondominas e do distrito de Tarilândia, lá de nossa região,
juntamente com os Deputados da região, viu Deputado Amauri,
justamente com os Deputados da região defenderem a
emancipação, não só de Tarilândia, não só de Rondominas, do
5° BEC do nosso Presidente, São Domingos, Vista Alegre de
nosso Abunã, União Bandeirantes, Extrema, Jaci- Paraná,
Triunfo e os demais distritos que queiram e merecem a
emancipação. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, antes de

encerrar a presente sessão convoco a sessão ordinária para o
dia 11 do corrente, no horário regimental, ou seja, às 9 horas
da manhã.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 14 minutos).

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 18ª
SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

 DA 7ª LEGISLATURA

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO. Que dá nova redação parágrafo 2º do artigo
29 do Regimento Interno.

A Assembléia Legislativa do Estado Decreta:

Art. 1º. O § 2º do Artigo 29 do Regimento Interno passa
a vigorar com a seguinte redação.

Art. “29............................................................................
§ 2º À Comissão de Finanças, Economia e orçamento

compete opinar sobre” (NR)

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Publicação.

JUSTIFICATIVA

A Lei nº 1121 de 22 de outubro de 2002, que Dispõe
sobre a Fiscalização, pela Assembléia Legislativa, dos atos do
Poder Executivo, da Administração Direta e Indireta e
instituições, estabeleceu a Comissão de Fiscalização como
Comissão parlamentar permanente, assim por força de Lei a
Fiscalização da Administração passou a ser de competência
da de tal comissão devendo-se adequar o texto do parágrafo
2º do artigo 29 às atribuições da Comissão de Finanças, pois a
Fiscalização por força de Lei é exercida por Comissão própria.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007.

Deputado Tiziu Jidalias
Presidente

Deputado Ezequiel Neiva
Vice-Presidente

Valter Araújo
Membro

Deputado Miguel Sena
Membro

Deputado Daniela Amorim
Membro

Deputado Euclides Maciel
Membro

Deputado Neri Firigolo
Membro

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo seja alterada a tabela de gratificação específica
anexo II  da Lei 1089, de 22 de julho de 2002.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Governo do Estado, a necessidade de
viabilizar a construção de um trevo de acesso a RO-399,
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localizada no km 27 da BR-364, onde inicia-se a Rodovia
Estadual denominada RO-399, que leva ao município de
Colorado do Oeste, interligando-o a Cerejeiras e a Pimenteiras
do Oeste, dando acesso também a Cabixi e a Corumbiara.

JUSTIFICATIVA

Visando proporcionar a segurança necessária aos
cidadãos que trafegam na BR-364 e destinam-se aos municípios
de Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara, que
seguidamente põem em risco seu bem mais precioso a sua
vida, para ter acesso da BR – 364 para a RO – 399, apresento
a presente indicação com os seguintes argumentos.

O referido local já protagonizou vários acidentes que
vitimaram cidadãos do Estado de Rondônia, ceifando a vida de
muitas pessoas inocentes e deixando seqüelas e invalidez em
tantas outras e continua ceifando vidas de usuários daquela
rodovia, em conseqüência de falta de planejamento no passado
e que o momento nos permite corrigir.

A de se considerar que o custo com tratamento médico,
despesas hospitalares, utilização de servidores do Corpo de
Bombeiros, entre outras, são incomparavelmente maiores e
constantes, em comparação com os poucos recursos
necessários para a execução da obra.

Isto posto solicito aos nobres Pares o encaminhamento
desta indicação.

Plenário das Deliberações, 5 de março de 2007

Deputado Ezequiel Neiva
3º Secretário

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO
– Requerendo a concessão de Moção de Aplauso ao Jornal
Alto Madeira, pela passagem dos seus 90 anos de fundação.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer a concessão de “Moção de Aplauso” ao
Jornal “Alto Madeira”, pelo passagem de seus 90 anos de
fundação, pelos 90 anos que vem acompanhado, registrando
e informando todos os fatos do cotidiano e os grandes
acontecimentos de Rondônia e do Brasil, como também gerando
empregos para a população do nosso Estado e participando do
nosso desenvolvimento desde a época que Porto Velho, era
parte do Estado da Amazônia.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, há 90 anos o Jornal “Alto
Madeira” vem acompanhando, registrando e informando todos
os fotos cotidiano e os grandes acontecimentos de Rondônia e
do Brasil, como também gerando empregos para a população
do nosso Estado e participação do nosso desenvolvimento desde
a época do Ex-Território Federal de Rondônia.

Fundado em 15 de abril de 1917, “ O Alto Madeira”
presta relevantes serviços de bem informar a população do
Estado de Rondônia, através de seus representantes e
distribuidores. Tem os seus sócios proprietários o Sr. Luiz
Tourinho e o Sr. Euro Tourinho e o seu diretor, Sr. Sued Pinheiro,
e sua equipe de colaboradores a missão de manter bem
informados seus leitores, publicando matérias e fatos com
isenção. Posicionando-se dessa forma, conseguiu alcançar o
sucesso e a credibilidade de seus leitores.

A liberdade de expressão e o direito à informação são
valores que devemos sempre respeitar e também aprimorar
para que, dessa forma, a sociedade possa reivindicar ações
do poder público e fiscalizar seus atos. Isso não poderia ser
possível caso  não existissem os veículos de comunicação, que
são o símbolo maior da democracia. O jornal “Alto Madeira”,
ao completar seus 90 anos, continua a manter sua linha de
conduta, pautando-se numa linha de independência e ética

moral na área de comunicação, sendo também reconhecido
como um instrumento fiscalizador dos atos público.

