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 PORTO  VELHO-RO, TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE  2007 ANO XXVNº 45

19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL
ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 11 de abril de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos - Presidente

Alex Testoni – 1º Vice-Presidente

Secretário:
Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 9 horas e 14 minutos é aberta a sessão).

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

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 19ª 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 (Alex Testoni) – Em discussão a
ata que acaba de ser lida. Não havendo impugnação dou-a por
aprovada.

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

01– MEMORANDO Nº 030/07 do Gabinete do Deputado Kaká
Mendonça justificando sua ausência na Sessão do dia 10/04/
07.

02 – Ofício nº 155/07 do DNIT em resposta ao Ofício S/294/
07, referente ao Requerimento nº 20/07 de autoria do Deputado
Jesualdo Pires.

03 – Ofício nº 0039/07 do Banco do Brasil em resposta ao
Ofício S/302/07, referente ao Requerimento nº 024/07 de
autoria do Deputado Tiziu Jidalias.

04 – Telegrama nº 000245/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Casa de Saúde Santa Marcelina no
valor de R$6.000,00.
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05 - Telegrama nº 000240/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro no
valor de R$ 9.256,00.

06 - Telegrama nº 000151/07 do 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$ 17.066,45.

07 - Telegrama nº 000363/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Hospital Cosme e Damião no valor
de R$2.000,00.

08 - Telegrama nº 000302/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$2.835,00.

09 - Telegrama nº 000303/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$885,00.

10 - Telegrama nº 000304/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$6.440,00.

11 - Telegrama nº 000305/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$830,00.

12 - Telegrama nº 000306/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$33.509,04.

13 - Telegrama nº 000307/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$520,00.

14 - Telegrama nº 000308/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo

Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$2.440,00.

15 - Telegrama nº 000309/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$390,00.

16 - Telegrama nº 000310/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$2.892,40.

17 - Telegrama nº 000311/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$1.239,60.

(Às 09 horas e 25 minutos o Sr. Presidente Alex Testoni
passou a Presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Lido o
expediente, passemos às Breves Comunicações. Não há
oradores inscritos.

Passemos ao Grande Expediente.
Com a palavra, pelo tempo de 20 minutos com aparte, o ilustre
Deputado Maurinho Silva.

Passemos ao segundo orador.
Com a palavra por vinte minutos sem apartes, o ilustre

Deputado Miguel Sena.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. MIGUEL SENA – Bom dia a todos. Eu gostaria
de cumprimentar a Mesa Diretora em nome do nosso
Presidente Neodi Carlos, cumprimentar a todos os colegas
Deputados aqui presentes, a imprensa aqui presente, esse
pessoal que está sempre dando as informações; cumprimentar
o pessoal que está se fazendo presente nas nossas galerias,
no nosso auditório, obrigado pela presença. Quero iniciar
Presidente, falando um pouco sobre o aniversário da nossa
sofrida Guajará-Mirim. E antes de entrar na questão dos eventos
acontecidos gostaria de antecipar os meus agradecimentos aos
colegas parlamentares que atenderam ao nosso convite, que
participaram dos eventos, que participaram dos festejos de
Guajará-Mirim. Iniciamos pelo nosso Presidente da Assembléia,
Neodi; obrigado Deputado Neodi por ter estado presente
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haquele evento, de ter participado, de discutir com a população
de Guajará-Mirim sobre os problemas. O meu particular amigo,
colega de muitos anos, ele que eu sempre digo que quando fui
Secretário Municipal de Saúde em Rolim de Moura, o Luiz
Cláudio era o Secretário de Agricultura. Quando fui Secretário
de Estado da Saúde o Luiz Cláudio foi Secretário de Estado da
Agricultura. E hoje sou deputado e o Luiz Cláudio também é
deputado nesta Casa; agradeço ao Deputado. Quero agradecer
também ao Deputado Alexandre Brito, um grande parceiro,
que esteve nos acompanhando naquele evento em Guajará-
Mirim. E da mesma forma o nosso grande Deputado batalhador,
que foi prefeito da cidade de Jaru, uma pessoa que surte o
maior respeito nesta Casa, o Deputado Amauri que esteve
juntamente conosco. Entre outras autoridades que estiveram
conosco, estava o Secretário de Estado da Fazenda, Sr. Genaro,
agradeço em público a ele; a 1ª Dama Ivone Cassol que estava
presente naquele evento, e também o Sr. Governador que esteve
presente participando das discussões em Guajará-Mirim de um
evento, um grande seminário que nós fizemos naquele
município e que contou com a presença de autoridades
municipais, autoridades estaduais, da sociedade civil de
Guajará-Mirim. Mas também não poderia deixar de agradecer
toda a nossa equipe de assessoria de gabinete que esteve lá
presente, o nosso Chefe de Gabinete Jorge Lourenço; a Patrícia,
a Luzinete, o Bion, o Bita, todo o nosso pessoal que esteve lá
presente, o Ronaldo, o Jonas: Também não poderia deixar de
agradecer o Presidente e dar os parabéns pelo seu grande
profissionalismo, pela forma que tratado o município de
Guajará-Mirim; agradecer em especial também ao grande
jornalista, renomado no Estado de Rondônia, uma pessoa de
grande competência que é funcionário desta Casa, Paulo Ayres,
muito obrigado ao jornalista Paulo Ayres pela cobertura que
nos deu em Guajará-Mirim. Eu indicaria a todos os Deputados
que fossem fazer eventos em seus municípios que convidassem
essa equipe para dar cobertura, porque é uma equipe muito
boa. A equipe que esteve conosco foi composta pelo Paulo
Ayres, nosso grande companheiro Fábio Só, que também
esteve lá, obrigado, e temos o Nilson Alves, também, que esteve
dando a cobertura, obrigado por tudo. Dizer a vocês que, o
que foi tratado em Guajará-Mirim, companheiros, foi feito um
simpósio. Qual o intuito desse simpósio? O intuito desse
simpósio é simplesmente iniciar o trabalho de uma possível
mudança em Guajará-Mirim, porque quem conheceu Guajará-
Mirim há alguns anos atrás como eu que nasci lá e vários outros
colegas que nasceram lá sabem o que era Guajará-Mirim e
sabem o que é Guajará-Mirim. E na oportunidade eu fiz um
apelo na abertura do simpósio, no encerramento, eu fiz apelo
ao Prefeito daquele município, Dedé de Melo, para que nós
possamos esquecer os problemas políticos, os problemas
pessoais porque quem perde com isso, com essas brigas
políticas não é o Miguel Sena, não é a Assembléia Legislativa,
não é o Governador do Estado, não são os Secretários de
Estado, não são os Secretários Municipais, não são os
Vereadores, não é o Prefeito. Quem perde com isso é a
população de Guajará-Mirim que vem sofrendo há muitos anos
com toda aquela situação que ali se encontra. Por isso que o
intuito desse seminário foi realmente tirar os problemas,
levantar os problemas que nós temos em Guajará-Mirim para
depois tentarmos resolver. Que fique bem claro que o problema
de Guajará-Mirim não vai ser resolvido de um dia para a noite,

não tem como se fazer milagres, mas alguém tem que plantar
a primeira semente para nós iniciarmos todo um processo de
tentar manter aquela semente viva para que ela possa brotar,
criar galho, criar folhas, depois dar grandes flores para o nosso
município de Guajará-Mirim. Então o intuito nosso é exatamente
esse, é fazer com que um dia Guajará-Mirim volte a ser
exatamente o que era. Dando prosseguimento, eu gostaria de
fazer algumas referências aqui. Não foi possível eu estar aqui
ontem, companheiro Tiziu, eu não pude estar aqui ontem para
falar um pouco sobre a semana passada quando o grande
colega usou esta Tribuna.

O Sr. Jesualdo Pires – Senhor Deputado...

O SR. MIGUEL SENA – Pois não.

O Sr. Jesualdo Pires - Eu gostaria de fazer um aparte.

O SR. MIGUEL SENA – À vontade.

O Sr. Jesualdo Pires – Gostaria de congratular o
Deputado Miguel Sena, por esse esforço memorável para que
haja esse entendimento político na cidade de Guajará-Mirim, a
gente que é de outra região mas conhece Guajará-Mirim, sabe
das dificuldades que aquela região tem atravessado, é uma
cidade antiga, é uma cidade pioneira no Estado de Rondônia, é
uma cidade que merece todo respeito da população de
Rondônia. Então Deputado Miguel, eu quero realmente
congratular Vossa Excelência, todos os políticos ligados
diretamente à cidade de Guajará-Mirim, que é uma cidade de
orgulho para nós cidadãos de Rondônia, e dizer que esse
entendimento político é o grande entendimento que a gente
sempre colocou aqui na Assembléia. O Deputado Neodi Carlos
tem pregado isso constantemente junto à Bancada Federal. E
eu vejo com muito louvor, com muito orgulho essa posição de
Vossa Excelência no sentido de recuperar aquela tão sofrida
cidade que é um símbolo para o Estado de Rondônia, que é
Guajará-Mirim. Conte com esse Parlamentar no que for possível
para ajudar aquela região e principalmente ajudar nesse grande
entendimento político que Vossa Excelência tem se desdobrado
para que realmente Guajará-Mirim possa voltar a brilhar no
cenário de Rondônia como merece.

Muito obrigado, Deputado.

O SR. MIGUEL SENA – Obrigado Deputado. Eu peço
para fazer parte aqui, que a Mesa registre também o aparte
do Deputado, do grande Deputado, nosso Secretário desta
Casa.

Dando continuidade. Como disse, gostaria de fazer
referência ao que o companheiro Tiziu colocou aqui na semana
passada, aonde segundo foi publicado, eu não estava no
momento, peço desculpa ao companheiro, eu tive que me retirar
por alguns minutos desta Casa, foi exatamente o minuto em
que o companheiro Tiziu falou. Mas pelo que me consta
companheiro Tiziu, teria dito aqui alguma coisa em torno da
questão de abrir caixa preta no Judiciário, abrir caixa preta
em, sei lá, em algum lugar aí. E, salvo engano, Deputado Tiziu,
até pedi aqui ao grande colega que me corrigisse, porque as
pessoas hoje quando fala em caixa preta, dá aquela sensação
de susto, dá aquela sensação de que, bum! Vai cair uma bomba.
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Não é? E a gente realmente só tem medo de alguma coisa,
Deputado Tiziu, quando se abre alguma caixa que tem uma
bomba para explodir e que pode atingir a gente. Caixa preta
para mim, eu comparo caixa preta... o que é? Caixa preta é
aquela coisa que as pessoas têm uma grande ansiedade, viu
Deputado Tiziu? que as pessoas têm ansiedade para conhecer,
por exemplo. Cai um avião lá dentro do mato, como caiu um
tempo desses. Todos os familiares, todas as pessoas ficam
preocupadas, querendo saber o que tinha dentro da caixa preta.
O que aconteceu? Porque dentro aquela caixa preta vai vir
coisa boa, dentro da caixa preta vai vir o seguro para eu receber
para salvar a minha família. Então eu tenho o entendimento
que caixa preta é uma coisa boa, uma coisa que vem para
esclarecer, não é uma bomba, não é. Aí quando se fala em
abrir caixa preta no SINTERO – Ai meu Deus do céu, pelo amor
de Deus! Articula, corre atrás, porque não pode acontecer. Não
sei se o Deputado Tiziu falou, eu não estava aqui como já
disse, o Deputado Tiziu falou em abrir caixa preta do Tribunal
de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. E até
eu gostaria de deixar claro uma coisa, porque o que eu falo,
eu asseguro, o que eu falo, eu afirmo, não tenho medo de
voltar atrás se eu precisar, mas eu nunca disse aqui nesta
Casa que iria abrir a caixa preta do Tribunal de Justiça, do
Tribunal de Contas. O que eu disse, é que nós temos que investir
valores, o que eu disse aqui nesta Casa, é que nós temos que
resgatar o valor desta Casa, o que eu disse, é que nós tínhamos
que abrir a caixa preta do SINTERO, mas se eu precisar dizer
que eu pedi uma CPI, pedi qualquer coisa, como esta escrito
aqui no jornal, no site “O Observador”, e diga-se por sinal, há
quatro anos atrás, não sei se o pessoal da imprensa lembra,
eu estive aqui sentado nesta Mesa, Sr. Presidente, o Sr. não
estava aqui ainda, eu estive aqui sentado nesta Mesa, onde eu
denunciei “O Observador” por extorsão; eu falei que os
jornalistas deveriam ter vergonha, e aqui eu faço um apelo ao
Presidente do Sindicato dos Jornalistas, vamos expurgar esse
tipo de gente do meio de vocês. Nós temos jornalistas sérios
aqui, está aqui o Valdir, está aqui o Yodon, está aqui vários
companheiros nossos, o Paulo Ayres que esteve lá, são
jornalistas sérios, o Paulo Queiroz, o Antônio Queiroz, enfim, o
Marcelinho que esteve no Diário da Amazônia. Quantos
jornalistas sérios nós temos neste Estado, gente, e por causa
de seis jornalistas certos, um está estragando essa categoria,
isso que o jornal tem que vê, o Jornal “O Observador” que vive
tentando extorquir, como tentou me extorquir na casa do meu
chefe de gabinete no ano passado. Então são pessoas que
deveriam estar na cadeia, são pessoas que não têm seriedade,
não levam essa imprensa a sério. Vocês da imprensa, vocês
tinham que se reunir e dizer. Olha, fulano do Observador é
você também, vamos ser sérios, vamos e:tornar a nossa
categoria séria. É isso que vocês tinham que fazer
companheiros, ao contrário o Presidente do Sindicato não pode
estar defendendo esse tipo de gente, isso é uma espúria, é a
vergonha dessa categoria de vocês que sempre fazem um
trabalho sério, sempre fazem um trabalho elogiável. É por aí
que eu digo, meus amigos, é aí que eu quero pedir a vocês.
Ah, nós temos um pessoal antiético, sem-vergonha que nem o
dono do Observador não vale nada para mim, foi um cara que
inclusive eu já me indispus com ele, por quê? Porque eu não
concordo, não faço acordo com esse tipo de gente, eu concordo
sim com jornalistas sérios como vocês. Por isso que na época

eu disse aqui, 5%, não chegava 5% Sr. Presidente, e eu já
falava nisso aqui há quatro anos atrás quando eu era Secretário
de Estado da Saúde, que O Observador não presta, e a grande
prova disso, eu já requeri a esta Mesa e estou esperando que
chegue as minhas mãos, Deputado, 1º Secretário e Presidente,
eu quero que chegue a esta Mesa, porque vocês não sabem,
vocês da imprensa não sabem o que acontece com O
Observador na gestão passada. Olha gente, O Observador
recebia mais de R$ 100.000,00(cem mil reais) por mês aqui
nesta Casa, e quanto cada um de vocês recebia por mês?
Quanto que um jornalista profissional desta Casa recebe por
mês? Nada mais do que dois, três, quatro mil reais. Ai vem
uma espúria daquela, umas porcarias daquelas, que é o dono
do O Observador, fazer esse estrago todo, dizer que eu estou
falando isso, dizer que eu estou falando aquilo. Gostaria de
dizer ao Observador, que no dia que eu disser que vou abrir
uma CPI, quer seja no Tribunal de Justiça, quer seja no Tribunal
de Contas, seja no Ministério Público Federal, seja for, eu venho
aqui e não vou só dizer para O Observador não, eu não vou
fazer escondido não, pode ter certeza disso, eu vou falar para
todo mundo como eu falei aqui, no dia que o Deputado Alexandre
Brito levantou o problema do SINTERO. Eu vim aqui usei este
microfone e disse – Deputado, eu vou pedir uma CPI, aí todo
mundo publicou. Então eu quero ser assim, a minha vida vai
ser assim, porque eu quero dizer mais uma coisa, Deputado
Tiziu. Se um dia, se um dia nós tivermos que ceder a pressão,
Deputado Tiziu, seja lá quem for, seja do Executivo, seja do
Judiciário, seja desta Casa, o Presidente desta Casa, Deputado
Tiziu, nós temos que pegar o nosso diploma e rasgar, não vale
nada aquele diploma, então fomos eleitos para quê? Nós fomos
eleitos para fiscalizar, nós fomos eleitos, Deputado Tiziu, com
o voto do povo, porque o povo acreditou em nós e eu não vou
ceder nunca! Não vou ceder para o Tribunal de Contas, não
vou ceder para o Tribunal de Justiça, não vou ceder para
ninguém, a não ser que ele me casse como estão me
ameaçando.

Esta aí o SINTERO, mandando de casa em casa,
pegando, comprando pessoas para O Observador denunciar
pessoas na minha eleição; pode fazer, porque se tiver que
passar para o lado pessoal... gostaria de dizer ao SINTERO
que eu disse aqui que só iria fiscalizar, debater na CPI, em
cima da questão da isonomia, mas se quiser levar para o lado
pessoal não tem problema. Eu fui diretor financeiro do SINDUR
oito anos, oito anos e sei exatamente onde acontecem os rolos
dentro dos sindicatos e não é diferente no SINTERO, não. Eu
quero saber aonde e como o Nereu foi eleito com aquele tanto
de voto? Como é que todos os anos elegem professores, já se
elegeu até Vereador  aqui, pessoal de apoio, o Manoelzinho foi
eleito ganhando R$ 300,00(trezentos reais por mês), foi eleito
Vereador aqui pelo SINTERO, de onde foi tirado esse dinheiro?
Do mesmo jeito, o Wildes, do mesmo jeito o Deputado Nereu,
quantas vezes foi eleito aqui pelo SINTERO? Então se o SINTERO
quiser partir para o lado pessoal não tem problema, eu parto
também, pode vir, pode vir, é desse jeito que eu fui acostumado.
Eu trabalho com o Governador Ivo Cassol há doze anos e nunca
me esquivei, nunca me escondi de nada, vocês sabem muito
bem disso. Todo mundo sabe que quando foi preciso peitar os
médicos aqui do Estado de Rondônia, eu peitei, quando foi
preciso peitar o Tribunal de Contas, tudo, eu sempre fui desse
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jeito. Então não adianta, não adianta, eu não vou ceder pressão
de Observador, não vou ceder pressão de ninguém, de ninguém!
O que eu estiver que fazer nesta Casa eu faço. Meu mandato
foi eu que conquistei com meus amigos pedindo voto e com a
população que entendeu que deveria mudar esta Casa,
portanto, não vou abrir mão, eu vou fiscalizar, sim, por
enquanto, por enquanto, do mesmo jeito que o SINTERO
mandou um recado para mim, que vai fiscalizar a minha vida
pessoal, por enquanto eu estou apenas na questão da isonomia
salarial, mas se o SINTERO quiser vir para a briga não tem
problema, que fique bem claro aqui, que fique bem claro, porque
eu vou para cima também, aí nós vamos ver quem estar certo
e quem estar errado. No mais pessoal, seria isso aí, peço
desculpas por ter me excedido, mas não é Deputado Tiziu, eu
não concordo, eu acho que caixa preta é uma coisa de
esclarecimento, caixa preta não é nenhuma bomba que tem
dentro de uma caixa, e as pessoas têm que deixar de ter medo
de caixa preta, abrir caixa preta; - ai, meu Deus! Nada disso,
está entendendo Deputado Tiziu? Caixa preta é uma coisa de
esclarecimento e se precisar, Deputado Tiziu, a gente tem que
esclarecer sim, doa a quem doer. O mais, obrigado a todo o
pessoal que me deu cobertura aí em Guajará-Mirim, ao
Presidente, aos Deputados colegas, ao Governador. Presidente,
no sábado estaremos em Nova Mamoré e no Domingo
estaremos com o Governador e toda a sua equipe de futebol
em Guajará-Mirim; Vossa excelência estar convidado a
participar conosco lá.

Gente, muito obrigado, bom dia a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença do Sr. Odair Bonne, vereador do Município de Alto
Alegre dos Parecis, também registrar a presença do senhor
Max Altamiranda Araújo de Queiroz, vereador na Câmara
Municipal de Alvorada do Oeste, também do Exm° Vereador
Dedé, Vice-presidente da Câmara Municipal de Alto Alegre dos
Parecis.

Com a palavra pelo tempo de vinte minutos, com
apartes, o ilustre Deputado Maurinho Silva.

O SR. MAURINHO SILVA – Bom dia a todos em nome
de Deus. Eu parabenizo a Mesa em nome do nosso Presidente
Neodi Carlos e demais Pares, a imprensa e o público presente
e os funcionários desta Casa de Leis. Bom, pessoal, eu vou
começar abordando aqui um tema que vem sendo muito
destacado aqui nesta Casa e é um tema que a gente só tem a
ganhar, o tema do Estado de Rondônia o agro-negócio.
Aproveitar esse momento e parabenizar os colegas que vêm
abordando o sucesso nesse seguimento como foi abordado
aqui ontem a questão da vacinação com muito sucesso, também
a questão da Comissão que foi ao Rio Grande do Sul, Deputado
Ribamar, onde os demais Deputados que acompanharam...
tivemos uma resposta tão rápida, nunca esperada assim de
momento. Então estar de parabéns essa questão; o agro-
negócio que tem sido uma mola para este Estado de Rondônia.