O jornal “Alto Madeira” faz parte da história de
Rondônia, pois a 90 anos tem ajudado a construir e consolidar
um novo e arrojado Estado. O seu idealizador e fundador Sr.
Joaquim Tanajura não somente criou seu jornal como também
ajudou na criação do município de Porto Velho. E atualmente o
jornal “Alto Madeira” e comandada por uma equipe muito
competente que tem como líderes o Sr. Luiz Tourinho como
sócios proprietários e o Sr. Sued Pinheiro, figura atuante dos
meios de comunicação, homem de grande visão e com pulso
firme e determinação, vem conseguindo a 90 anos com muita
dignidade e ética permanecer nos meios de comunicação do
nosso Estado. Motivo do quais todos nós devemos se orgulhar.

E por entender o quão importante é a consolidação da
liberdade de ex pressão na sociedade democrática, que
propomos a Moção de Aplauso ao jornal “Alto Madeira” pelos
seus 90 anos a realizar-se no próximo dia 15 de abril assim
sendo uma forma carinhosa de prestarmos uma justa
homenagem a este jornal que há muito vem contribuindo com
o desenvolvimento do Estado fazendo assim parte do nossa
história.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007

Maurão de Carvalho
Deputado Estadual - PP

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
EZEQUIEL NEIVA – Que concede a Medalha de Mérito
Legislativo a Juíza Sandra Aparecida Silvestre de Frias.

A Assembléia Legislativa do Estado Decreta:
Art. 1°. Fica concedido a Medalha de Mérito Legislativo

a Juíza Sandra Aparecida Silvestre de Farias.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data

de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Salutar é para mim, representando o sentimento do povo
do meu Estado, propor o presente projeto de decreto legislativo,
que concede a Medalha de Mérito Legislativo a Senhora Sandra
Aparecida Silvestre de Farias, Juíza do Tribunal de Justiça de
Rondônia, que muito digno vem representando nosso Estado e
o pais na missão da ONU, no processo de Paz.

Com atuação firme, atuante e destacada a Juíza Sandra
Silvestre elevou o nome do Judiciário de Rondônia e do povo
brasileiro, com seu estilo corajoso e destemido no cumprimento
da tão nobre missão de levar ao povo do Timor Leste, o seu
conhecimento e a sua sabedoria para consecução do
restabelecimento da ordem e da democracia.

Destacamos que nem mesmo a dura fatalidade que a
envolveu em um ação de grande violência, com conseqüência
graves na sua saúde, durante um assalto no último sábado
naquele Pais, não a impediram de estar a frente, de vanguarda
e em observação, com elevado espírito público, durante a
realização do pleito eleitoral.

Com isso, propomos homenagem a magistrada, com a
mais alta condecoração, a medalha do Mérito Legislativo, pelos
serviços prestados a Rondônia, ao Brasil e ao Pais onde presta
seus serviços. (Em anexo curriculum vitae).

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007

Deputado Ezequiel Neiva
3º Secretário - Ale

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de viabilizar a criação da
Secretaria Extraordinária da Mulher.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
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a criação da Secretaria Extraordinária da Mulher, visando
otimizar os recursos destinados à políticas para mulheres.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender uma antiga
reivindicação das mulheres do nosso Estado no sentido de que,
seja implementada no rol de Secretarias, a Criação da
Secretaria Extraordinária da Mulher. Como já mencionamos
acima. Visa dar direcionamento, ou seja diretrizes às políticas
públicas destinadas para mulheres, bem como dirimir o índice
de violência praticado contra a mulher.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007

Dep. Neri Firigolo

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Que
institui a disponibilidade de opção bancária para percebimento
de salário.

A Assembléia Legislativa Decreta:

Art. 1º. Fica determinado que a administração direta e
indireta disponibilize a critério do funcionário a instituição
bancária que deseje perceber seu vencimento.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

A importância da disponibilidade opcional de instituição
bancária pela administração pública direta e indireta, visa
disponibilizar ferramenta com o intuito de aprimorar os
mecanismo utilizados neste aspecto. Ademais é de grande feito
para qualquer autoridade, implementar instrumento que viabilize
a divisão de decisão.

Plenário das Deliberações, 2 de abril de 2007

Dep. Neri Firigolo

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURINHO SILVA –
Requerendo retirada da assinatura de apoio a criação da CPI
do SINTERO.

O Deputado que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora na forma regimental, a retirada da sua assinatura do
apoio à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI,
de autoria do Deputado Miguel Sena (PV), cuja objetivo é
investigar o Sindicato dos Trabalhadores em Educação –
SINTERO.

JUSTIFICATIVA

O que levou este parlamentar retirar seu nome da CPI
do SINTERO se deve ao fato de que sempre estive ligado aos
movimentos sindicais, sendo o fundador no Estado de Rondônia
do SINDICATO DOS VENDEDORES E PROPAGANISTAS DE
MEDICAMENTOS, dentre outros.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007

Maurinho Silva
Deputado Estadual – 4º Secretário

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO –
Requerendo Moção de Aplauso à juíza Drª. Sandra Aparecida
Silvestre de Frias Torres, pela sua dedicação e atuação pelos
relevantes serviços prestados como Magistrada no trabalho

voluntário como observadora internacional nas eleições de
segunda-feira, no Timor Leste.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais requer à Mesa Diretora Moção de Aplauso, a Juíza
Drª. Sandra Aparecida Silvestre de Farias Torres, pelo seu
trabalho desenvolvido e coragem que vem dedicando como
voluntário nos trabalhos como observadora internacional da
ONU e que nessa segunda-feira foi esfaqueada durante um
assalto em Dili, capital do Timor Leste.

JUSTIFICATIVA

A Drª. Sandra Aparecida Silvestre de Farias Torres,
através com seu trabalho voluntário vem demonstrando  há 2
anos no Timor Leste, uma verdadeira demonstração de
Patriotismo a nossa nação, pelo nobre e brilhante desempenho,
é incansável em sua dedicação, pois vem prestando relevantes
serviços voluntários nos trabalhos como observadora
internacional da ONU.