Eu abordei esse tema justamente, porque eu gostaria
de abordar aqui agora o tema da tecnologia e da informática,
que um tema que não tem como nós fugirmos dele. Eu olhando
o nosso regimento interno, a comissão de Tecnologia,
Comércio, Minas e Energia ela não inclui essa parte e no da
Câmara Federal já tem inclusive desmembrado, ciências e

tecnologia, onde abrange a parte de comunicação e sem dúvida,
informática, também. Aproveitando este momento, quero deixar
registrado entrando com uma resolução, um projeto de lei,
para que se possa... já falei inclusive com os membros das
comissões, com Presidente Euclides Maciel e o Jesualdo, para
que possamos incluir na comissão essa parte de Ciências e
Tecnologias, para que ela possa se encaixar nesse seguimento.
E desde já Presidente, gostaria de dizer com muito carinho
que neste momento estou muito feliz de estar fazendo parte
desta Casa, muito feliz. E dizer ao companheiro Miguel que
estou solidário apesar de ter tirado assinatura da CPI da
isonomia, porque fazia parte anteriormente, faço parte de um
Sindicato que é o SERVIPROFARO, Sindicato dos
propagandistas, vendedores de produtos farmacêuticos de
Rondônia, sou fundador e sou membro até hoje, e vendo por
essa parte Deputado Miguel, estou me explicando novamente
aqui porque ontem V. Exª. não estava presente na reunião, e
gostaria dizer para você que não seria bem justo eu como
participante de sindicato e do meio sindical estar fazendo parte
dessa CPI da isonomia.

O Sr. Miguel Sena – Nobre Deputado, gostaria de
pedir um aparte.

O SR. MAURINHO SILVA – Pois não.

O Sr. Miguel Sena – Eu não estava aqui ontem, V.
Exª. pediu para retirar o nome, mas eu gostaria de dizer a V.
Exª. que eu também sou sindicalista, eu fui do PT, e fui do
sindicato e fui membro da CUT e nem por isso Deputado, eu
me escuso de procurar esclarecer coisas que poderão ser
erradas, porque eu acho que aquilo, eu parto do princípio;
aquilo que é certo, é certo, aquilo que paira dúvida,
principalmente para nós que somos Parlamentares como eu
disse ainda agora, se nós tivermos que nos curvar de qualquer
coisa, nós temos que rasgar o nosso diploma de Deputado,
não é? Portanto eu não estava aqui, eu estou decepcionado
com a sua posição, porque nunca, nenhum de Vossas
Excelências nem o Deputado Ezequiel foram obrigados assinar
aquele documento. E o que quê eu penso disso ai? Eu penso o
seguinte: eu não sou obrigado a fazer nada Deputado, agora a
partir do momento em que eu passo a aceitar aquilo, ai sim,
eu sou obrigado a cumprir com aquilo que eu aceitei. Então
estou decepcionado com a sua parte, pode ter sido também as
pressões que estão acontecendo por ai, é aquilo que eu falei
ainda agora, a pressão virá Deputado. Agora, se V. Exª. com
um mandato de Deputado na mão, com o mandato de
Parlamentar na mão eleito pela população, você não poder
agüentar a pressão, infelizmente eu não posso fazer nada.

Obrigado Deputado.

O SR. MAURINHO SILVA – Eu quero dizer ao Nobre
Deputado Miguel Sena que não é questão de pressão, isso não
mudou em nada, até porque, não tive contato com ninguém,
eu mesmo fiz questão de visitar o SINTERO depois, e dizer
para o Deputado Miguel que essas brigas particulares de “A” e
“B” eu não me envolvo, essa situação é de vocês. V. Exa. que
já foi inclusive candidato a Presidente do SINTERO, coisa que
não é a minha parte também, isso sim, é por ai, eu acho que
tenho respeitado aos colegas, esse negócio de estar rasgando
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diploma, eu acho que não é por ai, o que importa é que cada
um saiba o que estar fazendo, isso é muito mais importante do
que ir lá para frente e pedir aos colegas que rasgue o diploma,
eu acho que não é justo, viu Nobre Deputado Miguel. Então eu
achei, vou me expressar melhor, briga particular dos outros eu
não vou me meter, isso não é briga do povo de Rondônia, isso
é uma briga de Poder. Então eu acho que não é o meu papel,
principalmente como membro sindical, não tive pressão de
ninguém, e novamente vou dizer aqui, simplesmente eu achei,
como sindicalista que muito me orgulho de ter a minha carreira
plantada aqui no Estado de Rondônia como fundador do sindicato
dos representantes, que era oprimido, que tinha que viajar
para Rio Branco no domingo, isso era determinação da
empresa, todo representante de medicamento e vendedor
propagandista tinha que sair daqui no domingo e voltar no
sábado, eu acabei com isso, eu formulei que o domingo é para
ficar com a família, no sábado é para no máximo entregar um
relatório no correio e cuidar das obrigações. Agora, se vocês
têm briga pessoal na política em relação ao SINTERO,
SINDSDSEF e em qualquer outro sindicato, isso não é problema
meu, isso eu vejo como problema de Poder.

Muito obrigado.

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

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente Neodi Carlos,
ilustres Deputados, quero cumprimentar aqui o Professor
Miranda do Distrito de Nova Londrina que está presente aqui
hoje na nossa sessão. Hoje Sr. Presidente, eu vou tratar de
dois assuntos: o primeiro assunto de vital importância, é um
Congresso que teremos, o Congresso de Engenharia que
teremos agora no mês de maio do dia 23 a 26 de maio, onde
serão debatidos os mais importantes problemas da engenharia,
tanto em nível de obras; as grandes obras do Estado de
Rondônia, como a questão profissional dos profissionais da
engenharia. Tivemos agora na parte da manhã, bem cedo no
café da manhã, tivemos uma reunião com o Presidente do
CREA, Dr. Geraldo Sena, o Presidente do Sindicato dos
Engenheiros, Dr. Ezequiel Ramos, com o vereador Kruger
Zacarias Vereador de Porto Velho e também engenheiro, e
tratamos deste assunto, desse encontro que vai ser do dia 23
a 26 de maio, tratando das grandes questões que inferem na
Engenharia. Hoje, o nosso País, todas as atividades, Srs.
Deputados... eu não vejo, hoje, uma atividade que não tenha
Engenharia relacionada no seu meio. Desde a parte da
Agricultura, numa Construção Civil você vai fabricar um
equipamento eletrônico, fabricar um carro, quer dizer, em todas
as atividades o ser humano hoje no mundo moderno, depende
de alguma forma da engenharia. Então, o engenheiro, hoje,
ele está subjugado, o profissional engenheiro, assim como o
Deputado Wilber, Deputado Wilber eu quero aqui usar muito o
seu argumento sempre defendendo a sua classe dos Policiais
Militares, e eu, como Engenheiro Civil quero defender, e tenho
como bandeira, inclusive, na minha campanha de defesa das
prerrogativas do Engenheiro. O Deputado Chico Paraíba,
também, faz parte desse mundo da Engenharia, desse universo
da engenharia fazendo parte como técnico, e eu quero dizer a
vocês que esse encontro vai ser de vital importância para nós

engenheiros e para os técnicos da área de Engenharia. Por
quê? Primeiro, para discutir as questões globais da engenharia
dentro do Estado de Rondônia, e Segundo; a questão principal
da valorização destes profissionais.

Hoje, o salário de um engenheiro é aviltante, um salário
de fome, um salário que não cobre as despesas básicas de um
profissional formado no nível superior, que tem cinco ou seis
anos de formação superior, e eles muitas vezes ganham pouco
mais de mil reais, mil e quinhentos reais, em órgãos públicos e
mesmo na iniciativa privada. Então, eu quero, vai ser lançada
nessa oportunidade a campanha do salário mínimo profissional
que é uma lei federal e que nós temos lutado muito, tanto o
Sindicato como o CREA de Rondônia. Então, eu gostaria de
convidar a todos para que pudessem participar deste grande
encontro que vai ter inclusive, uma audiência pública nesta
Assembléia Legislativa, onde trataremos de todos os assuntos
relacionados às grandes obras que estarão vindo a Rondônia,
e, principalmente a engenharia preventiva. Eu sempre tenho
colocado aqui a engenharia preventiva como se fosse a medicina
preventiva. Nós vemos, hoje, a BR 364, na situação em que
está por quê? Falta competência administrativa, e a competência
da engenharia, o planejamento da engenharia para que se
possa resolver os problemas da população antes que eles
aconteçam. A engenharia, hoje, infelizmente, só é acionada
após o problema ter acontecido. A engenharia tem que ser
preventiva também, ela tem que ser de planejamento. Então,
eu convido vocês neste importante encontro que teremos,
agora, no mês de maio.

O segundo assunto, Sr. Presidente, é um assunto muito
polêmico e eu quero trazer, aqui, pela primeira vez aqui neste
Plenário, nesta Tribuna que é a questão da cobrança da tão
famigerada taxa de iluminação pública. E, aí, eu coloco uma
questão muito importante; eu vejo e pesquisei um pouco, já,
pesquisei esta semana toda e vi que esta taxa, hoje, se chama
de contribuição. Chama-se COSIP – Contribuição de Iluminação
Pública. Mudaram o nome, era uma taxa, e hoje passou a ser
uma COSIP, quer dizer, mudaram o nome mas o efeito é o
mesmo. Essa taxa é uma taxa ilegal, irregular e abusiva e vou
explicar por quê. Segundo o Código de Defesa do Consumidor,
nenhum consumidor, eu vou ler aqui a seção 4 das partes
abusivas no artigo 39 diz o seguinte: È vedado ao fornecedor
de produtos ou serviços: 1 – condicionado o fornecimento de
produto ou serviços ou fornecimento de outro serviço ou outro
produto bem como sem justa causa a limites quantitativos. O
que acontece quando uma pessoa vai à CERON pedir a ligação
de energia para dentro de sua casa? Ela vai à CERON, faz um
requerimento, faz um contrato com a prestadora de serviços,
com a CERON. Aquela energia que ela vai usar, é para usar a
geladeira, a televisão, um bico de luz, uso interno. O quê que
a CERON e as Prefeituras fazem? Elas agregam, elas pegam e
condicionam o fornecimento daquela energia residencial, elas
condicionam uma taxa adicional, em percentual em cima
daquele valor, isso é ilegal perante o Código de Defesa do
Consumidor, quer dizer, a CERON condiciona o fornecimento
de um produto que é a energia interna da casa daquela pessoa
a uma taxa de iluminação pública que muitas vezes, Vossas
Excelências sabem, os Senhores Deputados sabem, muitas
vezes não é realizado, quer dizer, muitos bairros em toda a
cidade do Estado de Rondônia não possuem iluminação pública
e mesmo assim é cobrado. Artigo 3º - enviar ou entregar ao



24 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 45 891Pág.

consumidor por solicitação prévia qualquer produto ou fornecer
qualquer serviço. A CERON entrega um serviço que o consumidor
não quer. Então na verdade é uma prática abusiva e ilegal.

O Sr. Amauri dos Santos – Concede-me um aparte,
Deputado?

O SR. JESUALDO PIRES - Concedo um aparte ao
Deputado Amauri dos Santos.

O Sr. Amauri dos Santos – V.Exª. falando isso está
de parabéns. Mas quanto a taxa de iluminação pública, no ano
de 2003, 2004 foi uma Lei que o Congresso votou cobrando.
Mas sabemos que tem Prefeitos no Estado que a população
paga e ele não coloca– como se tivesse pago e quando vai
reclamar, ainda tira sarro das pessoas que estão pagando a
taxa de iluminação pública. No meu município mesmo quando
eu estava na Prefeitura, a população de Jaru sentia o prazer
de pagar iluminação pública porque eu estava padronizando
lâmpadas de 400 watts em toda cidade. Hoje está tendo até
briga, o povo pedindo para tirar, é todo dia denúncia na rádio,
já deu até caso no Ministério Público, porque quando o Prefeito
não tem responsabilidade, é difícil para a população pagar uma
taxa que não usa, eu sei que é difícil. Mas quando o Prefeito
tem responsabilidade, qualquer taxa que vier, a população paga
com o maior prazer, e por que ele paga? Porque está sendo
beneficiado. E a gente ver aí no nosso Estado as dificuldades
que a população passa, paga taxa e não tem luz. É muito difícil.

Está de parabéns colocarem essa situação, mas já é
uma Lei que os Deputados Federais, o Senado aprovou, se eu
não me engano, foi no final de 2003, foi final de 2003 a 2004 e
todos os municípios teve que se adaptar. Na época eu lembro
muito bem que a população de Jaru aceitou pagar taxa de
iluminação pública; o povo dizia: nós pagamos com todo o
prazer. Hoje não está acontecendo o mesmo.

Muito obrigado.

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado pelo aparte
Deputado Amauri. Gostaria que fosse parte integrante esse
aparte do meu pronunciamento também.

Prosseguindo Deputado Amauri, a questão, vou até
explicar porque eu já pesquisei também em relação a essa Lei
e daqui um pouco eu vou explicar a situação que Vossa
Excelência colocou.

Continuando com a questão dessa seção 4, das práticas
abusivas do Código de Defesa do Consumidor, no item 4 diz o
seguinte: Prevalecer-se da fraqueza e ignorância do consumidor
tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento e condição
social. Então a CERON, condiciona a ligação da sua energia na
sua casa desde que você pague a taxa de iluminação pública e
essa taxa é ilegal, volto a reafirmar. Apesar da Lei que o
Deputado Amauri colocou, existem dois aspectos que tem que
ser relevados. Então o que acontece?

Antes de dar o aparte ao Deputado Maurinho... Hoje
em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já
determinou, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já determinou
a CEMIG, que é a concessionária de Minas Gerais, como se
fosse a nossa CERON, que a taxa de iluminação pública seja
desmembrada da taxa normal, da taxa do consumo normal
regular da sua residência, ou seja, na conta de energia vem

dois códigos de barra, dando inclusive a disponibilidade ao
consumidor que pague ou não essa taxa de iluminação pública,
inclusive proibindo a CEMIG que corte a energia por falta de
pagamento daquela taxa de iluminação pública.

Concedo um aparte ao Deputado Maurinho.

O Sr. Maurinho Silva – Nobre Deputado, fico muito
feliz quando se aborda tema que praticamente abrange 100%
da população do Estado de Rondônia. Nós temos um problema
sério aqui quando se fala a respeito da CERON, é a questão
dos novos medidores também, viu Deputado? Medidores que
foram instalados, inclusive tem uma pendência no Ministério
Público em relação a esses novos medidores, onde eles
começaram justamente onde não podia começar, começaram
instalar nas classes mais pobres, mais humildes, mais simples,
Conquista, o São Sebastião, adjacência ali em volta, e onde a
gente sabe que..., eu gostaria até de fazer uma sugestão
Deputado, que fosse convocada aqui uma Audiência Pública
com os Engenheiros da CERON, para que eles pudessem explicar
para a população e para os Deputados, o por quê aquele início
de trabalho justamente ali onde era para ser o final, que a
gente sabe que o problema maior geralmente é nos grandes
centros, na célula, no centro da coisa, mas aqui não, eles
começaram justamente por onde era para terminar. E tivemos
muitos transtornos: A população que pagava oitenta, setenta,
que eu já acho muito caro, passou a pagar duzentos, trezentos,
isso deu uma diferença de 50%, 60% em relação ao medidor
de casa em casa. E  se tratando de 50%, 60% eu acho um
absurdo, um negócio muito diferenciado.  Então eu surgiro
que o nobre Deputado faça também uma indicação para fazer
uma Audiência Pública aqui para que os Engenheiros venham
nos explicar a situação do custo da energia aqui no Estado que
é muito alto também, apesar de nós já estarmos exportando
energia, e essa questão dos medidores também que pairam
muitas dúvidas sobre a comunidade, o porque? Porque esse
medidor, não é a questão do medidor está em cima, é a questão
do diferencial, a gente sabe que 99,9% ainda não tem chuveiro
elétrico, e porque pagar cem, cento e cinqüenta, duzentos? E
o pessoal fica perguntando e não tem uma resposta à altura.
Então eu acho que é uma questão que tem que estar inserida
aqui no meio dos nossos Deputados para que possamos discutir
essas coisas.

Outra questão, é a questão da taxa social que não é
cobrado aqui, aquelas pessoas de baixa renda em vez de pagar
pelo consumo que nós sabemos que é mínimo, pagaria o
mínimo, que é uma taxa social, todo mundo gostaria, eu acho
que todo mundo tem vontade de fazer isso, aqui ninguém tem
vontade de deixar de pagar, de ficar sem energia, todo mundo
quer viver tranquilamente, eu acho que esse é o sentimento
de todos, da população de Porto Velho e do Estado de
Rondônia.

Muito obrigado e parabéns por esse tema tão
interessante.  Obrigado, Deputado.

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado Deputado
Maurinho, agradeço o aparte e quero que faça parte também
o aparte do Deputado Maurinho no meu pronunciamento.

Continuando aqui então. A CEMIG, o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais já determinou Deputado Chico Paraíba, que a
conta de luz lá em Minas Gerais seja dividida em duas partes,
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ou seja, o consumidor paga a taxa referente ao seu consumo
e a taxa referente a iluminação pública e proíbe a CEMIG de
cortar energia daquele consumidor caso o consumidor não
pague aquela taxa de iluminação pública.  Então fica a critério
do consumidor se realmente ele está satisfeito como colocou o
Deputado Amauri, com a sua experiência de Prefeito, se
realmente aquele consumidor está satisfeito com o serviço
público que está sendo prestado em frente ao seu
estabelecimento.  Outra questão, Sr. Presidente, outra questão
que é polêmica quanto a essa taxa de iluminação pública que
também e inconstitucional, quero ressaltar, é a questão da falta
de isonomia tributária; eu vou explicar o que seria isso:  Você
tem um estabelecimento comercial, por exemplo, num bairro,
você tem uma marcenaria, uma pequena marcenaria, e você
gasta R$1.000,00 (mil reais) por mês de energia, essa taxa de
iluminação é cobrada em percentual em cima do seu consumo
independente se tem uma ponta de luz apenas no seu
estabelecimento ou não, se um vizinho seu consome R$100,00
(cem reais) ele paga apenas um percentual fixo.  Então isso é
inconstitucional porque não há isonomia tributária, e aqui num
parecer de uma Juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
ela coloca bem claro isso, eu vou ler, eu vou transcrever uma
das partes do argumento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
- “É sabido que as despesas com a manutenção da iluminação
pública em nada se relaciona com a capacidade de consumo
total de energia elétrica demandadas pelas residências,
estabelecimentos industriais, comerciais que nelas existem.
Com a adoção de tais critérios que exige o pagamento da
contribuição em percentuais fixos sobre o total de gastos de
energia elétrica a municipalidade, a concessionária afrontam
ao princípio da isonomia tributária, consagrada pela
Constituição Federal”.  Então é muito claro isto, quanto mais
você consome energia, mais taxa de iluminação você paga
independente se na frente do seu estabelecimento comercial
existe ou não aquela lâmpada.  Então isso é outra afronta a
Constituição, é uma cobrança ilegal.  Então são dois aspectos
que eu questiono; o primeiro aspecto, é a falta de isonomia
tributária.  Então vamos imaginar uma indústria, uma pequena
indústria instalada em Ji-Paraná, por exemplo, que consome
R$5.000,00 (cinco mil reais) de energia por mês, por exemplo,
quer dizer, ela vai ter que pagar R$ R$500,00 (quinhentos reais)
de taxa de iluminação pública?  Qual é o critério que é adotado?
Se uma grande empresa, uma indústria, um frigorífico, por
exemplo, consome R$100.000,00 (cem mil reais) por mês de
energia elétrica, ele vai pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) de
iluminação pública?  Qual é o critério? Qual a isonomia
tributária?  Então frontalmente essa cobrança da iluminação
pública é inconstitucional que fere dois aspectos: primeiro que
não há isonomia tributária, ou seja, você está comprando o
serviço condicionado ao valor da sua compra, e segundo lugar,
a CERON obriga, ou seja, vende um serviço que você não pediu.
Quer dizer, ela te obriga e fere de morte o Código de Defesa
do Consumidor. Por isso tudo, Sr. Presidente, estou
encaminhando um requerimento à CERON – Centrais Elétricas
de Rondônia, estou encaminhando igualmente um requerimento
a AROM – Associação dos Municípios do Estado de Rondônia,
para que nos dê esclarecimentos, para que possamos saber
da CERON como é feito o critério de cobrança dessa taxa de
iluminação pública, e baseado em que lei. Que critério de
isonomia tributária que eles usam para cobrança dessa Lei? E

a AROM, sabe dos Municípios, como estão sendo feitas essas
cobranças? Porque na verdade, Sr. Presidente, o que acontece
hoje é um jogo de empurra como bem disse o Deputado
Amauri, hoje existe um jogo de empurra nessa questão da
iluminação pública; a CERON sempre colocando que repassa o
dinheiro ao Prefeito, o Prefeito dizendo que não tem recurso
para colocar iluminação pública. Então precisamos esclarecer
como é cobrado. De que forma e que valores são cobrados,
baseados em que, em que percentuais, se existe lei, legalidade,
e saber o porquê não existe essa tal iluminação pública? Porque
se você verificar na maioria dos bairros da cidade de Rondônia,
vai vê que inexiste o serviço de iluminação pública, as pessoas
moram nas periferias, moram nos bairros e não têm iluminação
pública e pagam por esse serviço, pagam de forma obrigatória
e compulsória, por quê?  Porque a CERON embute dentro do
seu valor, da sua conta de energia embute um percentual fixo
que é inconstitucional. Cobra das pessoas igualmente de
qualquer forma um valor de uma taxa que seria o normal, no
meu entendimento teria que definir, cada estabelecimento vai
se cobrar, por exemplo, R$5,00 (cinco reais) por mês, ou R$2,00
(dois reais) por mês de iluminação pública, aí teria o princípio
da isonomia tributária, você não estaria taxando quem consome
mais ou quem consome menos.  Então é por isso que eu estou
requerendo Sr. Presidente, gostaria do apoio de todos os meus
colegas nessa luta, que é uma luta incessante. Eu pesquisei
praticamente todos os Estados brasileiros, existe essa briga
em todos os Tribunais de Justiça, em todas as instâncias judiciais
porque é um crime, quer dizer a cobrança é ilegal,
inconstitucional, eu quero ressaltar isso para vocês.  Então eu
estou encaminhando esse requerimento a AROM, encaminhando
o requerimento a CERON para que eles possam nos informar e
a partir daí tomarmos as medidas necessárias. Não sei se no
âmbito da nossa Assembléia Legislativa, no âmbito do Ministério
Público, para que Rondônia também possa ter esse mesmo
conceito que Minas Gerais já conseguiu. A CEMIG hoje é
obrigada ter uma conta separada da conta de energia da COSIP
que é Contribuição da Iluminação Pública.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registra
a presença, aqui, nas galerias desta Casa do Exmº. Sr. Eder
Machado, Vereador da Câmara Municipal de São Francisco do
Guaporé.

Encerrado o Grande Expediente, passemos às
Comunicações de Lideranças.

Com a palavra pelo tempo de até 20 minutos sem
apartes, o Exmº. Deputado Líder do Governo desta Casa,
Euclides Maciel.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
companheiros Deputados, a imprensa, aos nossos amigos
visitantes em especial a Presidente do meu Partido, Silvana
Davis; muito obrigado Silvana, pela sua presença marcante. E
também quero registrar a presença de um grande Líder de
Nova Londrina, meu amigo Miranda, muito obrigado Miranda.
Estivemos neste final de semana no Distrito de Nova Londrina,
aonde a comunidade reunida pedia, conclamava que se
instalasse uma agência bancária ou pelo menos algum local
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porque é uma região fortíssima na agricultura, a região de
Nova Londrina, e o agricultor tem que sair de Nova Londrina e
ir até Ji-Paraná porque não tem uma agência bancária naquele
local. Nós estivemos ontem em duas delas conversando e
verificando a possibilidade, e houve interesse do Banco
Bradesco, pelo menos já recebemos essa confirmação. Foi
requerido, também o celular a distância, devido a importância
que tem, até porque quem ganha com isso é o povo, mas mais
ainda é a operadora que vai vender mais celulares, mais linhas
e tudo mais. Eu quero citar dois casos aqui: um é polêmico.
Hoje em todo Brasil, só se fala nisso e não poderia ser diferente
aqui, mas antes eu quero parabenizar a equipe que foi ao Rio
Grande do Sul, o Deputado Ribamar com toda a sua equipe
que estiveram no Rio Grande do Sul e o resultado foi de imediato,
isso que é importante, Sr. Presidente, quando os Deputados
vão e traz alguma resposta positiva como foi essa. Parabéns.
Agora, ontem conversando com o Deputado Neri Firigolo, ele
me dizia: “Deputado nós temos que nos unir quanto às escolas”.
E uma das coisas que eu tenho pedido é que pelo menos de
quatro em quatro anos, os engenheiros, as empresas que
construíram essas escolas ou reformaram essas escolas
procurem alguém da educação para vistoriar, porque algumas
empresas, entregam logo, a obra, e as escolas e com quatro
anos vão se acabando. E nós temos exemplos em Ji-Paraná, o
Deputado Jesualdo sabe que o Deputado Neri foi quem me
passou isso e que sabe que já está até tramitando algum projeto
ou um pedido referente a isso e pode contar com o meu apoio
Deputado Neri, porque nós vamos juntos, porque afinal de contas
tem que respeitar o dinheiro público, porque não é dinheiro do
Governador, não é dinheiro do Deputado, é dinheiro do povo
que paga seus impostos e nós temos que fiscalizar, nós temos
obrigação de ir ás escolas e se quiser achar que não, tem
escola com 1 ano, 2 anos em funcionamento que já não
funciona mais nada. Então nós temos que realmente... eu quero
até parabenizar ao Deputado Neri que entrou nessa briga e
pode contar com o deputado Euclides Maciel.

Agora vou falar de um assunto que o Brasil inteiro está
discutindo hoje, e aqui em Porto Velho, ontem pela manhã,
teve um encontro sobre a idade de 16 anos, 17, 18 abaixarem
a maioridade para 16 anos. Quanto à pena de morte, eu sou
contra. Sou contra pelo seguinte: porque no nosso País, se
tivesse pena de morte muitos dos que aprontaram lá em Brasília
já tinham morrido há tempo. Mas para eles nunca cairia, isso
mataria só três “P” nesse País; três “P” que eu vou evitar de
falar, esses é que morreriam nesse País, infelizmente. Então
pena de morte eu sou contra. Agora, quanto à maior idade
voltar para 16 anos, nós temos até que discutir isso aqui, porque
é o seguinte: se não pode com 16 anos ser responsável, como
é que ele pode votar? Como é que ele pode escolher um
Presidente da República? Como é que ele pode chegar ao ponto
de mudar o Governador? A juventude muda. Têm quantos
jovens que casaram com 16, 17 anos, sustentam as famílias e
vivem bem? Será que 17 anos não é responsável ainda? Já
estão até criando uma lei que 16, 17 anos pode dirigir. Caramba!
Se ele pode dirigir, será que não pode ser responsável pelos
atos dele? Claro que tem! Claro que tem responsabilidade! Eu
sou favorável sim. Olha, eu fui convidado semana passada em
Ji-Paraná para ir num encontro, inclusive, o Bispo D. Antônio
Possamai estava lá, não na mesa, nem convidaram o Bispo, eu
até achei um erro, mas eu fiquei 1 hora lá em pé, nem me

convidaram porque o assunto era criança e adolescente e eles
disseram uma frase assim: “ não pode envolver com política,
político e nem com Igreja”. Olha, se você vai falar do menor, se
você vai falar da recuperação de uma pessoa de imediato corta
o político e a Igreja, estão brincando, estão brincando em querer
falar! Primeiro porque a Igreja, as Igrejas são responsáveis
hoje pela retirada de muitos jovens da rua. Quanto trabalho é
feito pelas Igrejas, já devemos olhar por aí. O segundo, tudo
bem que não precise do político. Mas durou muito a palestra
eu ouvi um dizer: “porque os políticos precisam ajudar, tem
que colocar verba”. Como não precisam do político? Como que
não precisam? É claro que precisam! Então há um descontrole,
há um despreparo ao citar isso, se não, sou político vou me
retirar, o que estou fazendo aqui, não sou banana, não sou
nada, tenho muita coisa para fazer. Vou sair. - “Não, a gente
está falando de outra maneira, não pode envolver”. Tem que
envolver o político sério, sim senhor, nós temos que ter
seriedade para isso. Agora, hoje pela manhã nos jornais de
todo o Brasil, a maior estupidez que eu estou vendo é a
diminuição da pena para crimes hediondos. Meu Deus do céu,
ontem à noite, nós acompanhamos isso; estuprador, crimes
hediondos, diminuir a pena no nosso País. Como é que nós
vamos poder fazer uma lei mais severa? Em Ji-Paraná de cinco
dias para cá, cinco mulheres, duas meninas, uma nem era
adolescente, foram estupradas, foram estupradas. Esse cara
ao ser preso, é um crime hediondo, vamos diminuir a pena
dele. Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Quem está criando
essa lei, eu não desejo isso, é porque nunca aconteceu com a
família dele nada disso, porque se acontecer ele vai mudar
logo, logo, logo, porque eu duvido que o pai, a mãe, o marido,
o irmão, o parente ou mesmo um vizinho que vê uma filha, um
amigo chorando porque a filha foi atacada por um bandido
desse aceite essa lei: “vamos diminuir a pena”. Caramba! Esse
cara tinha que ficar, ir para o pau de arara, o que ele fez com
a menina, com a mulher, tem que fazer com ele, tinha que
fazer! Eu sei que nós não podemos incentivar a violência, mas
faz escondido sem ninguém ver. O psicólogo e nós, sabemos o
quanto uma mãe sofre... ontem uma mãe ligou chorando, à
noite, a mãe da menina de 11 anos, é algo incrível minha gente,
quando ela conta o que fizeram com a menina... eu vejo hoje,
ligo a televisão cedo no jornal mostrando que vai ser votada a
lei para diminuir crimes hediondos. Estão brincando! Estão
brincando de fazer leis e eu vou cobrar dos nossos 8 Deputados
federais, dos 3 Senadores nossos, se algum deles votar, eu
vou vir à Tribuna e dar-lhe cacete, vou bater pesado aqui se
um votar favorável a isso. É a minha opinião e assino. Segunda-
feira eu estréio na TV aqui em Porto Velho, na TV Record e aí
o cacete vai comer, ali vai dar onde eu quero, ali vocês vão ver,
ali eu vou dar o nome de um a um quem votou daqui, porque
nós temos que entender o respeito e direitos humanos é para
humano direito! Isso sim, é que tem que ter e eu estou revoltado
com isso, revoltado mesmo. Diminuir a pena? Isso é um absurdo.
Tinha que aumentar a pena. Um cara desses tinha que ficar a
pão e água os cincos anos para aprender. A primeira coisa era
cortar aquele negócio dele para não fazer mais tal absurdo, a
primeira coisa. O cara tem que ser respeitado, um cidadão,
um pai cria uma filha para um bandido desse fazer o que quer
e aí você vê hoje, se cumprir um terço da pena pode sair; tem
que cumprir em regime fechado, sem poder sair, porque o dia
que ele pegar um homem com sangue nos olhos, nunca mais
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ele vai fazer isso, nunca mais ele vai fazer isso. Tente se colocar
no lugar daquela mãe que me ligou ontem, eu estava com o
meu amigo Marcelo, a mulher não conseguia falar chorando e
dizendo o que aconteceu com a filha dela, onze para doze
anos, nem adolescente é, e aí você vê. Então pelo amor de
Deus, eu acredito que os oito federais nossos, até porque o
nosso Líder da bancada em Brasília é uma pessoa sensata,
uma pessoa que eu fui a Brasília agora andei com ele, o
Deputado Valverde, homem de um conhecimento, uma pessoa
sensata, uma pessoa independente de partido, tem feito um
grande trabalho em Brasília. Consegui unir o A, o B, o C não
tem aquela ciumeira, esse anda com aquele, e o Deputado
Jesualdo viu a dificuldade que é, se você está com um Deputado,
o outro diz;  não está comigo aqui, já está correndo atrás lá. E
ele conseguiu fazer isso, então eu acredito que a nossa bancada
não vá votar favorável a isso, e nós vamos fazer esse apelo
porque eu acho que o melhor bandido que tem é aquele que
nasceu morto, para mim é o melhor que tem, esse eu gosto
muito dele.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença do Excelentíssimo Senhor Vereador Rudi Romeu
Nauê, Presidente da Câmara de Vereadores lá de Colorado  do
Oeste.

Com a palavra por um tempo de vinte minutos, sem
apartes, o Presidente da Liderança do PTB Deputado Kaká
Mendonça.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Sr. Presidente, Nobres
colegas Deputados, imprensa aqui presente... Sr. Presidente,
o assunto que eu trago hoje a Tribuna desta Assembléia
Legislativa, é um assunto que está deixando muitos agricultores
do nosso Estado numa situação delicada, e eu que retornei
agora de uma viagem, passei no Mato Grosso, passei em
Brasília, passei no Paraná, passei no Mato Grosso do Sul, a
nossa região que hoje está ganhando, a minha região de
Pimenta Bueno, São Felipe está ganhando, a primeira Usina
de Cana de Açúcar do Estado de Rondônia. Então a gente fica
feliz de saber que a cana de açúcar começa a partir desse ano
a fazer parte do Estado de Rondônia. Primeiro, na valorização
das terras daquela região, segundo, que os agricultores vão
ter uma outra alternativa para poder gerar renda, e poder
gerar emprego, enfim. Então a gente fica muito feliz com
relação a isso. Mas ontem conversando com o Senador Expedito
Júnior, com relação, Deputado Neri, a alguns impasses agrários
aqui do Estado de Rondônia, e o STF, se eu não me engano,
ele jogou toda a responsabilidade para o Estado, o Estado vai
ter autonomia para resolver todo conflito agrário. Eu acho que
por um momento é muito importante, porque quem sabe a
realidade do Estado de Rondônia somos nós, que vivemos aqui
no Estado. É o Governador, são os Deputados, eu vou dar só
um exemplo aqui: o município de Parecis Deputado Neri, tem
dois assentamentos legalizados pelo INCRA e tem várias áreas
de assentamentos que está lá a sete, oito, dez anos brigando
na justiça; proprietário pedindo reintegração, o INCRA pedindo
cancelamento do documento porque não cumpriu o que
determinava quando o dono pegou, terra que hoje é do Banco
do Brasil que é um órgão Federal, Deputado Jesualdo, o Banco
do Brasil tomou a terra de um proprietário assentado, tem 82

famílias nesse assentamento, o Banco do Brasil, a gente tentou,
colocamos o Banco do Brasil com todos esses agricultores
assentados, mais o INCRA, esses agricultores fizeram uma
proposta para quitar a dívida que tinha do antigo dono, o INCRA
disse que não pode pagar porque a terra não é mais do antigo
dono, e fica essa confusão toda. E esses agricultores ali com
sete, oito anos, morando ali dentro, construíram casas, lavouras
de produção sem ter um documento para poder levantar um
dinheiro no BASA ou no Banco do Brasil. Então eu acho que
esse momento é um momento muito importante, para nós
trazermos para dentro desta Casa essa discussão. Eu tenho
certeza que não é só na região de Parecis onde tem três ou
quatro assentamentos, tem assentamentos que estão lá, o juiz
determinando a retirada dos posseiros, dos assentados. Para
onde que vai essas famílias, Deputado Jesualdo, com oito anos
produzindo, com casa construída? Aí você pergunta; Vai
reintegrar para quem? Para o dono? Para o dono não. Vai
reintegrar para o INCRA, porque é do INCRA, se é do INCRA
porque que não busca legalizar a situação dessas famílias?
Então eu fiquei feliz ontem com uma conversa que eu tive
informal com o senador Expedito Junior, o Senador falou: “olha,
a partir de agora a responsabilidade vai ser do Estado”. E o
Governador tem que cobrar essa briga, nós Deputados estaduais
temos que comprar essa briga, porque o Estado pode pegar,
resolver e documentar a área dessas pessoas que com certeza
estão ali para contribuir. Não estou aqui para defender, porque
tem muita gente que se envolve, ou se infiltra para tomar o
que é dos outros, sou contra esse tipo de coisa, sou contra
esse tipo de atitude, mas eu acho que a gente tem que procurar
trazer uma discussão aqui para pelo menos legalizar aonde
existe esse problema, pois eu acredito que vá ajudar não só
aquela região do Parecis, mas também o problema na região
de Primavera de Rondônia, que tem o mesmo problema, entre
Alto Alegre e Santa Luzia, tem esse mesmo problema lá na
região de Espigão do Oeste e eu tenho certeza que se a gente
buscar essa discussão, muitos Deputados estarão aqui
buscando também trazer para cá a discussão para legalizar
algumas áreas ali da região que os senhores representam.

No mais Sr. Presidente, quero agradecer a oportunidade
e eu vou levantar com bastante carinho essa situação e
realmente buscar essa decisão do Supremo, chamar o
Governador para uma conversa e buscar com certeza um
encaminhamento que possa ajudar todas essas pessoas que
contribuem, para a agricultura e para o desenvolvimento de
Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença na galeria desta Casa do ex-vereador de
Machadinho do Oeste, Gideão Chaves Alves, por três vezes
consecutivas Presidente da Câmara de Vereadores daquele
município, hoje exercendo a função de chefe da SEDAM local
daquele município.

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

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

ORDEM DO DIA
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – ao Poder
Executivo Estadual para o recapeamento da rodovia que liga
Ariquemes a Monte Negro.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – que
obriga os hospitais públicos ou particulares a comunicarem às
Delegacias de Polícias mais próximas, sobre os atendimentos
de casos de mulheres, crianças e adolescentes, vítimas de
agressão física, realizadas em seus pronto-socorros.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS ao Poder
Executivo Estadual solicitando recapeamento de rodovia RO-
01 que liga Ariquemes a Machadinho do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA ao Governo
do Estado da necessidade da elaboração de lei que regule a
criação de cursos especiais para a formação de cabos e
sargentos das corporações militares do Estado.

Foram lidas as matérias, Sr. Presidente.

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

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Não tem
matéria para ser apreciada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
Ordem do Dia, passemos às Comunicações Parlamentares.

Com a palavra por um tempo de 5 minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Professor Dantas.

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, demais
Nobres colegas Deputados, a imprensa, público aqui presente,
pessoal da taquigrafia que a gente sempre se esquece de
mencionar. Eu gostaria Sr. Presidente, de usar a palavra para
apenas comunicar que estive presente na reunião da Câmara
de Ouro Preto, nessa segunda-feira a noite, ocasião em que
foi empossado como vereador o nobre companheiro nosso do
Partido dos Trabalhadores, o Norival, e numa festa muito bonita.
Quero parabenizar ao Norival e também dizer a esta Casa que
a Câmara de Ouro Preto ganhou um grande companheiro, uma
pessoa séria que a gente já conhece muito tempo e que vem
somar ali na Câmara de Ouro Preto. E na oportunidade Senhor
Presidente, tive o privilégio de usar a palavra, também, e de
trazer um comunicado do seu Presidente, Edson Gasparotto a
está Casa. O Edson nos pediu que agradecêssemos Senhor
Presidente, a está Casa pelo convênio que é feito com a Câmara
de Ouro Preto do Oeste, num trabalho muito bonito, que eu já
conhecia, e tive a oportunidade de ver a entrega dos primeiros
certificados a 120 alunos, num curso de informática que aquela
casa, que aquela Câmara tem feito para alunos de famílias
carentes; 120 estudantes. Numa sala, os computadores e
aquelas crianças, a maioria garotos e garotas na faixa de 10, a
15 anos; estudam ali, não trabalham. É uma parceria com
está Casa, e eu achei isso muito bonito, e muito importante,
inclusive parabenizo o Edson Gasparotto, que foi iniciativa

daquele Presidente, daquele Vereador, e eu digo que é até
uma coisa que deve servir de modelo para outras, para outras
Assembléias, também. Muitas famílias não tem condições de
custear um curso de informática, muita gente gostaria de
estudar e não tem como pagar, hoje, um curso de informática.
Então presenciei ali a entrega dos diplomas de 120 alunos, a
primeira turma se formou, eu achei isso muito importante, e
parabenizo aquela casa, aquela Câmara de Ouro Preto do Oeste
por esse trabalho.

Também Sr. Presidente, passei novamente na
penitenciária, e o pessoal ali da penitenciária me receberam
com muita gratificação, com muita alegria, simplesmente pelo
fato de eu ter me pronunciado aqui na semana passada sobre
a questão penitenciária. Eu gostaria também de dizer, que a
gente estar encaminhando a esta Casa dois projetos de lei,
que envolvem os penitenciários; um deles é no sentido da
alfabetização, alfabetização de penitenciários. Então um Projeto
onde a necessidade de contratação de professores,
alfabetizadores para as penitenciárias. A gente acha que isso
é uma coisa importante, já falamos em outra oportunidade,
mas lembramos a esta Casa, aos Nobres Deputados aqui
presentes, que é uma questão que importantíssima hoje, na
penitenciaria ocupar um pouco a ociosidade daqueles presos
com alguma coisa importante. Então se ele fizer um curso de
alfabetização, porque a maioria, tem um grande número de
detentos que são analfabetos, então nesse caso, ele estudando
já vai ser uma grande coisa. E o outro Projeto também é esse
da informática, de nós estendermos também quem sabe curso
até de informática aos presídios. Então é essa minha palavra
Sr. Presidente, fica assim nosso pedido desde já, de antemão,
o apoio desta Casa a esses dois Projetos que vamos encaminhar.

(Às 10 horas e 34 minutos o Sr. Neodi Carlos passa a
Presidência para o Sr. Alex Testoni).