A Drª. Sandra Silvestre Farias Torres, que é Juíza
brasileira do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, foi
esfaqueada durante um assalto em Dili, capital do Timor Leste,
viajou para trabalhar como observadora internacional nas
eleições de segunda-feira. Ela foi levada ao hospital, onde
recebeu cerca de 50 pontos em várias partes das mãos e dos
braços, mas passa bem. Ela garantiu que vai continuar
trabalhando como observadora nas eleições. Mediante todos
esses fatos, só podemos agradecer a Juíza Drª. Sandra Silvestre
pela sua coragem e determinação, pois esse é o segundo
episódio envolvendo violência com brasileiros em Dili, capital
do Timor Leste, em seis messes. Em novembro, o missionário
Augusto Edgar Gonçalves de Brito foi morto por um dardo ao
cruzar com uma briga de gangue.

Sandra Silvestre foi abordada por um assalte em frente
à embaixada dos Estados Unidos no Pais quando ai a uma loja
para comprar créditos para o celular. O assaltante estava
nervoso e a atingiu com um facão. Sandra já trabalhou como
Juíza no Timor Leste de 2004 até o ano passado.

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota em
que confirma que a juíza brasileira foi ferida no sábado à noite
durante um assalto. Foi acompanhada pelo embaixador do Brasil
na capital timorense. Antonio de Souza e Silva, a juíza brasileira
foi atendida em clínica local por médicos portugueses.

Plenário das Deliberações, 9 de abril de 2007

Ribamar Araújo
Deputado Estadual - PT

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA - Indica ao
Poder Executivo Estadual da necessidade de implantação de
Escolas Técnicas Profissionalizantes no Estado de Rondônia.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do
artigo 188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo
Estadual sobre a necessidade de implantação de Escolas
Técnicas-Profissionalizantes nas áreas de Eletrotécnico
Edificações, Arquitetura, Planejamento, Análise Químicas
Industrias, Telecomunicações, Informática, Administração e
Mecânica, para atender a enorme demanda reprimida acerca
de ensino técnico-profissionalizante em nosso Estado

JUSTIFICATIVA

No momento em que se elevam as taxas de desemprego,
as empresas têm exigido cada vez mais dos candidatos que,
na maior parte das vezes, não possuem nem mesmo o ensino
médio completo. Mesmo para trabalhar na linha de produção
de uma metalúrgica, se faz necessário ter um mínimo de
conhecimento. A falta de qualificação profissional tem criado
um abismo entre a oferta e a procura de trabalho: vários
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desempregados não conseguem preencher poucos postos
disponíveis.

Dentre dessa perspectiva, com inicio das obras de
implantação das usinas hidrelétricas do Rio madeira, caso o Governo
do Estado não tome providência no sentido de qualificar a mão-
de-obra disponível, poderá ocorrer um aumento da distância entre
as propostas de emprego e o perfil do candidato à contratação.

Porém, implantando as Escolas Técnica-profissionalizantes,
o Estado estará preparando uma parte da população para atender
ao enorme mercado de trabalho que será criado em conseqüência
da vinda de FURNAS para a nossa região.

Vale salientar que esses novos empregos exigem um maior
conhecimento técnico-profissional e mão-de-obra mais
especializada, justamente o que atualmente o Estado não tem
disponibilizado, tornando-se inevitável a importação de tais
profissionais, momento em que a juventude e o povo rondoniense
serão duramente penalizados.

Assim, entende-se que a instituição técnica, com iniciativa
no setor público, é uma das formas do povo rondoniense ter
condições de concorrer com a mão-de-obra exportada de outros
Estados, pois acaba sendo fonte multiplicadora do saber e forte
formadora de mão-de-obra especializada para atender à demanda,
tanto do setor público quanto, especialmente, do setor privado,
providenciando um desenvolvimento integral do individuo e
orientação profissional, dotando-o de conhecimentos e
competências necessários ao exercício de uma atividade
profissional.

A implantação de escolas de cursos técnico-
profissionalizantes, dentro desse contexto, formará profissionais
de nível técnicos, conhecedores dos problemas regionais e capazes
de oferecer alternativas para soluciona-los.

Entende-se que as usinas hidrelétricas trazem o estimulo
do empreendedorismo, inovando e proporcionando oportunidades
de trabalho e como conseqüência novas industrias e novos
empregos.

Assim, se faz necessário que estes novos empregos sejam
ocupados pelo povo rondoniense, pois dessa forma, todos os
rendimentos auferidos por estes funcionários seriam investidos
realmente em nosso Estado, gerando mais impostos e, como
conseqüência, oportunizando ao Estado ter maiores condições
financeiras de manter seus objetivos constitucionais como saúde,
educação e segurança pública.

Finalmente, ao atender a este pleito, o Governador Ivo
Cassol estará reconhecendo que só através da promoção do
crescimento pessoal dos habitantes do Estado, lhes
proporcionando acesso a um ensino de qualidade, condizente com
as peculiaridades e realidade de Rondônia, é que poderão ser
superados os obstáculos atuais e serem promovidas significativas
mudanças sociais, contribuindo para a superação da marginalização
e da falta de perspectivas econômicas e de bem-estar social.

Considerando das razões expostas, confia-se no honroso
apoio do Governador Ivo Cassol, para que nossa sociedade seja
beneficiada com profissionais qualificados e conscientes dos reais
problemas do nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 9 de abril de 2007

Dep. Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/Ale

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de aquisição de equipamentos
com coletes balísticos, armas e munições para o 2º BPM em Ji-
Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual, da necessidade de
aquisição de equipamentos como coletes balísticos, armas e
munições para o 2º BPM, em especial à Força Tática daquele
Batalhão de Policia Militar, objetivando oportunizar melhores
condições de trabalhos ao militares que servem naquela OPM e
na região de Li-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Ao acompanhar os jornais acerca de segurança pública em
nosso Estado, percebe-se que a necessidade da presença da Policia
Militar como policiamento torna-se cada vez maior.

Tendo em vista a extrema necessidade de se manter a PM
presente em toda a área pertencente ao 2º BPM, onde são
prestados serviços de cunho social, reintegração de posse, bem
como o atendimento de ocorrências policiais de maior gravidade
como roubos e homicídios, a Policia Militar depende não só de
material humano como também de equipamentos como coletes
balísticos, armas e munições, para ter condições de defender os
interesses da coletividade em igualdade com os infratores,
considerando-se que a criminalidade vem mostrando altos
investimentos no firme propósito de delinqüir.

Assim, como a função constitucional dessa Casa de Leis é a
de bem representar os interesses do povo, entende-se que a
aquisição de coletes balísticos, armas e munições para o 2º BPM,
em Ji-Paraná, trariam benefícios tanto à sociedade quanto aos
Militares que trabalham naquela localidade.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007

Dep. Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de realização de convênio com
a Caixa Econômica Federal e contrapartida do Governo do Estado
de Rondônia objetivando instituir um Programa Habitacional
Integrado a Segurança Pública que contemple os Policiais Militares,
Bombeiros Militares e Policiais Civis do Estado.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual, a
necessidade de realização de convênio com a Caixa  Econômica
Federal e contrapartida do Governo do Estado de Rondônia,
objetivando instituir um programa Habitacional Integrado de
Segurança Pública, que contemple os Policiais Militares, Bombeiros
Militares e policiais Civis do Estado, para que possam desempenhar
suas atividades, sabendo que seus familiares estão protegidos dos
perigos que se fazem presentes em decorrência de suas funções.

JUSTIFICATIVA

Considerando-se o alarmante momento vivenciado pelo
nosso Estado, em decorrência do alto índice de criminalidade, os
Agentes de Segurança Pública deparam-se com um problema,
boa parte desses profissionais não dispõem da mínima condição
financeira para oferecer maior segurança no que diz respeito à
moradia para si e seus familiares.

Em decorrência da defasagem salarial, muitos deles, por
não dispor de condições, financeiras necessárias para a manutenção
de aluguel numa região que apresente baixo índice de
criminalidade, e principalmente, sem  possibilidade de adquirir
residência própria, acabam por manter moradia em condições
precárias, sub-humanas, levando suas famílias a conviver em
verdadeiros bolsões de miséria e em regiões que oferecem grande
possibilidade de propiciar a convivência com infratores que,
geralmente, os identificam como agentes da lei, gerando riscos a
sua vida e a seus familiares.

Esses profissionais evitam serem vistos uniformizados nos
locis onde residem, muitos sequer se apresentam em sua
comunidade como agentes de segurança. Cegam-se ao cúmulo
de ocorrer situações em que o profissional flagra o infrator em ato
delituoso e depois convive com o mesmo nas vizinhanças de sua
residência, gerando como conseqüência, o medo e sensação de
insegurança.

Destarte, percebe-se a necessidade da Caixa Econômica
Federal, com a contrapartida do Governo do Estado de Rondônia,
viabilizando a construção de residências no estilo condomínio
fechado, onde a segurança das famílias dos agentes públicos,
durante todo o período em que estivessem no exercício de suas
atividades, seria proporcionada pelos companheiros que se
encontram de folga.

O objetivo dessa indicação é o de conscientizar o Chefe do
Executivo de que uma boa moradia dentro desse contexto, torna-
se fator fundamental para o bem-estar dos profissionais pois,
residindo em um condomínio fechado apenas por agentes de
segurança pública, no convívio dos familiares, eles teriam mais
condições de recuperar-se física e psicologicamente, para retomar
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as suas atividades depois de terminado de folga, considerando-se
que não estariam morando sob o império do medo.

O Governa do Estado de Rondônia, em parceria com a
Caixa Econômica Federal, instituindo um programa habitacional
direcionado aos policias militares, bombeiros militares e policias civis,
estaria diminuindo o enorme déficit habitacional que assola o
Estado, retirando os agentes de segurança e seus familiares das
áreas de alto índice de criminalidade, e também proporcionaria a
retomada da dignidade social para cada beneficiado, tendo então,
um enorme alcance social.

Considerando as razões expostas, confia-se no honroso
apoio do Governador Ivo Cassol, para que nossos policias militares,
bombeiros militares e policias civis tenham condições de moradia
digna e descente, para que possam desempenhar motivadamente
suas obrigações constitucionais.

Plenário das Deliberações, 9 de abril de 2007

Dep. Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de instituir o Sistema de
Premiação Pecuniária aos policiais militares e civis pela apreensão
de armas de fogo, acessórios e munições na forma que indica.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica, com anteprojeto em anexo,
ao Poder Executivo estadual a necessidade de instituir o Sistema
de Premiação Pecuniária aos Policias Militares e Civis, pela apreensão
de armas de fogo, acessórios e munições, sem registro e/ou
autorização legal de porte.

JUSTIFICATIVA

É de conhecimento geral o grave momento social que
permeia o Estado e o Pais, assolados pelo crime e pela violência.
O Estado de Rondônia tem sofrido com estas questões, trazendo
angústia e medo aos cidadãos rondonienses. Apenas de todos os
avanços , o embate contra a violência continua sendo um duro
desafio a ser enfrentado, requerendo uma ação articulada e
empenho do Poder Público e da sociedade civil organizada para a
conquista do objetivo comum.

Atento a tais fatos, o Governo do Estado tem enviado
árduos esforços para reduzir os níveis de criminalidade e reverter
tão preocupante quadro. A criminalidade, no entanto, decorre
de causa complexas e multifatoriais, precisando ser combatida em
diversas frentes.

Independente dos motivos geradores da delinquência,
sabe-se que, na esmagadora maioria dos casos, a violência é
perpetrada pela utilização de armas de fogo. O controle rígido do
tráfego de drogas e dos portes de arma, o aumento das penas e
a realização de campanha educacionais representam inegáveis
pressupostos para o equacionamento do problema.

Não obstante, vislumbra-se que as armas clandestinas,
utilizadas para o cometimento de crimes, dificilmente serão
entregues voluntariamente por seus detentores. Cabe, pois, ao
Estado adotar as providências para retirar, de forma cogente, essas
armas de nossa sociedade.

Destarte, tem a presente propositura o condão de incentivar
a mobilização de todos os integrantes das forças policiais,
independentemente de suas áreas especificas da atuação, através
de medidas motivacionais com premiação em pecúnia na busca
de resultado práticos objetivando o desarmamento maciço da
população ante o seu forte impacto nas crescentes taxas de
cometimento de crimes contra o patrimônio e contra a vida.

Neste diapasão, operacionalizar essa atividade do Estado e
refrear o avanço de condutas criminosas, com a polarização de
esforços, é com satisfação que levamos à consideração de Vossa
Excelência o presente ante projeto de lei, que prevê premiação
pecuniária para a atuação policial na hipótese de apreensão de
armas de fogo, acessórios e munições em desacordo com o
Estatuto do Desarmamento.

Importa acentuar, que o impacto financeiro decorrente do
oferecimento desses incentivos seguramente será menor que o

das despesas assistenciais e médicas despendidas rotineiramente
pelo Estado em razão dos resultados danosos gerados pela utilização
de armas de fogo.

O fato é que em regra, o volume de recursos empregados
na execução dos serviços policiais tem se refletido em redução
dos índices de criminalidade ou mesmo na sensação de segurança
da população.

Em  que pese, os integrantes das forças policiais por
comandamento constitucional estarem obrigados à apreensão de
armas de fogo, acessórios e munições, com a instituição do Sistema
de Premiação Pecuniária em apreço, incentivará sobremaneira os
policiais a adotarem um plus na consecução de resultados práticos
que atendam ao espírito da presente propositura.

Como exposto acima, com a polarização de esforços, espera-
se alterar de forma permanente o panorama da segurança pública
do nosso Estado, com redução drástica dos índices de
criminalidade, em especial os de homicídio com utilização de armas
de fogo, matéria de interesse coletivo que deve ser concretizada.

Plenário das Deliberações, 9 de abril de 2007

Dep. Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Ao Poder
Executivo Estadual. Indica ao senhor Governador da necessidade
de construção de um trevo no km 27 da BR-364, acesso a RO-
399.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Governo do Estado, a necessidade de viabilizar
a construção de um trevo de acesso a BR 364 – 399, localizada
no Km 27 da BR – 364, onde inicia-se a Rodovia Estadual
denominada RO- 399, que leva ao município de Colorado do Oeste,
interligando-o a Cerejeiras e a Pimenteiras do Oeste; dando acesso
também a Cabixi e a Corumbiara.

JUSTIFICATIVA

Visando proporcionar a segurança necessária aos cidadãos
que trafegam na BR- 364 e destinam-se aos municípios de Colorado,
Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara, que seguidamente
põem em risco  seu bem mais precioso, a sua vida, para ter acesso
da BR- 364 para a RO – 399, a presente indicação com os seguintes
a argumento.

O referido local já protagonizou vários acidentes que
vitimaram cidadãos do Estado de Rondônia, ceifando a vida de
muitas pessoas inocentes e deixando seqüelas e invalidez em tantas
outras e continua ceifando vidas de usuários daquela rodovia, em
conseqüência da falta de planejamento no passado e que o
momento nos permite corrigir.

A de considerar que o custo com tratamento médico,
despesas hospitalares, utilização de servidores do corpo de
bombeiros, entre outras, são incomparavelmente maiores e
constantes, em comparação com os poucos recursos necessários
para a execução da obra.

Isto posto, solicito aos nobres Pares o encaminhamento
desta indicação.

Plenário das Deliberações, 5 de março de 2007

Deputado Ezequiel Neiva
3º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo seja alterada a tabela de gratificação especifica,
anexo II da lei nº 1089, de 22 de julho de 2002.

A Assembléia Legislativa de Rondônia Decreta:

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, seja Alterada a tabela de
valores da gratificação de atividade específica, anexo a Lei nº
1089, de 22 de julho de 2002, enviando a esta Assembléia
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Legislativa um Projeto de Lei, conforme o seguinte ante projeto
de lei.

Art. 1º. Fica especificado na tabela de valores de gratificação
específica, anexo II da Lei 1089, de 22 de julho de 2002, os
servidores civis da Policia Militar e sua gratificação.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
revogando-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Senhores e Senhora Deputada, a presente indicação, tem
por objetivo inserir no anexo II da Lei nº 1089, de 22 de julho de
2002, que trata da Gratificação de Atividade Específica, os
servidores civis da Policia Militar e a correspondente gratificação.

Considerando que os Assistentes de Controle Interno em
exercício da Controladoria Geral do Estado, servidores de nível
médio, foram inseridos na tabela desta lei.

Considerando que os servidores da Policia Militar exercem
suas funções em apoio direto ao Comando Geral da Policia Militar,
órgão de Direção Geral.

Considerando que os objetivo da administração pública é
zelar pela justa e isonômico remuneração de seus servidores,
pugnando pelo resgate da credibilidade, investindo assim em
beneficio de um bom serviço junto a população do Estado.

Por assim entender é que faço a presente indicação

Tabela de Valores da Gratificação de Atividade Específica

CARGO                                     VALORES DA GRATIFICAÇÃO
Nível Superior da Policia Militar                        R$ 1.400,00
Apoio Administrativo, Apoio Operacional e Serviços Diversos da
Policia Militar                                               R$ 617,00

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2007

Deputado Ezequiel Neiva
3º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Ao Poder
Executivo Estadual. Indica ao senhor Governador do Estado com
cópia ao Departamento de Estradas e Rodagens da necessidade
de concessão de serviços de transportes intermunicipais.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Sr.
Governador do Estado, com interveniência do Departamento
Estadual de Estrada de Rodagem, para que proceda termo aditivo
no contrato de concessão de serviço de transporte intermunicipal,
no sentido de determinar o transporte gratuito de testemunhas
judiciais dentro da área de abrangência das Comarcas. (Oficio em
Anexo).

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares com justificativa da presente
indicação junto oficio de nº 05/2007/GAB, de 28 de fevereiro de
2007 em que o Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes,
Doutor Reinaldo Forti Silva, nos encaminha tal solicitação.

  Plenário das Deliberações, 3 de março de 2007

Jidalias dos Anjos (Tiziu)
Deputado Estadual - PMDB

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI -  Que cria
o Programa de Incentivo a Apicultura no Estado de Rondônia –
PROMEL DE RONDÔNIA e dá outras providências.

Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia Decreta:

Art. 1º. Fica criado, no âmbito do Estado de Rondônia, o
Programa de incentivo à Apicultura – Promel de Rondônia.

Art. 2°.  A  abelha e a flora melífera, como riqueza natural,
serão objetos de proteção e preservação no Estado, que deverá
impor medidas preventivas para evitar a sua destruição.

Art. 3º. Competem ao Poder Executivo através da SEAPES,
na gerência e administração do Programa.

I – identificar e mapear as áreas de produção melífera do
Estado:

II – criar um cadastro de apicultores do Estado, por meio
da Secretaria de Estado de Agricultura, Produção e
Desenvolvimento Social – SEAPES – e em conjunto com a EMATER
e as associações de apicultores devidamente constituídas e
registradas no programa:

III – viabilizar pesquisas da cadeia produtiva dos produtos
apícolas no Estado:

IV – registrar e fiscalizar, por meio das associações de
apicultores e da SEAPES, as unidades de beneficiamento de mel
e de outros produtos apícolas:

V – incentivar a apicultura, por meio de associações
devidamente constituidas, registradas e em dia com suas
obrigações estatutárias:

VI – promover, por meio dessas associações e entidades
afins, cursos, seminários, palestras e intercâmbio tecnológico, com
o objetivo de profissionalizar os produtores:

VII – desenvolver pesquisas direcionadas para as atividades
apícolas, com o objetivo de melhorar a produção, a produtividade
e a qualidade dos produtos:

VIII – incentivar e apoiar a exportação dos produtos
apícolas:

IX – desenvolver campanhas que incentivem o consumo
de produtos apícolas em escolas e instituições públicas, contendo
informações sobre os benefícios de seu uso freqüente:
ep: X – divulgar o uso do mel como alimento:

XI – celebrar convênios de assessoramento ou de assistência
técnica, visando ao desenvolvimento da atividade apícola no Estado:

XII – buscar incentivos crediticios e fiscais que estimulem o
desenvolvimento da atividade, dotando os agentes financeiros
de linha de crédito específica do FIDER e MICRO CRÈDITO para a
atividade apícola:

XIII – regulamentar e normatizar a atividade apícola no
Estado, incluindo o transporte de abelhas e a distância entre os
apiários, junto com as associações de produtores apícolas,
laboratórios e agroindústrias diretamente ligados à apicultura:

XIV – fiscalizar a utilização de agrotóxicos ou similares em
áreas de produção melífera, prevenindo-se o risco de contaminação
dos produtos:

XV – fiscalizar a entrada de produtos apícolas de outros
estados ou paises, verificando a contaminação por produtos
químicos e patógenos, parasitas, pragas de abelhas e doenças:

XVI – integrar a atividade apícola aos programas de
recuperação de áreas degradadas no Estado:

XVII – instituir incentivo fiscal junto às empresas de
reflorestamento e áreas de preservação permanente do Estado
para o desenvolvimento da atividade apícola em parceria com as
associações de apicultores:
Art. 4º. Define-se como órgão coordenador do Programa de
Incentivo à Apicultura a Secretaria de Estado de Agricultura,
Produção e do Desenvolvimento – SEAPES por meio do
Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER,
que contará, para sua execução, com a contribuição dos órgãos
de pesquisa e fomento.

Parágrafo único. Para à implantação do Programa, a
Secretaria de Estado de Agricultura, Assessoramento Apícola, do
qual participarão as entidades de classe dos apicultores, as
cooperativas de apicultores, a SEAPES e entidades públicas de
pesquisa e fomento.

Art. 5º. - Será criado um selo específico PROMEL DE
RONDÔNIA, para os produtos melíferos, para identificar os
apicultores que estejam participando do Programa, contendo
expressões que estimulem o seu consumo.

Art. 6º - O Poder executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 7º. – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, apresentamos às Vossas
Excelências algumas informações importantes, as quais justificam
a criação do projeto de lei acima exposto.
te: 1. OBJETIVOS

O Projeto de meliponicultura tem o intuito de atender as
demandas detectadas na zona rural do Estado, representadas
por indicadores socioeconômicos preocupantes, que despertam
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a necessidade de discutir a criação de alternativas viáveis para a
geração de emprego e renda, reduzindo a pobreza e o êxodo
rural;

O Governo do estado de Rondônia pretende incentivar e
dar condições para garantir o enriquecimento nutritivo e a
regularidade do cardápio do agricultor familiar, através da difusão
de tecnologia social e pelo consumo de produtos derivados da
molionicultura.

 2. PÚBLICO  BENEFICIADO
Agricultores familiares, organizados em associações

comunitárias nos municípios rondoniense com potencialidade para
a atividade e fortalecimento da economia da agricultura familiar.

3. FORMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Os produtores receberão cursos de capacitação para a

qualificação da mão-de-obra e a formação de empreendedores
competitivos;

Em cada comunidade contemplada será selecionada uma
associação constituída por famílias de produtores – interessados
pela atividade – que receberão suas próprias abelhas e um galpão
construído para abrigar as colméias, bem como as estantes para a
implantação do Meluponário;

A Seapes disponibilizará assistência técnica através da
EMATER de cada regional contemplada, além de orientação
especializada através de parcerias com instituições afins;

As famílias contempladas se comprometerão, através de
um Termo de Compromisso, a entregar os escritórios da EMATER
– após 48 meses do recebimento das colméias e implantação do
meliponário – um total de 5 novas colméias para serem entregues
a outros produtores;

As instituições envolvidas no Projeto PROMEL – (Seapes-
Emater-Comitê do mel- Entidades Afins) promoverão uma
redistribuição das colméias para outras famílias, garantindo a
continuidade do projeto e consolidando a sustentabilidade da
Meliponicultura no Estado de Rondônia.

4. ASPECTO SOCIOECONÔMICO, DESEMPENHO E
POTENCIAL ECONÔMICO

O potencial econômico da meliponicultura, em um grupo
de 50 colméias de abelha nativas produz em média (dependendo
da florada) 3 kg de mel por colméia/ano totalizando 150 quilos de
m el de abelhas nativas ao ano. Este mel é diferenciado em seu
sabor, aroma, consistência, coloração e propriedades medicinais e
alimentares já comprovados por exames físico - químicos.
O valor do mel praticado no mercado consumidor varia entre
R$15.00 e R$30,00 por quilo, dependendo da região onde este
é produzido e comercializado. A produção estimada de 150 quilos
de mel /ano, negociado a R$30,00 o quilo representará um
montante total de R$4.500,00/ano, o que se traduz em uma
renda de aproximadamente R$375,00/mês.
Importante ressaltar que após a colheita do mel pode-se multiplicar
novamente as colméias, multiplicando o número de colméias, a
produção de mel e a renda bruta anual.

5. ASPECTO SÓCIO AMBIENTAL
As abelhas do tipo Melípona compressipes faciculata a Tiúba

Da Amazônia são abelhas nativas pertencentes a diversos biomas,
habitando áreas desde o Piauí até a América.
Central. São grandes aliadas do meio ambiente, sendo importantes
e eficientes polinizadoras de plantas com flores. Um percentual
de mais de 90% da polinização de plantas nativas são feitas por
elas. São componentes essenciais da biodiversidade e grandes
aliadas da agricultura, na produção de frutas, legumes, grãos e
hortaliças. A Tiúba desempenha ainda um importante papel na
preservação dos ecossistemas e no equilíbrio ambiental.

Ante ao relatado, contamos co o apoio dos nobres Pares
para a aprovação desta proposição.

Plenário das Deliberações, em 10 de abril de 2007

Deputado Alex Testoni
1º - Vice - Presidente

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
senhor Governador do Estado de Rondônia a necessidade de firmar
convênio com a prefeitura municipal de Ji-Paraná para reforma e
ampliação do ginásio poliesportivo Gerivaldão.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exm° Sr. Governador, a necessidade
de firmar convênio com a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná para

reformar e ampliar o Ginásia Poliesportivo Gerilvaldo José de Souza
– “GERILVALDÃO”.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa atender ao reclamos da
população de Ji-Paraná que necessita em regime de urgência
urgentíssima a reforma e a ampliação do Ginásio supra citado,
pois, é de suma importância a prática esportiva em nosso Município
e este ginásio é palco dos maoires eventos esportivos de nossa
cidade.

Portanto, é oportuno mencionar que o esporte é um dos
caminhos para que os jovens saia da ociosidade, da marginalidade
e das drogas, e sabemos que a prática esportiva é salutar para o
corpo e para mente, por isso nossa propositura junto ao governo
do Estado para firmar o convênio com o município de Ji-Paraná.

Portanto, nossa preocupação é para que seja reformado e
ampliada o Gerilvaldão com condições melhores para que a
população pratique mais esporte e nossa cidade tenha um ginásio
a altura de seus cidadãos, para isso contamos com o apoio dos
nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007

Euclides Maciel
Deputado Estadual - PSL

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Governador do Estado da necessidade de firmar convênio com a
prefeitura para realizar Operação Cidade Limpa, no município de
Cacoal.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exm°. Sr. Governador, a necessidade
de firmar convênio com a Prefeitura Municipal de Cacoal, para
realização da Operação cidade limpa.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender aos reclamos dos
munícipes de Cacoal principalmente dos moradores dos bairros
periféricos que sejam contemplados com a operação cidade limpa,
com o intuito de cascalhar, recapiar, pavimentar e colocar lama
asfalticas nas ruas de Cacoal.

Nossa propositura tem como objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos moradores do nosso Município, pois, é
preciso urgentemente acabar com as crateras que existem,
deixando as ruas intrafegáveis e colocando a população em risco
de sofrerem alguma tipo de acidente grave, por conta do descaso
em que se encontram.

Outrossim, é oportuno mencionar que um dos
compromissos deste Parlamentar é melhorar assim a qualidade de
vida, proporcionando o desenvolvimento e otimizando o povo de
Rondônia.

Portanto buscamos solucionar os problemas através deste
convênio firmado entre o Estado com a prefeitura de Cacoal,
através desta indicação, para isso contamos com o apoio dos nobres
Pares

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007

Euclides Maciel
Deputado Estadual – PSL

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Indica ao
senhor Governador do Estado de Rondônia a necessidade de
viabilizar convênio com a prefeitura para realizar Operação Cidade
Limpa, no município de Ji-Paraná.

O Deputado que a presente, ouvido Plenário, na forma
regimental, indica ao Exm°.  Sr. Governador a necessidade de
viabilizar convênio com a prefeitura de Ji-Paraná com o objetivo
de realizar operação cidade limpa.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender aos reclamos dos
munícipes de Ji-Paraná principalmente dos bairros periféricos que
sejam contemplados com a operação cidade limpa com o intuito
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de cascalhar, recapiar, pavimentar e colocar lama asfalticas nas
ruas de Ji-Paraná.

Nossa propositura tem o objetivo de melhorar a qualidade
de vida dos moradores do nosso Município, pois, é preciso
urgentemente acabar com as crateras que existem, deixando ruas
intrafegáveis e colocando a população em risco de sofrerem algum
tipo de acidente grave por conta do descaso em que se
encontram.

Outrossim, é oportuno mencionar que é um dos
compromissos deste Parlamentar e melhorar assim a qualidade de
vida, propiciar o desenvolvimento e a otimização do povo de
Rondônia.

Portanto, buscamos solucionar os problemas através deste
convênio entre Estado e Município através desta indicação, para
isso conto com o apoio dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007

Euclides Maciel
Deputado Estadual - PSL

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°004/CPL/ALE/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0015/ALE/2007

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia torna público aos interessados,
que a Concorrência Pública n°004/CPL/ALE/2007, que tem como
objeto a locação de aeronaves para atender as necessidades do
Poder Legislativo, foi ANULADO de ofício, com fulcro no Art. 49
da Lei Federal n° 8.666/93, em face de a administração detectar
impropriedades que tornam o processo licitatóriopassível de
nulidade.
Publique-se no Diário Oficial do Estado, no Diário da ALE e jornal
de grande circulação em Rondônia.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

Joseilton Souto Pereira
PRESIDENTE DA CPL/ALE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 001202/ALE/2007

TOMADA DE PREÇOS  Nº 001/CPL/ALE/2007

AVISO DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, criada
pelo ATO/ADM/GP/Nº 0529/2007, datado de 25 de fevereiro
de 2007, e ATO/ADM/GP/nº 0709/2007, datado de 05 de março
de 2007, torna público para conhecimento de todos os
interessados, que se encontra autorizada nos autos do Processo
nº 1202/ALE/2007, a realização de licitação, às  09  horas,
do dia  24 de  maio de 2007, na modalidade de TOMADA
DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, tendo por finalidade a
qualificação de empresas e a seleção de propostas para a
aquisição de 02 (dois) veículos pick-up, ano/modelo
2007/2007, cabine dupla, quatro portas, ar
condicionado, com tração nas quatro rodas, motor à
diesel (conforme especificação do Projeto Básico) e 03
(três) veículos de passeio,  ano/modelo 2007/2007, ar
condicionado, com motor 1.000 cilindradas,  bi combustível
(conforme especificação do Projeto Básico),   para atender
as necessidades da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

A CPL/ALE receberá a documentação e as propostas dos
interessados no dia e hora acima indicados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, situada à Rua Major Amarantes, 390 - Bairro Arigolândia,
em Porto Velho-RO, telefone: (0XX) 69-216-2710.

O inteiro teor do Ato Convocatório e de seus anexos
encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, no
endereço acima, de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das
07h30 as 13h30, e as terças-feiras das 13h às 19h, podendo ser
adquirido mediante o recolhimento, em DARE, ao Governo do
Estado de Rondônia, da importância de R$ 10,00 (dez reais), na
Conta Corrente nº 10.000-5, agência nº 2757, do Banco do Brasil
S/A, código do Município 110020 – código da receita: 6169 –
Taxa de Aquisição de Editais.

Porto Velho, 19 de abril de 2007.

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
Presidente da CPL/ALE

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO 143/07

Autoriza a Mesa Diretora a instituir e disciplinar a
concessão de verba indenizatória e auxílios aos
deputados, para cobrir despesas no exercício do
mandato parlamentar, de acordo com Atos da Câmara
dos Deputados, e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica a Mesa Diretora autorizada a instituir e
disciplinar a concessão de:

I – verba indenizatória para ressarcimento de despesas
pertinentes ao exercício do mandato parlamentar;

II – cota mensal para aquisição de passagens aérea e
terrestre;

III – auxílio-moradia para cobrir despesas com locação de
imóvel residencial;

IV – cota postal-telefônica mensal;
V – auxílio-alimentação no restaurante da Assembléia

Legislativa; e
VI – auxílio-transporte.
Parágrafo único. A verba indenizatória prevista no caput

não poderá exceder ao percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) do montante previsto para os Deputados Federais,
consoante ao estabelecido em Ato da Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados.

Art. 2º. O Parlamentar titular do mandato perderá o direito
aos benefícios previstos nesta Resolução quando:

I – investido em cargo previsto no inciso I do artigo 35
da Constituição do Estado, ainda que tenha optado pela
remuneração do mandato;

II – licenciado para tratar de interesse particular; e
III – o respectivo suplente encontrar-se no exercício do

mandato.
Art. 3º. As despesas decorrentes desta Resolução serão

viabilizadas mediante remanejamento de recursos do orçamento
da Assembléia Legislativa, de forma a não implicar em aumento da
despesa prevista para o corrente exercício financeiro.

Art. 4º. A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa baixará
resoluções instituindo e disciplinando a concessão dos benefícios
de que trata esta Resolução.

Art. 5º. Ficam revogadas as Resoluções nºs 109, de 16
de dezembro de 2005,  113, de 16 de dezembro de 2005, 118,
de 23 de março de 2006, 136, de 08 de fevereiro de 2007, e
138, de 08 de fevereiro de 2007.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 19 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente