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Com a palavra
o ilustre Deputado Amauri dos Santos. Cinco minutos sem a
partes.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente,
Senhores Deputados. Hoje viemos aqui, amanhã nós vamos
estar em Brasília aonde o Senador Valdir Raupp, marcou para
falar com o Presidente Renan Calheiros sobre a PEC 13, e
a PEC 13 está lá para ser votada, mas depende... até eu pediria
aos companheiros do PT que ligassem para o Senador Suplicy
porque ele fez três requerimentos, e são esses três
requerimentos que estão impedindo a PEC 13 ir para o plenário
para poder ser votado, por quê? Porque essa PEC 13 cria os
novos municípios isso ai está impedindo, o Valter esteve comigo
lá, nós tivemos audiência com Renan Caldeiros. Tivemos
audiência com o Presidente da Câmara agora recentemente
no dia 2 e o Presidente da Câmara se manifestou favorável.
Agora precisaria o Deputado Dantas, que tem interesse ali na
região de Tarilândia, o deputado Ribamar, acho que o Deputado
Néri também devia ligar, porque eu sei que não é fácil enfrentar
o Governo, sempre com aquela emenda que veio desde 98,
proibindo a criação de novos municípios, e o Palocci tinha um
entendimento que era para não criar, e pediria que vocês
interessem porque só falta isso para liberar para todas as
Assembléias do Brasil todo, para criar novos municípios. Que
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não aconteça de algum colega, naquela angustia de fazer alguns
Projetos de Lei, não vamos fazer um Projeto para querer jogar,
porque aqui vamos tratar um negócio muito sério, para não
jogar e dizer: - eu fiz, só que é ilegal. Eu estou acompanhado
isso bem profundo, tanto eu como o Deputado Valter estamos
acompanhando detalhe por detalhe em Brasília a criação de
novos municípios. Às vezes pode ter algun colega antecipando
fazer algum projeto, e jogando, aquele negócio, querendo jogar
para a torcida. E a população de Rondônia, nós não estamos aí
para, a Assembléia está jogando para a torcida tem que fazer
coisa séria aqui. É por isso que eu poderia como eu tenho
conhecimento profundo, se adiantar que eu tenho interesse
em Colina Verde e em Tarilândia, e o mesmo, o Deputado Valter,
o Deputado Ribamar que são aqui da região, e outros Deputados
da região de Porto Velho têm interesse em vários distritos,
portanto eles devem fazer em conjunto os projetos da Ponta
do Abunã e de outros distritos que estão crescendo, devem
fazer em conjunto. Mas eu como sou Deputado daquela região,
de Jaru que tem dois Distritos, eu não sei a situação de Ouro
Preto até eu mesmo vou fazer em conjunto com o Deputado
professor Dantas, um projeto, viu Deputado professor Dantas?
Já estou me prontificando sem nenhum problema, vamos fazer
o projeto Tarilândia em conjunto. Mas primeiro, estamos
correndo atrás da PEC 13 para ver se aprova no Senado e vai
para a Câmara e rapidamente. A Câmara já demonstrou
favorável, Presidente, isso aí é ser favorável. E a nossa luta é
essa em melhorar nosso Estado, porque a criação de novos
municípios é importante, já se criou até um Estado, Maranhão
do Sul com 49 cidades, já até se criou, que é o Estado do meu
amigo Deputado Wilber, já se criou Maranhão do Sul, porque
não os novos municípios? E é por isso a nossa luta, e eu pediria,
repetindo, ao Líder do PT, o Deputado Ribamar, que mandasse,
que enviasse um ofício até que se fizesse, eu levaria em mãos
para entregar no gabinete do Senador Suplicy, porque é muito
importante para o nosso Estado de Rondônia e para vários
Estados do Brasil. E o trabalho do Parlamentar, o trabalho do
nosso Parlamentar é esse, os problemas que vão surgindo, a
gente tem andado, graças a Deus. Na minha região, tivemos o
Deputado Luizinho, em Alvorada, na cidade dele, lá a gente
fica feliz com o mesmo prestígio que a gente tem em Jaru, eu
vi o Deputado Luizinho, a população de Alvorada, muito feliz
com ele e a gente fica feliz porque ver, nós não vemos esta
Casa, as pessoas falando; - não, o Deputado não faz nada, a
gente fica meio..., eu estive em Alvorada, em Guajará com o
Deputado Miguel, e ver a felicidade da população. Temos o
prazer porque a população nos conduziu a esta Casa. É bom
ver essa felicidade, a felicidade do meu mandato, pelo que eu
realizei como Prefeito e vou falar muito, indicar, pedir aqui
para a população da minha região. E o mesmo a todos os
Deputados que vão fazer o mesmo em todas as regiões, e em
todas as regiões deles com exceção do meu amigo Deputado
Luiz Cláudio que ele disse que planta uma semente em todos
os municípios; agora cuidado com essa semente, pode demorar
a nascer. Mas graças a Deus aqui todos os Parlamentares tem
o prazer muito grande e a gente fica feliz, eu fiquei muito feliz
em chegar a Alvorada e ver a população de Alvorada feliz com
o nosso colega Deputado Luizinho, cheguei a Guajará e vi o
mesmo. E a gente com isso, fica feliz porque na Assembléia, o
povo está passando a acreditar e eu vou lutar pela minha região
de Jaru isso tanto a nível estadual como a nível federal. Estou

em contato com o Senador Valdir Raupp pedindo alguns
recursos para nossa região e isso eu vou continuar, isso mesmo
eu acho que todos os Parlamentares aqui tem feito. O Deputado
Ribamar aqui em Porto Velho eu sei que tem feito a nível. Os
Parlamentares Federais e a gente têm visto acontecer. Isso é
importante para o nosso Poder Legislativo a atuação que nós
estávamos atuando. Eu, hoje mesmo tive que sair da sessão,
tinha uma vídeo-conferência, eu como Presidente da Comissão
de Direitos Humanos, estive lá, tinha uma palestra com o
Deputado Nelson Peregrino da Bahia, foi muito importante.
Escutei a palestra toda, é esse o trabalho, e a Comissão de
Direitos Humanos já está estudando para começar a atuar no
nosso Estado e todas as comissões. Eu como faço parte da
Comissão de Direitos Humanos, como Presidente, faço parte
da Comissão de Justiça nós temos que atuar e também na
Comissão de Obras, isso é de uma importância para nós
Parlamentares, porque vem dando um novo destino para o
nosso Poder Legislativo que sofreu um desgaste muito grande.
Hoje graças a Deus, por onde tenho andado eu só tenho visto
as pessoas falarem bem do nosso Poder Legislativo, e essa a
minha atuação, com certeza eu vou procurar fazer de tudo
para atuar de uma maneira mais coerente e ajudar a população
do nosso Estado de Rondônia, porque é isso o importante para
aquelas pessoas que foram as urnas, que foram lá e votaram
e confiaram na gente.

Eu vi aqui, há pouco tempo, o Deputado Euclides
falando sobre os colegas e eu na minha região, tem agenda,
muito trabalho....

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

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Para concluir Sr.
Presidente, muito trabalho e vou visitar todas as escolas, todos
os órgãos do Governo porque isso faz parte da fiscalização do
Poder Legislativo, isso faz parte e as vezes não custa nada
trazer o problema, às vezes tão simples para o Secretário.
Então eu sou daqueles que não vou fazer grandes
estardalhaços, não vou, mas sempre vou correr atrás dos
problemas da minha região, agora mesmo vou ter uma
audiência com o Secretário de Obras do Estado, a respeito do
Colégio do Bom Jesus que está lá, caído, e com certeza vai
resolver esse problema para aquela comunidade do Bom Jesus.

Muito obrigado Sr. Presidente, e obrigado a todos os
Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Em nome do
nosso ilustre Deputado Luizinho Goebel queremos registrar a
presença, também, nas galerias desta Casa, do Sr. Rudi, lá de
Cerejeiras.

Com a palavra pelo tempo de até cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente Neodi de
Oliveira, para mim é um prazer novamente estar aqui; quero
cumprimentar a Mesa Diretora, cumprimentar aqui todos os
Nobres Deputados que se fazem presentes, também
cumprimentar a nossa imprensa, cumprimentar o público
presente em nosso plenário, cumprimentar a Silvana Davis,
também cumprimentar o ex-vereador Gideon de Machadinho
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que já foi anunciado aqui também, enfim cumprimentar a todos
os nossos amigos, colegas que se fazem presentes. Sr.
Presidente, eu venho aqui na realidade falar de vários assuntos
e como o meu tempo é muito curto eu reservei um minuto
para cada assunto e eu vou ver se dou conta de fazer isso.
Primeiro Sr. Presidente quero dar uma sugestão e eu quero
dar sugestão para toda Mesa Diretora, gostaria muito que
V.Exªs. se atentassem para minha sugestão. São feitos muitos
requerimentos a esta Mesa e eu gostaria que mesmo não
havendo no nosso Regimento Interno um prazo regimental para
que a Mesa esteja nos devolvendo estas respostas, mas que a
própria Mesa estivesse estabelecendo um prazo para nos dar,
porque são vários requerimentos e é muito importante que a
gente tenha Deputado Luiz Cláudio, esse retorno da Mesa
Diretora daqueles requerimentos que nós estamos fazendo.
Por exemplo, Sr. Presidente, eu requeri desta Mesa que tomasse
providência de colocar aqui um telão no Plenário e eu não sei
se foi acatado ou não pela Mesa, mas eu gostaria na realidade
de ter essa informação, eu julguei de grande importância
termos um telão aqui dentro do Plenário porque as vezes tem
alguns assuntos que é interessante, matérias, é interessante
que as pessoas tenham essa visibilidade através das
informações que nós iremos passar aqui no telão. Também Sr.
Presidente, eu tenho feito e fiz um requerimento para esta
Mesa onde ainda o Nobre Deputado Euclides Maciel esteve
falando novamente sobre a grande importância de nós
urgentemente colocarmos em prática novamente o programa
“Voz do Parlamento”, para que a população do Estado de
Rondônia possa de fato, ter conhecimento de tudo aquilo que
nós estamos fazendo dentro desta Casa. Infelizmente Sr.
Presidente, muitas informações que falamos e como nós
estamos atuando dentro desta Casa, as vezes sai distorcida, e
é importante que nós tenhamos a nossa imprensa para que
ela tome conhecimento e tenha competência para realmente
estar informando da melhor forma possível para nossa
sociedade do Estado de Rondônia aquilo que de fato nós
estamos defendendo dentro desta Tribuna. Da mesma forma,
Sr. Presidente, eu quero fazer aqui um apelo a esta Mesa
Diretora. Quero dizer, Sr. Presidente, que eu tenho conversado
com alguns nobres colegas trabalhadores desta Casa de Leis e
eu quero dizer, Sr. Presidente, na qualidade até mesmo de
empresário, uma pessoa que, graças a Deus, sempre estive a
frente de uma empresa, trabalhando, sobretudo pelo bem-
estar das pessoas que sempre me cercaram, até porque eu
não acredito em empresa forte se não tiver uma equipe forte,
da mesma forma, Sr. Presidente, eu não acredito em um
Parlamento forte se não tiver funcionários fortes dentro desta
Casa. E eu, infelizmente, Mesa Diretora, amigos, Nobres
Deputados, eu tenho visto com muita tristeza alguns funcionários
desta Casa cabisbaixo, tristes com o descaso, com o desleixo,
na verdade com o abandono de muitos líderes desta Casa tem
dado a cada um deles, e eu quero dizer, e não vou de forma
alguma me eximir na realidade dos meus pensamentos, de
sempre partir em defesa daqueles que de fato trabalham dentro
desta Casa.

Eu já disse aqui algumas vezes, sou contrário a
fantasmas, sou contrário a marajás, o que eu puder fazer para
passar a caneta farei com o maior prazer. Agora, também da
mesma forma sempre que puder, Sr. Presidente, Mesa Diretora,
vou estar aqui nesta Tribuna defendendo aqueles que de fato

trabalham pelo bem-estar desta Casa. E eu gostaria de dar
como sugestão para esta Mesa Diretora para que não fiquemos
apenas ouvindo conversas de corredores e nem tampouco casos
isolados, mas que nós, urgentemente Mesa Diretora, pudesse
tomar providência de chamar todos os nossos responsáveis
pelos departamentos e que tivesse de fato dando a eles as
suas verdadeiras atribuições. E eu digo isso porque tem chefe
de departamento dentro desta Casa que mais parece um chefe
de departamento de um órgão policial. Na realidade, ás vezes,
não consegue dar um bom dia para uma pessoa, e ai eu
pergunto: se ele não dá um bom dia a um Deputado dentro
desta Casa, ele vai dar um bom dia a um subordinado dele?
Então, eu gostaria e vou dizer; eu por enquanto não quero na
ter a falta de ética de estar falando nomes, mas se for
necessário, Sr. Presidente, eu virei aqui dar nomes aos bois,
sim, até porque não tenho realmente problema nenhum quanto
a esta questão. Eu estou apenas aqui partindo em defesa
legítima daqueles que têm realmente trabalhado pelo bem-
estar desta Casa e zelado por este Parlamento. Então eu quero
dar como sugestão que esta Mesa Diretora, que este é o ofício
dela, que possa chamar os nossos chefes de departamentos
desta Casa, discutir com eles as suas atribuições e, sobretudo,
que possam fazer com que eles entendam que a primeira coisa
que eles têm que fazer é zelar por esses seres humanos que
de fato fazem o bem-estar deste Parlamento.

Sr. Presidente, eu quero aqui ainda, Srs. Deputados,
abordar dois assuntos de uma forma muito rápida, porque sei
que o tempo aqui é muito curto, mas dizer, Sr. Presidente, que
vou apresentar... estamos fazendo um estudo e vou apresentar
um projeto de lei dentro deste Estado e para este Parlamento
porque acho um descaso, um abandono o que tem sido feito
com a nossa população do Estado de Rondônia.

Ainda nesta segunda-feira estive visitando todas as
instituições financeiras da cidade de Ariquemes, infelizmente,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um descaso o atendimento
público que nós temos recebido o atendimento de serviços
públicos que nós temos recebido por parte, primeiramente por
parte dessas instituições financeiras. Os bancos, queiram
Vossas Excelências acreditarem ou não, as vezes deixam um
cidadão três horas em uma fila para ser atendido, e esses
mesmos bancos têm cobrado juros extorsantes, esses mesmos
bancos têm ganhado lucros exorbitantes e as vezes alegam
que não têm dinheiro para contratar mais funcionários. E eu
gostaria, vou apresentar aqui um projeto de lei, é de
responsabilidade por enquanto das prefeituras que infelizmente
têm feito uma fiscalização, diga-se de passagem,
pessimamente, muito mal, porque não tem realmente
fiscalizado, e eu quero apresentar este projeto de lei, já está
quase concluído esse estudo, e eu espero contar com a
colaboração no momento oportuno de cada um dos Srs.
Deputados, para que possamos de fato colocar ordem nessa
prestação de serviço público e dar realmente dignidade e
cidadania para aqueles que precisam desses serviços.

Da mesma forma, Sr. Presidente, eu quero aqui para
concluir, Srs. Deputados, parabenizar o Deputado Alex Testoni.
Quero parabenizar esse Nobre Deputado, pelo grande trabalho
que tem feito dentro desta Casa, sobretudo agora muito mais
recente, por este grande requerimento que V.Exª. faz desta
audiência pública para tratar de um assunto tão importante
que é este assunto que eu já me coloco ombreado, lado a
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lado, de mãos dadas com V. Exª. para lutarmos por esta causa
que é da emancipação dos nossos distritos, tão sofridos que
vivem no abandono e no descaso público. Nós já falamos aqui
de alguns distritos, como é o caso de Jacinópolis, já falamos
aqui sobre União Bandeirantes, já falamos aqui sobre Rio
Branco, já falamos aqui sobre vários outros distritos, de tantos
problemas que têm e que hoje as cidades que são as suas
bases de sustentação não têm as mínimas condições de dar
para eles aquilo que a população precisa, que é no mínimo um
atendimento digno na área da saúde, na área da educação, na
área da segurança. Portanto, Nobre Deputado, parabéns por
mais este grande feito, de fazer esse requerimento dessa
audiência pública, estarei aqui de mãos dadas com V. Exª. e
com todo este Parlamento. Tenha certeza, aqueles Deputados
que tiverem uma grande consciência de uma prestação de
serviço público, vão estar aqui, sim, para defender esta causa
que não é a causa do Nobre Deputado Alex Testoni, mas que
hoje passa ser a grande causa do povo de Rondônia.

Muito obrigado. Fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em nome do
Deputado Valter Araújo, queremos registrar a presença nas
galerias desta Casa, também do jornalista Orlando e do
radialista Márcio, ambos lá do município de Vilhena. Também
em nome do Deputado Valter Araújo, registrar a presença do
Vereador Vanderlei, também lá do município de Chupinguaia.
E queremos registrar a presença aqui do Sr. Marcondes
Carvalho, vereador da Câmara Municipal de Parecis, e também
do Sr. Adir Inácio, presidente da Câmara lá daquele município
de Parecis, e também da presidente do PSL, Sra. Silvana Davis,
nos prestigiando.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente sessão, convoco outra
sessão ordinária para o dia 12 do corrente, no horário
regimental, ou seja, às 9 horas.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 10 horas e 57 minutos).

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 054/2007

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

N O M E A R

ARNALDO TEIXEIRA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado Francisco
Galdino Dantas, código DGS-3, a partir de 01 de fevereiro de
2007.

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0148/2007

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

N O M E A R

ISAAC COSTA ARAÚJO FILHO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Wilber Coimbra, código DGS-3, a partir de 01 de fevereiro de
2007.

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0411/2007

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

N O M E A R

JACKSON EMMERICH, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de
Informática, código DGS-3, a partir de 23 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0431/2007

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Ceder para a Procuradoria Regional de Ji-Paraná  a
servidora ZELIA DIAS VIEIRA PISSINATI, cadastro nº. 128-0,
cargo Oficial Legislativo, sem ônus para o órgão de origem, no
período de 01 de março  a 31 de dezembro de 2007.

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1347/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos da Resolução nº115/05, de 16 de dezembro de
2005,

R E S O L V E:

Conceder, ao servidor JAIR EUGÊNIO MARINHO,
cadastro nº12425-6 Cargo de Secretário Administrativo,
Suprimento de Fundos, nos elementos de despesas nº. 3390.30
no valor R$ 5.600,00 (consumo) e 3390.39 no valor de
R$2.400,00 (serviços), para atender despesas desta Casa de
Leis, conforme processo nº. 01269/2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1350/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 13 a 16/04/
07, ao servidor JÂNIO HENRIQUE DE CARVALHO BRAGA,
cadastro nº012577-5, Cargo de Assessor Parlamentar, lotado
no Departamento de Policia Legislativa, para deslocar-se aos
Municípios de Cujubim e Machadinho D’Oeste - RO, para
acompanhar o Senhor Presidente desta Casa Legislativa,
prestando serviços de segurança, conforme Processo nº. 01295/
2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1352/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 10 à 12/04/
2007, ao Deputado Estadual ALEXANDRE BRITO DA SILVA,
cadastro nº012180-6, para deslocar-se a Brasília - DF, para
participar de reunião com a bancada federal convocada pelo

Deputado Federal Valverde e outros, conforme Processo
nº1293/2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1357/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 18 à 19/04/
2007, aos servidores relacionados, para deslocar-se aos
municípios de Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã,
para representar o Parlamentar na abertura dos Jogos Distritais,
conforme Processo nº. 1294/2007.

Nome: Sebastião de Araújo Barreto
Cad. 12295-3
Cargo: Assessor Parlamentar
Lotaçâo: Gab. Dep. Neri Firigolo

Nome: Antonio Carlos Gomes de Souza
Cad. 0965-6
Cargo: Assistente Técnico Legislativo
Lotaçâo: Gab. Dep. Neri Firigolo

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1374/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 09 a 13/04/
2007, ao servidor PAULO DANIEL ARAUJO BENITO, cadastro
nº. 012757-3, Cargo de Assessor Técnico, lotado no
Departamento de Comunicação Social, para deslocar-se a
Brasília - DF, para acompanhar audiência pública da Comissão
dos assuntos amazônicos e participar de outras Comissões,
conforme Processo nº. 01349/2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1375/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 10 (dez) diárias no período de 14 a 23/04/07,
ao servidor EDILSON CRISPIN DIAS, cadastro nº012583-2,
Cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Departamento de
Policia Legislativa, para deslocar-se ao Município de Cacoal –
RO, para fazer segurança pessoal do Deputado Estadual
Valdivino Tucura, conforme Processo nº. 01295/2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO ADM/GP Nº01379/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições constante
no caput do Artigo 10 Lei Complementar nº 326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

P R O R R O G A R

Por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos
da Comissão Especial Temporária, pelo período de 12 de abril
a 11 de maio de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1380/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 06 (seis) diárias no período de 05 a 10/04/
2007, ao servidor ANTONIO ALVES DA SILVA, cadastro nº.

012807-6, Cargo de Assistente Técnico, lotado no Departamento
de Policia Legislativa, para deslocar-se aos municípios de Cacoal,
Ministro Andreaza, Santa Luzia D’Oeste - RO, para realizar
segurança pessoal do Deputado Valdivino Tucura, conforme
Processo nº. 01372/2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01412/2007

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

E X O N E R A R

JAIR EUGÊNIO MARINHO, do cargo de Membro da
Comissão Especial de Tomada de Contas, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 18 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01423/2007

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

R E S O L V E:

Designar os servidores relacionados para comporem a
Comissão Especial, com a finalidade de apurar supostas
irregularidades na prestação de serviços e no preço ofertado,
em decorrência do contrato administrativo nº 004/ALE/004,
sem remuneração, a partir de 18 de abril de 2007.

Presidente: Jackson Emmerich

Membros: Antonilson da Silva Moura
Diego Rivelino Moreira Luz da Silva
Marcio Rodrigues Xavier
Edson Rodrigues do Nascimento

Porto Velho, 18 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente


