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21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
ATOS DA MESA DIRETORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

    SUMÁRIO

21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 17 de abril de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

Secretários:
Chico Paraíba – 2º Secretário
Ezequiel Neiva – 3º Secretário

(Às 15 horas é aberta a sessão).

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

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

rondoniense, declaro aberta a 21ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. 2º Secretário que proceda à leitura da
ata da sessão ordinária anterior.

O SR. CHICO PARAÍBA (2º Secretário) – Procedendo
à leitura da ata da sessão anterior.

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

Quero registrar a presença aqui do senhor Ivanildo
Ribeiro da Silva – Presidente da Associação dos Produtores do
Rio Alto, do município de Governador Jorge Teixeira – ASPURA,
e também do Exmº. Sr. José Neném, da serraria, senhor Neném,
ex-Prefeito lá daquele município, também do senhor Paulo
Sérgio, gerente local da EMATER do município também de Jorge
Teixeira.

Solicito ao 2º Secretário proceder à leitura do
expediente recebido.

O SR. CHICO PARAÍBA (2ºSecretário) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Ofício nº 071/GG – Governo do Estado, encaminhando
as Contas do Governo do Estado de Rondônia-Exercício 2006.

02 – Ofício nº 100/07 – Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Rondônia – TER comunicando a impossibilidade de
comparecer à Audiência Pública do dia 13 de abril de 2007.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
03 – Ofício nº 006/07 – Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia–TER, em resposta ao Ofício nº 203/GP/07 do Gabinete
da Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

04 – Carta nº 032/07 – Brasil Telecom, em resposta ao
Ofício S/295/07, referente ao Requerimento nº 023/07, de
autoria do Deputado Ezequiel Neiva.
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05 - Telegrama nº 000044/07 – 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$ 152.457,33.

06 - Telegrama nº 000080/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$ 3.000,00.

07 - Telegrama nº 000081/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$ 94.050,16.

08 - Telegrama nº 000082/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$ 68.643,00.

09 - Telegrama nº 000122/07 – 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$ 30.153,32.

10 - Telegrama nº 000077/07 – 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$ 10.000,00.

11 - Telegrama nº 000038/07 – 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$ 36.501,38.

12 - Telegrama nº 000086/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde no valor
de R$ 571.680,41.

13 – COMUNICADO Nº AL000132/07 – Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Programa
PNAE, no valor de R$ 647.741,60.

14 - COMUNICADO Nº AL000133/07 – Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Programa
PNAC – PNAE CRECHE no valor de R$ 2.147,20.

15 - COMUNICADO Nº AL000134/07 – Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Programa
PNAI – PNAE INDIGENA no valor de R$ 23.460,80.

16 – MEMORANDO Nº 36/07 – Deputado Chico Paraíba,
comunicando sua ausência na Sessão do dia 12/04/07.

17 – Ofício nº 034/07 – Deputado Jesualdo Pires, justificando
sua ausência nas Sessões Ordinárias dos dias 17, 18 e 19 de
abril de 2007.

18 – Ofício nº 019/07 – Partido Trabalhista Nacional – PTN,
comunicando que o Deputado Luiz Cláudio será o Líder da
Bancada do Partido nesta Casa.

Lido o expediente recebido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença aqui da Exmª Srª Valdirene L. Tomas, Vereadora
do município de São Francisco do Guaporé.

Lido o expediente, passaremos as Breves
Comunicações.

Com a palavra, pelo tempo de até cinco minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Alexandre Brito. Segundo orador.
Com o tempo de até cinco minutos, o Deputado Miguel Sena.

O SR. MIGUEL SENA – Gostaria de cumprimentar, aqui,
o nosso Presidente; em nome do Presidente Neodi
cumprimentar a todos os nossos colegas Deputados membros
da Mesa; cumprimentar os nobres Deputados, aqui no Plenário,
em nome do nosso companheiro Deputado Tiziu cumprimentar
a todos vocês; cumprimentar a todos os funcionários da Casa
que estão me ouvindo neste momento, toda a imprensa, aqui,
presente. Dizer, Presidente, da situação em que se encontra
hoje, novamente, o Estado de Rondônia no cenário nacional e
mais uma vez de forma negativa, não é? Nós vemos, hoje aí,
acontecendo dentro do Estado o possível afastamento do
Senador, legitimamente eleito pela população do Estado de
Rondônia, pelos eleitores do Estado de Rondônia, eleito aí com
mais de 60.000 votos de vantagem na frente do 2º colocado e
que infelizmente, por uma situação aí que foi julgada, mas que
infelizmente eu não considero justo, pode ser até legal, mas
não é justo, porque o caso aconteceu por uma possível compra
de votos, de 900 votos. Ora, se o cidadão foi eleito com uma
diferença de 60.000 votos do outro, o que poderia influenciar
uma possível compra de 900 votos de diferença? Sem tirar,
não precisa nem tirar 900, vamos tirar ai 59.999 votos, ainda
teremos uma grande diferença. Agora, basta só isso, não
pararam só por aí, e o que me preocupa aqui nesta Casa, o
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que me preocupa com  nós, Parlamentares, eu fico assim meio
incomodado é que ainda estão tentando de forma eleitoreira,
de uma forma, vamos dizer assim, de interesses pessoais,
como aconteceu já naquele processo em Brasília, que se
envolveu o Silvernani Santos, ex-Presidente desta Casa, e o
Deputado Moreira Mendes, só pensando no lado  pessoal,
esquecendo do grande prejuízo que pode trazer para o Estado.
Com isso, Presidente, eu estou querendo me referir às pessoas
que entraram com esse processo contra o Expedito Júnior,
contra a Val Ferreira, contra o irmão do Expedito Júnior, eu
não entro nem na questão do Expedito, nem da Val, nem do
irmão do Senador Expedito Júnior,  até porque foi tirado,
afastaram o nosso Senador Expedito Júnior, afastaram os dois
suplentes do Senador, e pelo que me consta, nem intimados
os dois suplentes de Senador teriam sido para que isso
acontecesse. Além de afastar o Expedito Junior, afastaram aí
os dois suplentes de Senador. Mas o mais importante disso aí,
Presidente, colegas Deputados e a imprensa aqui presente, o
público aqui presente, o importante disso aí é quererem
também enlamear mais uma vez o Governador do Estado de
Rondônia, Ivo Cassol, todos nós sabemos da pessoa que o Ivo
Cassol é, do grande trabalho que o Governador vem prestando
para este Estado de Rondônia em todas as áreas. Tem muitas
coisas, colegas Deputados, vocês sabem muito bem disso, não
é possível de ser feita, mas muita coisa o Governador do Estado
já fez. E tanto fez que foi reconhecido e legitimado pela segunda
vez nas urnas com 54% dos votos do Estado de Rondônia. E
agora, conhecendo o Governador Ivo Cassol como eu conheço,
há 12 anos trabalhando com ele, como o meu colega Luís
Cláudio, há 12 anos, também, trabalhando com o Governador
Ivo Cassol, eu posso garantir de uma coisa, Deputado Luiz
Cláudio, a gente conhece o Governador Ivo, aquele não é capaz
de dar R$ 1,00 (um real) a um voto, muito pelo contrário, se
ele puder tirar pelo eleitor, ele tira para ele, e aí está agora
também envolvendo o nome do Governador nessa situação.  O
quê que eu acho de tudo isso?  Eu acho que isso é um possível
circo armado para desestruturar hoje o Estado de Rondônia
que vem caminhando com as suas próprias pernas, que vem
caminhando, fazendo parcerias em todos os setores, sendo
companheiro do Judiciário, sendo companheiro do Executivo,
do Legislativo.  Então hoje nós estamos aí, praticamente, um
grupo em prol, trabalhando em prol do Estado de Rondônia e
isso tem incomodado muita gente também, tem incomodado
muitas pessoas, porque sabem muito bem que se o Governador
Ivo Cassol fez pelo Estado de Rondônia tendo 20 Deputados
aqui nesta Casa contra ele, tendo 08 Deputados Federais contra
ele, tendo 03 Senadores contra ele, ele sabe, essa população,
esse grupo político do Estado de Rondônia tem certeza de uma
coisa, que hoje o Governador tem: um Senador, que vai valer
por três, que ele não teve nenhum na vez passada; tem dois
Deputados Federais apoiando o Governo do Estado e tem aqui
nesta Casa, praticamente podemos dizer aí 24 Deputados
Estaduais, não apoiando o Ivo Cassol, não, mas sim
preocupados com o Estado de Rondônia, é com isso que nós
estamos preocupados. Estamos preocupados que o Governador
Ivo Cassol faça o seu trabalho honesto, faça o seu trabalho
coerente, estamos fiscalizando também o Executivo da mesma
forma que nós estamos fazendo o nosso papel aqui fiscalizando
o Poder Judiciário, seja os órgãos que forem, o Tribunal de
Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, é aquilo que eu
digo sempre aqui, é o nosso papel de fiscalizar, e estamos
fiscalizando, estamos conversando, estamos levando até o
Governador as nossas preocupações. Hoje mesmo estaremos
indo com o Governador Ivo Cassol para quê?  Para dar força,
dar o apoio, aquele apoio moral que nós sempre demos, mas
nunca esquecendo do nosso papel de fiscalizador, nunca

esquecendo do nosso papel de Parlamentar eleito para cuidar
daquilo que é mais importante, que é para cuidar o patrimônio
da nossa população do Estado de Rondônia.

Então, fica aqui a minha lamentação, a minha
preocupação com esse circo, possível circo armado aí em cima
do Senador Expedito Júnior, da sua esposa Val Ferreira, e agora,
como se não bastasse, em cima do Governador Ivo Cassol. E
uma coisa eu sempre digo, como eu falei anteriormente, tenho
certeza de uma coisa: o Ivo Cassol nunca seria capaz de
comprar um voto. Eu digo isso porque conheço, coordenei as
duas campanhas dele para Prefeito, em Rolim de Moura,
coordenei a campanha dele, a primeira campanha dele para o
Governo do Estado, eu não coordenei esta segunda porque eu
estava cuidando da minha campanha, e sempre como
coordenador, eu, o João Cahula, o Luiz Cláudio, o Salomão,
outras pessoas que conhecem Ivo Cassol sabem que ele jamais
seria capaz de fazer isso que estão tentando imputar a ele.

Seria só isso aí. Muito obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até 05 minutos, o ilustre Deputado Jair Miotto.

O SR. JAIR MIOTTO – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, a platéia
aqui.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de fazer um apelo aqui,
hoje, uma solicitação, inclusive eu fiz um pedido, pedindo a
indicação, falei com o Governador pessoalmente, já o
Governador me disse a dificuldade da matéria humana, a
questão de um posto do IDARON no Distrito do Rio Branco.  Rio
Branco é um Distrito de Campo Novo, fica 90 quilômetros longe
da sede de Campo Novo, e fica 29 quilômetros longe de Buritis.
O IDARON de Buritis tem uma superlotação tão grande, tão
grande, aproximadamente hoje em cinco, seis mil fichas de
produtores, é uma dificuldade.  Os produtores do Distrito do
Rio Branco, os pecuaristas têm que carregar o seu rebanho, o
seu gado lá, vir ao IDARON em Buritis, enfrentar uma fila
enorme, muitas vezes de duas, três horas para fazer o
documento para pagar o GTA para tirar a sua carga de boi, a
sua carga de vaca de lá. E o Governador alega que não tem
matéria humana, que não tem, a Prefeitura propôs em arrumar
uma localidade, propôs em arrumar até dois funcionários da
Prefeitura para fazer um trabalho mais básico do posto e o
Governador alega que não tem os outros funcionários do
IDARON.

Então, eu gostaria que os nobres colegas Deputados,
Sr. Presidente, eu fiz o pedido, a Indicação, que Vv. Exªs.
levassem isso e me ajudassem, que o Governador criasse essa
estrutura e colocasse esse posto do IDARON no Distrito do Rio
Branco, para facilitar a vida dos produtores, dos pecuaristas
daquela região.

Era só, Sr. Presidente, e muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até 05 minutos, o Exmº. Deputado Amauri dos
Santos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Eu estive em Brasília, na 5ª feira, junto com o
Senador Valdir Raupp, onde estivemos com o Senador Suplicy,
onde naquele mesmo dia ele mandou aos três Ministérios os
três Requerimentos de nova criação de Municípios, que estavam
parados, ele fez esses Requerimentos desde fevereiro, que
estavam parados e foram mandados na quinta-feira para o
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Ministério das Cidades, para o Ministério da Integração e para
o Ministério da Fazenda.  Sabemos que tem uma dificuldade
grande de interesse do Governo Federal sobre isso aí, criações
de novos municípios, mas se nós, Parlamentares Estaduais,
não só de Rondônia, do Brasil todo, não nos preocuparmos
com essa situação, vai ficar cada dia mais difícil. Só para ter
uma idéia, se criou um projeto de lei, eu estive no Ministério
da Cidade, estive eu em audiência lá, o Ministério das Cidades
é favorável, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de
lei, isso no ano de 2003, mandou para o Presidente da
República, o Presidente da República vetou, vetou esse projeto
de lei, aí tinha uma PEC, que era do Senador Sérgio Zambiasi,
do Rio Grande do Sul, desde 2003 que estava parada e a PEC
agora que começou a andar, mas está com problema no Senado
essa PEC e nós vemos muitas dificuldades para andar. Por quê?
Porque o Presidente da República alega que criar novos
municípios se torna difícil e é totalmente, já tem um
levantamento do próprio INSS, a criação de novos municípios
a economia se torna mais viável, porque a renda é mais
distribuída, a renda é mais distribuída, isso foi o próprio
Ministério das Cidades, que passou para mim. E outros países
aí fora, que eu mesmo não sabia, não tinha esse levantamento,
outros países aí fora que o número de municípios, só para ter
uma idéia, a Alemanha tem dezesseis mil municípios, a Europa
tem trinta e quatro mil municípios, a França tem trinta e seis
mil municípios, só para ter uma idéia, são aí menor do que o
Brasil, muito menor, e essa necessidade tem de criar novos
municípios. É uma impressão que muito aí se fala, mas criar
um município pequeno é mais despesas para um Vereador, é
mais despesas com o Prefeito, como  Secretário, é muito
engano. Está totalmente enganado quem tem essa visão,
sempre à distribuição é maior. E a gente, eu que estou
acompanhando esse trabalho e vejo a necessidade da minha
região ali, que tem dois municípios, Tarilândia e Colina Verde,
eu vejo a necessidade e as outras regiões, os outros
Parlamentares têm outro conhecimento, mas a gente fica
surpreso porque sabe que a política é aquela coisa. Em
Tarilândia teve aqui uma Audiência Pública onde colocaram
faixas em Tarilândia, algumas faixas, distribuíram papel:
“Amauri é contra a criação de novos Municípios.” E aqui não
estava, e alguém disse que foi alguém ligado ao Deputado
Alex que faz isso. Eu acho, eu estou indo a coisa profunda, eu
estou indo a coisa, correndo atrás da coisa com legalidade, eu
não estou jogando para a torcida, trazer aqui um monte de
gente, dizer: olha, eu vou criar, porque eu sei da situação, eu
não quero enganar a população. Eu quero fazer correto sem,
a saída da PEC 13, se não resolveu o problema da PEC, 13 é
inviável criar novos municípios. Não adianta eu encher aqui o
Plenário, fazer despesas para o Poder Legislativo, trazer gente,
eu tenho a habilidade de trazer aqui cinco mil pessoas, mas eu
não vou fazer isso porque é a minha consciência, que eu não
quero estar enganando a população antes de resolver esse
problema da PEC 13. Eu tenho um problema muito sério comigo,
eu sou muito sincero. Por que, graças a Deus, a população de
Jaru acredita em mim? Porque eu levo a coisa com muita
seriedade, eu não jogo para a torcida, eu jamais vou estar
aqui levando, dizendo aqui, porque eu sei da situação, já tem
o veto do Presidente da Republica essa PEC, porque essa PEC
está em andamento, porque votando essa PEC, vai para a
Câmara Federal, e lá na Câmara Federal a hora que voltar,
porque os Deputados Federais, até mesmo os do Partido dos
Trabalhadores, o Deputado Valverde me deu a maior atenção,
está num esforço muito grande, eu acredito que a hora que
sair do Senado a PEC 13, que for até a Câmara Federal, ela
em seis a oito meses estará resolvida. Por que estará resolvida?

Porque todos os Deputados Federais são favoráveis a criar
novos municípios, e aí não vai poder ter veto do Presidente da
Republica. Por que não vai poder ter veto? Porque é PEC, a
PEC não tem, o Presidente não tem o poder de veto, que já
está o nome, é PEC, aí fica autorizado a todas as Assembléias
do Brasil todo  criar novos municípios. Mas isso aí com certeza
não adianta. Eu, como Deputado, até me convidaram para
Tarilândia, para uma reunião, eu digo: olha, eu posso ir, mas
vou falar a verdade. Para Colina Verde o mesmo, e eu vou
falar a realidade. Não adianta a gente estar aqui no papel do
Parlamentar, nós, Parlamentares, que estamos representando
a população, para não fazer o povo de massa de manobra, de
ir e vir, não precisava trazer o povo para cá, que nós vamos
até a população, mas primeiro que nós vamos fazer aqui, que
se crie uma comissão, que eu já participei, já estou na sexta
ou sétima vez que fui a Brasília, e se crie uma comissão de
Deputados, que marque com o Presidente da Câmara, com o
Presidente do Senado, que aí vai se facilitar mais, aí a facilitação
para criar novos municípios é muito mais fácil. Agora, estar
dizendo aqui que vamos levar no peito, não é assim, porque
aqui temos os Procuradores do Estado. No Mato Grosso, a
Procuradoria, ela não esta argüindo lei nenhuma, mas aqui, a
Procuradoria Federal, ela já falou para mim que se a Assembléia
criar novos municípios ela vai argüir a inconstitucionalidade
dos novos municípios. E é por isso que aqui eu estou tendo
esse conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado
Amauri, V. Exª. já estourou em três minutos o seu tempo.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Só para concluir, Sr.
Presidente, eu que estou tendo um conhecimento melhor nessa
criação dos novos municípios, e nós vamos, no decorrer do
tempo, explicar para os colegas, mas eu até pediria, eu já fui
com o Deputado Valter Araújo, que se fosse uma comissão de
dez, doze Deputados, é quase toda a Assembléia, melhor ainda
para a população do nosso Estado, que precisa da criação
desses novos municípios, principalmente a minha região de
Tarilândia e Colina Verde.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até cinco minutos, sem aparte, o ilustre Deputado
Professor Dantas.

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, nobres
Deputados, a imprensa, o pessoal da taquigrafia, o público
aqui presente.

Eu gostaria apenas de usar a Tribuna por alguns
instantes, Sr. Presidente, para parabenizar a FUNASA pelo seu
aniversário, foi ontem, dezesseis anos de FUNASA, mas na
realidade, pelo seu histórico, mais de cinqüenta anos de luta
no combate aí às endemias, à malária, à dengue, e trazer aqui
os parabéns ao Coordenador Geral, o Josafá, e também aos
trabalhadores de um modo geral da FUNASA, e dizer que a
gente está atento à luta dessa instituição, nas dificuldades que
eles têm, já apresentamos nesta Tribuna, numa outra
oportunidade, varias dificuldades daquela instituição, e a gente,
no que puder, e esta Casa também, eu tenho certeza, e os
Deputados, os Governos, o Governador, o Governo Federal,
também vão ajudar e vamos estar sempre pedindo. As
principais dificuldades da FUNASA, hoje, se encontram em
relação à questão da endemia, a dengue que tem aumentado
no Estado, e eles não têm tido condição, uma estrutura  para
acompanhar e para combater. Também a outra dificuldade que
eles estão encontrando em relação à saúde indígena,
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praticamente eles também têm responsabilidade sobre a saúde
indígena e daí a dificuldade também que eles têm muito grande.

Então, nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade
e deixar os nossos parabéns e o nosso abraço ao pessoal da
FUNASA e também pedir mais uma vez a esta Casa uma atenção
dos Parlamentares, aqueles que puderem, e puderem ajudar
de alguma forma a instituição FUNASA, com certeza toda ajuda
será bem-vinda àquela instituição.

Gostaria simplesmente de dizer isso, deixar os parabéns
e também gostaria de parabenizar a reunião que teve aqui
sexta-feira, eu fiquei sabendo no interior, surtiu um efeito muito
bom, em relação à criação dos novos municípios. Eu estive lá
em Tarilândia e o pessoal que esteve aqui voltou lá radiante,
voltou contente, mencionando que foi uma reunião muito boa.
O pessoal voltou contente mesmo, viu, Deputado Alex? Inclusive
citaram lá muito o nome do nobre Deputado Alex e dos outros
Deputados que aqui estiveram presentes, e alguns até disseram:
Dantas, nós nunca vimos uma coisa dessa natureza, nunca
fomos à Assembléia assistir uma coisa bonita, uma reunião
esclarecedora e tudo mais. Como disse o Amauri, vai ser uma
luta, mas é uma luta de todos nós, eu penso que nenhum
Deputado aqui nesta Casa é contra, não é, Deputado Alex? é
contra a criação de novos municípios, claro, dentro da
normalidade, que nem todos têm condições ainda, mas eu creio
que em Rondônia muitos Distritos já deveriam ser Municípios
há muito tempo, no nosso caso na Tarilândia, Rondominas,
não vou citar mais, mas vou citar os da minha região ali, esses
dois eu acho que já passou do tempo deles serem municípios,
então essa luta vai ser nossa também.

Então, mais uma vez, nós queremos deixar o abraço
de parabéns à FUNASA. E era esta a minha palavra. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de até cinco minutos, sem apartes, o ilustre
Deputado Alexandre Brito. Deputado Alexandre Brito abrindo
mão do seu expediente.

Encerradas as Breves Comunicações, passaremos ao
Grande Expediente.

Com a palavra, pelo tempo de até vinte minutos, com
apartes, o ilustre Deputado Luiz Claúdio.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. LUIZ CLAUDIO – Presidente Neodi, demais
companheiros da Mesa, caros Deputados aqui presentes,
público presente. Aqui eu quero saudar o pessoal de Jorge
Teixeira, os técnicos da EMATER, o Márcio, o Paulo, o Presidente
da Associação, o Iranir, que está presente, técnico da EMATER
de Rolim de Moura, o Natanael, é uma alegria imensa vocês
estarem aqui presenciando o trabalho da Assembléia
Legislativa.

Sr. Presidente, eu quero falar nesta Tribuna, eu estou
apresentando a esta Casa uma indicação à CONAB, Companhia
Nacional de Abastecimento, todos conhecem a CONAB é ligada
ao Ministério da Agricultura, com o objetivo de garantir o preço
mínimo do feijão. Esta é uma prerrogativa do Ministério da
Agricultura e eu visitando o município de Alto Alegre, município
de Santa Luzia, de Alvorada do Oeste, estamos esperando uma
das maiores safras de feijão do Estado, e aqui eu quero
parabenizar o Governo do Estado, o Governador Ivo Cassol,
através da Secretaria de Agricultura, que distribuiu 300
toneladas de sementes de feijão da variedade Carioca
Precoce, através da EMATER, e o resultado está sendo que
vamos ter uma grande safra de feijão. Isso para o Estado é
muito bom, porque nesses 60 dias percebemos que houve uma

queda na arrecadação em função do excesso de chuva, diminuiu
o trânsito de carretas que consome muito combustível e o
combustível é a maior fonte arrecadadora do Estado. Mas é
preciso que a CONAB se prepare para essa safra de feijão.
Essa preparação que eu digo, Sr. Presidente, é no sentido de
garantir recursos para adquirir o excesso de produto das mãos
do agricultor, da agricultura familiar. Hoje o preço mínimo para
a agricultura familiar é de R$ 60,00 (sessenta reais) a saca e
pelo que estamos percebendo, com uma supersafra, o agricultor
poderá perder em função de queda de preço. Mas para isso
existe a política de preço mínimo do Governo Federal e há 5
anos, 4 anos atrás, na época eu era Secretário de Agricultura,
o Estado de Rondônia fez a maior aquisição de feijão da História
do Brasil, foram mais de 2 milhões de reais que foram
destinados à compra de feijão das mãos dos agricultores.

Então, eu estive conversando com o Presidente da
CONAB, meu amigo Campanatti, grande técnico daquela
Companhia, e ele já está preocupado com essa situação. E eu
acredito, eu quero pedir a Deus que não precise a CONAB
comprar, porque se não precisar é sinal de que o preço estará
acima de R$ 60,00 (sessenta reais) a saca, e aí quem ganha é
o produtor rural, quem ganha é o comércio, quem ganha é o
Estado de Rondônia.

Por isso eu estou me antecipando, o Deputado Chico
Paraíba, que conhece muito essa realidade, e já estou fazendo
essa solicitação. E se for necessário ir a Brasília com uma
audiência com o Ministro da Agricultura para garantir recurso
para a safra de feijão, eu estarei à disposição, porque estarei
fazendo isso em defesa do pequeno agricultor do Estado de
Rondônia.

Também estamos em campanha de vacinação contra
a febre aftosa. Há pouco tempo nós nos alegramos que o Rio
Grande do Sul resolveu comprar carne com osso de novo de
Rondônia. Há poucos dias veio uma comissão do Chile, na
semana passada estavam auditores da OIE - Organização de
Epizootias Internacional, visitando o Estado de Rondônia,
conhecendo o trabalho que é feito por vacinação, conhecendo
o rebanho, conhecendo a estrutura do IDARON, então nós temos
tudo para ter no agronegócio da carne um dos melhores
negócios do Brasil em Rondônia. Primeiro que as indústrias
estão se instalando, são mais de 7 indústrias frigoríficas que
estão se instalando no Estado. O Estado tem o status de zona
livre de febre aftosa com vacinação. Então, com a visita de
técnicos do Chile, da Europa, nós vamos poder exportar a nossa
carne para os centros consumidores que pagam melhor preço
e aí o produtor rural terá condições de negociar melhor com
as indústrias.

Mas, Sr. Presidente, eu quero fazer aqui também uma
defesa ao Governador Ivo Cassol. Conheço-o há muito tempo,
jamais o Governador Ivo Cassol, Deputado Miguel Sena,
autorizava ou é favorável à questão de compra de voto, isso é
uma brincadeira, nós não podemos misturar as coisas. Eu
acredito que o TRE vai tocar nessa situação com
responsabilidade, porque jamais o Governador Ivo Cassol, ele
nem precisava disso, de autorizar ninguém negociar voto, ele
nunca foi favorável a isso. E a gente percebe que parece que
soam nos ares alguns grupos políticos interessados nessa
situação, mas eu estou aqui falando de cabeça erguida, de
consciência limpa do grande político que hoje é Ivo Cassol,
para mim é o maior líder político deste Estado, ele pegou o
Estado que tinha demitido 10 mil funcionários, pegou o Estado
que tinha dificuldade para fazer investimentos e está mostrando
para o País como se administra um Governo, um Estado,
pagando em dia, fazendo estradas, fazendo convênio com os
municípios e acima de tudo é um grande político que não se
coaduna com irresponsabilidade nas eleições.
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Portanto, nobre colega Deputado Amauri, com a
palavra.

O Sr. Amauri dos Santos – V.Exª. está de parabéns,
que a gente não pode conviver, eu que já tenho experiência,
que através de mentira o município de Jaru está passando
uma tragédia muito grande e jamais nós, Deputados Estaduais,
queríamos isso para o nosso Estado, porque se vier isso
acontecer de afastar o Governador por essa decisão judicial
que não respeita a decisão do povo, o nosso Estado de Rondônia
vai ter uma crise aí muito grande, porque, a exemplo disso,
não vai muito longe, é o município de Jaru, o município de
Guajará e o município de Monte Negro, são três exemplos que
nós temos no nosso Estado. Agora, imagine se o nosso Estado
conviver com uma crise dessa, sai o Governador, aí entra o
Presidente da Assembléia; aí o Governador consegue uma
liminar, aí volta o Governador, aí depois vai cancela essa liminar
e entra..., com isso eu convivi, eu fui Prefeito, em 8 meses, 9
meses de mandato, fui afastado 6 vezes em 9 meses de
mandato e a exemplo disso está o município de Jaru e a decisão
das urnas, isso quem fala não sou eu, eu não sou advogado,
não sou nada. Os Ministros Gilmar Mendes e Humberto Gomes
de Barros, vários Ministros dizem que a decisão do povo tem
que ser respeitada, não é simplesmente ir lá e comprar um
voto por R$ 20,00 (vinte reais), comprar um voto por R$ 50,00
(cinquenta reais): “vamos tirar isso aí”. Eu acho que a decisão
do povo tem que ser respeitada, eu sou solidário, que eu passei
por isso, tive até problema de depressão, sofri muito com isso
e o pior que sofreu foi o município de Jaru, que hoje não tem
estrada, está praticamente abandonado, jogado às traças, e é
por isso que eu não quero que aconteça com o nosso Estado
de Rondônia onde eu faço parte, que sou Deputado estadual
para defender o povo do Estado de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ CLAUDIO – Obrigado, Deputado Amauri,
V.Exª. falou muito bem. O voto é o instrumento mais forte da
democracia, acabou-se a época das indiretas, Deputado Miguel
Sena, em que um colegiado elegia o Presidente da República,
elegia o Governador e indicava governantes. A maioria do povo
é soberana, nós estamos num país democrático e não podemos
deixar, Sr. Presidente, esta Casa que hoje goza do privilégio de
estar realmente imbuída nas coisas sérias do Estado, foi criado
aqui um movimento político Pró-Rondônia, parabéns, nós temos
que ir em defesa do nosso Estado, sabendo que o Governador
Ivo Cassol jamais autorizava ninguém sequer fazer qualquer
falcatrua em termo de voto de eleições, eu conheço o
Governador, nós temos que respeitar a oposição, mas a
oposição tem que ser sábia, tem que ser inteligente para jamais
querer prejudicar um Estado que está sendo bem governado e
muito governado. Daqui a 3,4 anos nós vamos ter eleições de
novo para Governo, para Senador, quem seja candidato, vão
às urnas, participem do processo eleitoral, vá conquistar o voto
dos eleitores. Agora, eu não aceito de forma nenhuma dizer
que o Governador Ivo Cassol pode entrar nessa mesma situação
aí que houve com o Senador Expedito, que eu não acredito
que o próprio Senador Expedito tem culpa, que tenha culpa o
irmão dele lá que foi candidato a Deputado Estadual, que tenha
culpa a Val e muito menos o Governador, jamais o Governador
Ivo Cassol, nunca autorizou isso, jamais o Governador
autorizaria, eu participei de vários processos, Deputado Tiziu,
desde a Prefeitura de Rolim de Moura, e o pessoal sabe que o
Ivo Cassol é mão-de-vaca, não aceita ninguém em época de
eleições fazer coisa errada, nem no seu governo.

Então eu acredito que os políticos de Rondônia sérios,
que querem ver o bem do Estado e o Estado está bem

governado, o Estado que é um dos que apresentam maior
crescimento econômico, melhor índice de arrecadações, mesmo
estando passando por 60 dias numa fase difícil, graças a Deus
e à competência do Governador e de sua equipe que está
realmente trabalhando 24 horas para que o Estado de Rondônia
continue nesse caminho de ser um grande Estado do nosso
País.

Então eu estou aqui fazendo uma defesa com as minhas
mãos limpas, com a minha consciência tranqüila sobre essa
questão e não tenho dúvida que a Justiça deixará o Governador
fora dessa situação, porque ele não tem culpa, não autorizou
e não merece esse tipo de coisa e com certeza ele ganhou no
primeiro turno das eleições com 54%, com todos os grupos
políticos contrários, com tantas as instituições contrárias, ele
provou que tem voto através do reconhecimento do trabalho,
e o trabalho, nobre Presidente, ele é exatamente o grande
currículo de quem quer ser político, de quem quer governar,
quem quer legislar, é o trabalho, é a seriedade com o seu
Estado, com o seu município e acima de tudo nós que estamos
aqui participando da 7ª Legislatura não podemos ficar de boca
fechada, de boca calada por injustiças. Então, realmente, se
quiserem colocar o Governador, é injustiça, mas nós acreditamos
na justiça do Tribunal Regional Eleitoral, em nada contra o
Governador, nada que o incrimine.

Portanto, nós temos que saber exercer a nossa
democracia, nós temos que exercer a democracia, é esperar
na época certa das eleições, participar do processo eleitoral,
colocar o seu nome à apreciação do povo, aí sim, são as urnas
que vão dizer se você realmente está respaldado pelo povo.
Então eu quero aqui fazer esta defesa, Sr. Presidente, e creio
fortemente que Rondônia não vai ser prejudicada exatamente
porque alguns grupos políticos, algumas pessoas interessadas
querem prejudicar o Estado de Rondônia. Mas, acima de tudo,
mais de 54%, se tivesse uma eleição hoje o Governador Cassol
teria mais 54% de aceitação popular, não tenho dúvida disso,
pelo trabalho que vem fazendo em todos os 52 municípios do
Estado de Rondônia.

Então, nobre Presidente, demais Deputados, eu acho
que todo mundo está preocupado agora com a questão das
usinas, eu tenho defendido essa questão do PAC de Rondônia,
defender as usinas do rio Madeira, defender o orçamento que
está destinado para o Estado de Rondônia, eu fiquei alegre,
estava lá em Cacoal, no município do Néri Firigolo, juntamente
com o Eduardo Valverde, Fátima Cleide, Senadora, e ouvi lá
do Deputado Eduardo Valverde, relembrando o encontro que
houve da união das classes políticas do Movimento Pró Rondônia,
para defender exatamente os interesses do nosso Estado. Então
não é hora de antecipar eleições, não é hora de politicagem, é
hora de união e a união exatamente ela é um bom sinal dos
bons políticos, dos homens sinceros, dos homens serenos que
querem ver o desenvolvimento do nosso Estado.

Portanto, Sr. Presidente, são estas as minhas palavras.
Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até 20 minutos, com apartes, o ilustre Deputado
Wilber Coimbra.

O SR. WILBER COIMBRA – Exmo. Sr. Presidente desta
Casa, Deputado Neodi Carlos, em nome do qual eu cumprimento
todos os demais membros desta Mesa; Exmºs  Srs.
Parlamentares, pares desta Casa; os amigos da imprensa; a
população rondoniense que se encontra na galeria desta Casa
de Leis.

Sr. Presidente, hoje nós trazemos à baila nesta Casa a
nossa preocupação, sempre a nossa preocupação com a nossa
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Polícia Militar, com o nosso Bombeiro Militar, eis que nós temos
sempre nos orgulhado de representar este braço estatal aqui
nesta Casa que faz parte do aparato de segurança pública que
efetivamente tem se manifestado, tem sido presente em todos
os rincões deste Estado. A nossa preocupação, Sr. Presidente,
é que a Polícia Militar, como um órgão de tamanha importância
e dado a sua grande envergadura, o seu ministério, o seu
trabalho desenvolvido em prol da sociedade, que é
especificamente defender e proteger a sociedade, no sentido
mais lato da palavra, do termo, a Polícia Militar lamentavelmente
é um dos órgãos que não tem autonomia financeira, não tem
qualquer autonomia financeira para gerir aquilo que ela se
propõe fazer tanto constitucional como infraconstitucionalmente.
Nós temos testemunhado, no mais das vezes a nossa Polícia,
em que pese S.Exª. o Governador do Estado de Rondônia ter
feito um trabalho de recuperação da nossa Polícia, um trabalho
de implementação de equipamentos, dando melhores condições
de trabalho para a nossa Polícia, mas eu gostaria de fazer aqui
um paralelo da Polícia Militar como, por exemplo, a nossa
Educação tão bem representada nesta Casa pelo eminente
Parlamentar, o Deputado Professor Dantas, que um Diretor de
escola, onde quer que se encontre, a escola mais humilde que
o seja da rede pública de ensino, da rede oficial de ensino,
esse Diretor da escola, tendo 4 professores e 60 alunos, é
ordenador de despesas. Esse instituto de ser ordenador de
despesa, na verdade, Sr. Presidente, é muito louvável porque
é o diretor de escola que está ali na lida diária, é ele que sabe
das necessidades da sua escola, sabe das necessidades do
seu alunado, da necessidade do seu corpo docente e nos
momentos que lhe falta até mesmo material de expediente,
como papel sulfite, lhe falta o cartucho da impressora, lhe faltam
alguns itens para fazer manutenção no sistema de informática
da sua escola, ele tem condições de forma incontinenti, ou
seja, sem demora, de prover os meios necessários para dar
operacionalidade à questão do ensino. E lamentavelmente a
Polícia Militar, ela está carente de tudo, carente inclusive desta
autonomia administrativa financeira, em especial da autonomia
financeira, ficando, por exemplo, nós   temos lá Companhia
Independente de Policiamento Ostensivo  que a Companhia de
Jaru, será que o Comandante hoje, que é o capitão Neurimar,
lá daquela Companhia, um capitão da Policia Militar, um grande
oficial, será que ele não tem condições de ser um ordenador
de despesas? e que venha na verdade, quando faltar material
de expediente, quando faltar fazer a manutenção numa viatura,
será que ele vai continuar mandando aqui para Porto Velho
uma relação de material? Aí vai para Diretoria de Apoio
Logístico, que é a Diretoria Administrativa, passa três meses,
três meses quando chega, esse material chegar lá.

Então Sr. Presidente, aqui eu quero fazer este registro,
dizer que os nossos oficiais, dizer que os nossos comandantes,
o quadro de pessoal que integra a nossa Policia Militar são
pessoas probas, pessoas dotadas de austeridade e que têm
condições de gerir um suprimento de fundos, gerir algum
recurso para que seja levado a bom termo o trabalho de fazer
policiamento preventivo em nosso Estado.

Então, a despeito de como acontece com a Educação,
que os professores são ordenadores de despesas, professores
que ocupam cargos de direção, eu acho que S. EXª. o
Governador do Estado, dotado de grande sensibilidade, poderá
também dotar a nossa Policia Militar de pelo menos uma semi-
autonomia financeira de forma que venha viabilizar aquelas
demandas urgentes, aquelas demandas de maior urgência, que
sejam atendidos pelos nosso comandantes de frações, pelos
nossos comandantes de pelotões lá em Costa Marques, como
também Cerejeiras, como também em todos os rincões de
nosso Estado onde tem lá um policial militar guarnecendo o

patrimônio do Estado, guarnecendo o maior patrimônio, que é
a vida, que é a segurança do nosso povo, de nossa gente.

Então, o nosso pronunciamento aqui nesta manhã é
para sensibilizar S. EXª. o Governador do nosso Estado,
Governador Ivo Cassol, que tenha bons olhos com a Policia
Militar. Nós estamos carentes de tudo e a Policia Militar, até
pela sua conduta, pelo seu perfil de formação militar, são
pessoas de fácil, de fácil manejo, são pessoas de fácil
entendimento porque nós estamos sujeitos a uma série de
regulamentos, regulamentos inter  corporis, estamos sujeitos
aos nossos códigos, que é peculiar dos militares, e nós temos
essa propensão a sermos servos, a sermos, estarmos àe :
disposição do Estado para todo bom combate, como nós temos
testificado ao longo da existência da nossa Policia Militar. Razão
pela qual está é a nossa reivindicação para que o Governo do
Estado esteja dotando a Policia Militar de pelo menos uma
semi-autonomia financeira, para que os nossos Policiais
Militares, os nossos Comandantes possam efetivamente cumprir
com seu ministério, com seu papel, que é defender a sociedade.
Para se defender, Sr. Presidente, necessita de dinheiro,
necessita-se de recursos, recursos financeiros, e aí, às vezes,
a viatura, quando a população liga para o 190 pedindo uma
viatura para atender uma ocorrência, às vezes a viatura não
vai, não é porque é má vontade do Policial Militar, ou do CIOP,
ou da Central de Operações, quando é nos interiores, é porque
às vezes nossas viaturas não se submetem à manutenção, é
uma manutenção às vezes de um pneu, o pneu que está careca,
o senhor sabe disso, já foi Prefeito lá de Machadinho, sabe
como é que acontece, quantas vezes a Prefeitura já ajudou a
Policia Militar por falta de recursos.

Então essa semi-autonomia financeira que nós estamos
aqui pleiteando é para prover a Policia Militar de um mínimo
necessário para que aquela viatura que está com defeito por
causa de uma peça, que custa um preço irrisório, ela esteja
efetivamente em funcionamento para atender às demandas
da nossa sociedade, como aquisição de um pneu, aquisição de
peças, de lubrificantes, que no atual modelo tem que se mandar
tudo para Porto Velho, faz-se uma relação, manda para porto
Velho, quando chega lá, em virtude da burocracia, da burocracia
que imperra a máquina estatal, essa peça quando chega lá já
tem a quinta viatura quebrada. Então, de forma que nós
queremos aqui, não são privilégios, nós não estamos buscando
aqui privilégios, mas nós queremos reconhecimento do Poder
Público para que a Polícia Militar atenda à sua função.

É com muita hora que eu concedo um aparte ao
eminente Deputado Professor Dantas.

O Sr. Professor Dantas – Deputado Wilber, eu
gostaria de parabenizá-lo por essa preocupação, eu gostaria
apenas de lembrar, na Educação isso aí chama-se suprimento
de fundo, e é uma coisa que ajuda demais. Veja bem, um
Diretor, se  não tiver suprimento de fundo para as questões
mínimas ali da escola, às vezes uma lâmpada que quebrou, ou
então alguém que chegou, um cafezinho para servir para
alguém, ele sempre antes desse suprimento de fundo ele tirava
esses gastos do próprio bolso, eu já fui Diretor de escola, como
era horrível, a gente então tinha hora que passava dificuldade
por uma coisa mínima que tinha que esperar alguém vir lá da
Secretária de Educação para resolver ali, com suprimento de
fundo então se resolveriam essas questões.

Então eu acho que o senhor está com a razão, está de
parabéns por essa preocupação. Eu endosso o que o senhor
disse, porque é uma coisa necessária, tem que haver essa
ajuda sim nesse sentido.
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O SR. WILBER COIMBRA – Muito obrigado, eminente
Deputado Professor Dantas. Eu solicito à augusta Mesa que
faça incluir o pronunciamento de S. EXª. o Deputado Dantas
como parte integrante do nosso pronunciamento nesta tarde.
Dizer, Professor Dantas, que quantas vezes os nossos Policiais
Militares, os nossos oficiais utilizam até mesmo de meio de
fortuna para fazer com que a Policia não pare. Nesse Governo
a gente não vê isso porque o Governo tem tido um olhar até
especial para com a Segurança Pública. Mas eu testemunhei
em governos passados que os Comandantes de batalhão até
cometiam, sob pressão, até algumas improbidades, assim
podemos dizer, em virtude de que tinha que celebrar convênio
com o Banco do Brasil para poder ter um dinheiro para comprar
peça para suprir as necessidades das viaturas. Então quando
o Estado, compete o Estado fazer segurança pública, se criou
pela mente tão sábia dos nossos Comandantes de Batalhão,
Comandantes de organizações Policiais Militares aquilo que nós
chamamos de Conselho Comunitário de Segurança Pública, quer
dizer, a comunidade acaba sendo sangrada duplamente, paga
pesados impostos, uma carga tributária de matar e ainda tem
que pagar, contribuir para comprar combustível, para comprar
peça para viatura, comprar pneu para poder fazer policiamento.
Aqui já aconteceu casos da comunidade, da própria comunidade
construir quartéis, quando é dever do Estado fazer isso. Então
o que nós queremos aqui é sensibilizar os Parlamentares porque
toda semana eu estarei nesta Tribuna trazendo temas
envolvendo a Segurança Pública para sensibilizar os nossos
Deputados e a sociedade rondoniense, que quando a Polícia
não se faz presente, quando a viatura não está lá, é porque
nós não temos tido condições para lá estarmos, que nós temos
as viaturas que estão sendo adquiridas, elas precisam de peças,
de manutenção, não adianta nós comprarmos apenas as
viaturas, essas viaturas andam diuturnamente, embora sendo
de aço, têm peças que são de aço, mas essas peças têm um
desgaste natural. Então por isso que há necessidade de
reposição de peças, não basta apenas comprar viaturas, mas
nós temos que ter também peças para fazermos reposição.
Reposição se faz com dinheiro. Não se pode, Segurança Pública
é igual Saúde, tem pressa, tem pressa, nós não podemos ficar
esperando que uma peça chegue depois que a viatura está
baixada, depois que essa viatura está para manutenção e essa
peça chegue depois de 3 meses.

Então é por isso que nós conclamamos aqui aos
eminentes Parlamentares para que estejam ombreados nesta
luta de reaparelhamento da Segurança Pública, porque o crime
está organizado, o Estado é que precisa se organizar para o
bom combate à criminalidade. Nós vemos aí o crime organizado,
a criminalidade possui aí armas de grosso calibre enquanto
nós estamos aí, às vezes, com três oitão completamente
obsoleto.

O Sr. Ezequiel Neiva – Permite-me um aparte, nobre
Deputado?

O SR. WILBER COIMBRA - E aproveito a oportunidade
para, de forma honrosa, conceder um aparte ao eminente
Deputado Ezequiel Neiva, companheiro de luta também.

O Sr. Ezequiel Neiva – Quero parabenizar V. Exª. pelo
tema levantado, e tenho aqui uma sugestão, Deputado. Eu vou
propor ao Governo do Estado para que, já que nós compramos
nossas viaturas livres de IPI, eu acho que viatura policial militar
não pode trabalhar mais que dois anos, dois anos é o suficiente,
ela vai estar trabalhando, não vai dar nenhuma despesa e vai
estar em boas condições. Vamos propor ao Governo do Estado
e vou contar com o apoio de V. Exª. para que uma viatura de

dois anos vá a leilão, o Governo vender essa viatura com dois
anos de uso e tem novamente o dinheiro para adquirir uma
viatura nova, já que nós compramos a viatura livre de IPI.

Quanto nós não vamos estar economizando?
Porque eu já participei de escolta lá no Cone Sul, numa

escolta de 40 km, por exemplo, de um dia ter que chegar com
os presos, Srs. Deputados, a pé porque a viatura quebrou e
não passou nenhum veículo para eu pedir um socorro, pedir
um apoio, tive que chegar com o preso no Fórum a pé porque
a viatura quebrou por falta de manutenção.

Então nós vamos propor isso. É salutar o seu pleito da
Polícia Militar ter um suprimento de fundo para que qualquer
coisa ter que deslocar a Porto Velho, é um absurdo viaturas de
Cerejeiras e Pimenteiras vêm a Porto Velho para fazer uma
revisão de dez mil quilômetros, de quinze mil quilômetros.
Gasta-se mais com combustível de lá para cá, ou arrisca quebrar
nas panelas, nos buracos que estão ai, do que a própria revisão
em Porto Velho. É um absurdo o que está acontecendo. Então
temos que levar isso ao conhecimento do Governador para
que isso acabe, não podemos mais admitir isso. E essa questão
da reposição das peças, da manutenção de nossas viaturas,
isso é imprescindível para quem está trabalhando diuturnamente
no trabalho policial militar.

Meus parabéns. Obrigado.

O SR. WILBER COIMBRA – Obrigado, Deputado
Ezequiel. Eu solicito à Mesa que inclua também o
pronunciamento de S.Exª. o Deputado Ezequiel como parte
integrante do nosso pronunciamento aqui.

Dizer, Deputado Ezequiel, que foi consagrado na
Constituição de 1988, no Art. 37, o princípio da eficiência
administrativa, e o Estado mais do que nunca, por uma questão
de economicidade, questão de economia do erário, precisa
ser um Estado eficiente. Do que adianta um Estado grande,
um Estado gigante, mas um Estado que onera o cidadão. Então,
diante deste fato, como bem falou o Deputado Ezequiel, o que
adianta nós trazermos uma viatura lá de Cerejeiras, 900
quilômetros só para vir, depois 900 quilômetros para voltar,
totalizando aí 1.800 quilômetros para fazermos revisão aqui,
quando nós temos condições de fazer a revisão dessa viatura
numa localidade mais próxima. Então isso daí contraria um
princípio constitucional que está preceituado lá no Art. 37 da
novel Constituição de 1988.

O Estado tem que ser eficiente. O Estado não pode se
quedar inerte diante dos fatos que estão aí a saltar aos olhos,
à vista de cegos. Então, essas viaturas, inclusive, Deputado
Ezequiel, nós compramos viaturas GOL para colocar lá nas
localidades onde um GOL não consegue rodar. Essa viatura
roda três, quatro, seis meses, depois já está imprestável.
Precisamos de viaturas operacionais, viaturas que realmente
venham contemplar a realidade do terreno em ela está lá para
servir a comunidade. Lá na região de Costa Marques tem que
ser veículo traçado. Nossos veículos aí que estão sendo utilizados
como viaturas estão acabando, Deputado Ribamar, estão
acabando com nossos policiais militares, é a questão
ergonométrica dos nossos policiais militares, os desgastes, os
danos psicossomáticos que os nossos policiais militares estão
sujeitos. Por isso que temos policiais militares com dezessete
anos de serviço, com onze anos de serviço, que ele não tem
mais hérnia de disco, agora já é hérnia de DVD, é hérnia de
magazine, que é tanto disco que não é nem mais hérnia de
apenas um disco, é hérnia de magazine. Por quê? Porque as
viaturas talvez não estão sendo adquiridas com critério. O que
adianta comprar um GOL? GOL é carro de passeio. Nós
necessitamos de viaturas operacionais, de viaturas, por
exemplo, as áreas de difícil acesso como é a Linha 429,
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precisamos, Sr. Presidente, de viaturas traçadas, viaturas que
tenham condições de rodar nos terrenos mais adversos que
tem aí no nosso Estado, como é o caso de Cerejeiras,
Pimenteiras e tantos outros rincões em nosso Estado. Razão
pela qual nós pleiteamos e vamos fazer essa indicação para S.
Exª. o Governador de nosso Estado para que dote a Polícia
Militar de pelo menos, já que não se pode conceder a autonomia
financeira plena, como é o caso das demais Secretarias, mas
que possa pelo menos outorgar a esta valorosa, briosa Polícia
Militar do Estado de Rondônia uma semi-autonomia financeira
para que possa realmente fazer segurança pública de qualidade,
tão merecida pela nossa população que está sendo assolada
pelo alto índice de criminalidade, em que pese o esforço árduo,
o esforço diuturno do Governo do Estado através de S. Exª. o
Secretário Evilásio Sena, que tem feito um excelente trabalho
na área de Segurança Pública. Mas eu penso que nós temos
que ser criativos, eu penso que nós temos que ser realmente
audaciosos, assim como têm sido audaciosos os bandidos, os
cidadãos infratores que têm ceifado vidas e o Estado tem que
se mover, o Estado tem que realmente cumprir com seu papel,
que segurança pública é dever do Estado e direito do cidadão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero aqui, em
nome do Deputado Tiziu Jidalias, registrar a presença aqui do
Vereador Paulo Silas, do Vereador Vander, do Vereador Jairzinho,
também do Sr. José Gomes, que é agricultor, do Sr. José Martins,
também agricultor, e o Polaco, que é o motorista, que vieram
lá na comitiva de Campo Novo. Então, em nome do nosso
querido Deputado Tiziu, registro a presença dessas pessoas
nas galerias desta Casa.

Com a palavra, pelo tempo de até 20 minutos, com
aparte, o ilustre Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Parlamentares. Eu venho a esta Tribuna hoje, confesso, bastante
triste quando eu vi na internet algumas cidadãs que no passado,
na cidade de Vilhena, faziam seu papel de conselheiras tutelares
e acabaram fazendo uma denúncia a nível de Estado, cumprindo
seu papel, e hoje está até na internet que poderão levar seis
anos de prisão. Eu estou muito triste porque eu tive inclusive
na época de uma CPI de investigação que envolve pessoas de
alto escalão e que na verdade, como eu sempre disse, as CPIs
aqui no Estado de Rondônia muitas vezes são começadas e
quando chega o interesse de alguém sempre tem alguém que
poda e não deixa chegar até o final. Por isso que hoje não
acredito muitas vezes em CPI, inclusive naquela cidade, junto
com essa cidadã, tinha um Promotor Público que também tentou
fazer um trabalho, advogados, enfim, uma comunidade toda,
e que na verdade aquela CPI da qual fui presidente não tínhamos
condições sequer de levar em frente essa CPI. E passados
alguns tempos, numa primeira instância, elas ganharam na
Justiça e agora eu vejo na internet uma situação até bastante
constrangedora. Eu, entrando em contato com os Conselhos
Tutelares, já em muitos municípios pessoas que estão dentro
do Conselho Tutelar, que estão fazendo suas cartas para se
retirar do Conselho Tutelar, que é um dos Conselhos que
ajudam na questão da criança e do adolescente. E eu acho
que nós do Estado de Rondônia, quando o Deputado falava
uma questão do nosso Estado, é preciso que o nosso Estado
comece levantar essa bandeira de proteção à criança e ao
adolescente, que se ache um meio de não deixar essas crianças
irem para o crime, porque eu tive inclusive, eu tive a
oportunidade de visitar algumas Delegacias e alguns Fóruns
onde lá são os maiores índices de criminalidades são pessoas

jovens de 17 a 21, 22 anos. E não é diferente aqui no nosso
Estado.

Ontem à noite, conversando com um Delegado aqui
de Porto Velho, da região leste, ele me dizia que não existe,
não adianta você colocar milhares de carros, milhares de
policiais se não se fizer nada para tornar essas crianças cidadãs.
Infelizmente, vão ser os policiais, vai ser o Governo do Estado,
vamos ser todos nós correndo atrás de pessoas que já estão
no crime sem uma maneira de poder parar com esse crime. É
preciso que a gente invista em educação e esporte, uma série
de outras coisas, porque eu acho que quem vai mudar a
mentalidade desse povo, dessas crianças, é a educação e as
oportunidades. Infelizmente eu não vejo construir cadeias,
muitas vezes, apesar de tudo, é uma necessidade, como diz o
Deputado agora, de você colocar viaturas, se nós não
começarmos a pegar pela raiz.

No dia 23, nós vamos ter a oportunidade de estar aqui
neste Plenário com a Dra. Elza que faz parte da Vara da Infância
e da Adolescência, que estará aqui neste Plenário para colocar
aos Srs. Deputados e a quem interessar  da situação,
principalmente de Porto Velho, da grande rede de exploração
que tem de menores no nosso Estado, que é uma coisa muito
profunda e muito grande e que se Deus quiser um dia, com
certeza, vai vir à tona como outras coisas estão vindo.

Eu gostaria aqui de convocar o Deputado Marcos
Donadon, que conhece o problema de Vilhena e sabe da
situação, e até diria mais, sem questionar a decisão judicial,
mas eu tive contato com a Senadora Fátima Cleide e Eduardo
Valverde e eles propuseram de fazer uma Comissão de
Parlamentares do Estado de Rondônia, inclusive com as
Conselheiras ir até o Ministro da Justiça, para que o Ministro
da Justiça determine uma fiscalização naquele caso de Vilhena,
que com certeza vai jogar de público ao nosso Estado coisas
vergonhosas que aconteceram no passado e que infelizmente
estão tentando abafar de uma maneira que não é a legal. Nós
estamos vendo na cidade do Rio de Janeiro agora a situação
que se criou lá, e com certeza poderá vir à tona nesse Estado.
E eu vou me dedicar de corpo e alma em favor daquelas
mulheres que fizeram aquele trabalho. Porque elas fizeram
em benefícios de crianças, aliás, tem uma dessas vítimas que
não está no Brasil, mas está em Portugal, como já localizamos,
e tem outra que está em Rondônia, estamos convencendo essa
cidadã a dizer tudo o que sabe, mas o medo é que essa cidadã
possa morrer antes dela poder dar os depoimentos que ela
tem. Não gostaria de mexer com a vida dela porque ela hoje
está casada, tem filhos e mora no Estado de Rondônia, mas se
for preciso, eu disse inclusive, junto com a Senadora sábado,
nós iremos às últimas conseqüências para que a gente não
possa deixar que pessoas que tentaram cumprir o seu papel,
que estavam lá eleitas para defender, sejam hoje condenadas
porque faziam o seu trabalho. Estou bastante indignado porque
são situações que a gente precisa resolver, e infelizmente, estou
apenas fazendo um apelo aos Deputados, não estou
questionando a decisão judicial, porque eles julgam em cima
de documentos, mas é preciso que se aprofunde esta situação.
E eu com certeza estarei junto para que a gente possa
esclarecer este fato e que não se deixe que as pessoas que
tentaram fazer um trabalho contra crime para muitas pessoas
sejam condenadas, até porque muitas pessoas não querem
falar aquilo que sabem. Eu acho isso uma das coisas piores
em nosso Estado, porque se você chegar lá na região leste,
entrar em contato com a Delegacia, com o Dr. Raimundo, ele
mostra para a gente a situação que está dentro da região leste,
e é tudo gente de 13, 14, 15 anos que está indo para o crime.
E aí cabe à Polícia correr atrás, corre o risco de vida com as



30 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 47938Pág.

viaturas que foram compradas, como disse o Deputado aqui,
que compraram aqueles corsinhas que não tinham condições
de pegar nem cidadão a pé no passado. Infelizmente, muitas
vezes você faz planejamentos que é preciso dar condições e
se cobra trabalho quando não se tem condições de fazer.

Eu sei inclusive que no passado, até questionava um
dia com um colega de Assembléia, Dr. Paulo Moraes, quando
compravam armas para os policiais e os bandidos já tinham
armas com muito mais alcance. Então é preciso que se dêem
condições para estas situações. Tanto é que  Ministro Andreazza
era a cidade considerada no Estado a mais violenta do Estado
de Rondônia. Lá se montou uma equipe, houve um Conselho
inclusive da comunidade que colabora, foram designados
policiais para lá, foram dadas as condições, hoje é uma das
cidades que menos tem crime em nosso Estado.

Então, tendo condições, Deputado Wilber, com certeza
a gente vai conseguir mudar o quadro, mas é preciso que a
gente olhe os nossos jovens do Estado de Rondônia,
principalmente Porto Velho. Qualquer cidadão que vier aqui
sabe que nós temos hoje um grande número de pessoas que
estão sendo condenadas, outras presas, outras estão para ser
julgadas e todos são jovens que não passam de 23 anos. Eu
acho que é preciso, nós que estamos num mandato junto com
o Governo do Estado, com as autoridades e as instituições,
comecemos a pensar num plano para que a gente possa
diminuir esta situação que está no nosso Estado de Rondônia.
E talvez para muitos até possam ser agressivos, mas eu acho
que se nós não corrermos atrás desses problemas, com certeza
a nossa cidade será mais violenta ainda a cada tempo que
passa, porque não é, aquilo que eu disse, correndo atrás,
impondo armas que a gente vai solucionar este problema, é
preciso ter uma solução, como disse o Deputado anteriormente,
que tenha realmente mudanças nesta situação.

E naquela época, inclusive naquela CPI que estava
andando, se a gente souber dar jeito de muita gente envolvida,
inclusive que faz o papel para ajudar áreas criminosas nesse
sentido da exploração da criança e do adolescente. E também
nos relatórios que a gente tem e a Dra. Denise que está dentro
dessa frente, ela mesma tem dados lamentáveis, dados assim
que envergonham a nossa situação. E nós precisamos olhar
para isso.

O Sr. Wilber Coimbra – Um aparte, nobre Deputado?

O SR. NERI FIRIGOLO – Tem o aparte, Deputado.

O Sr. Wilber Coimbra – Deputado, primeiramente
quero parabenizar o eminente Deputado pelo discurso tão
sóbrio, pela sua preocupação, inclusive que é marca desse
Parlamentar, preocupação pelas questões sociais que envolvem
a nossa sociedade. E dizer aqui, Deputado, se nós, se o Poder
Público, quando eu falo o Poder Público, eu quero aqui colocar
todos nós nesta situação. Se nós não construirmos escolas, se
nós não construirmos creches, se nós não construirmos centros
profissionalizantes, se nós não procurarmos incentivar os
empresários para que venham para Rondônia para gerar
emprego e renda, lamentavelmente vai nos restar construirmos
mais presídios e construirmos cemitérios para sepultar a nossa
juventude. E um País, um Estado que não leva a sério as
questões da juventude, as questões da infância, certamente é
um Estado sem futuro. E um Estado sem futuro é o Estado que
sepulta seus filhos, e lamentavelmente os seus familiares
estarão chorando a perda de vidas precoces. ÿÿ:

Então, eu quero aqui parabenizar V.Exª. pelo discurso,
dizer que sempre V.Exª. tem contribuído nesta Casa com os
grandes debates. E eu não poderia me furtar de pelo menos aí

alguns minutos de seu tempo para dizer que, como sempre,
eu não poderia deixar de parabenizá-lo e dizer que é assim
que se cria um Estado mais forte, mais pujante e, acima de
tudo, com distribuição de justiça social. Obrigado.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu agradeço o aparte do nobre
Deputado e gostaria que fosse incluído no meu pronunciamento.

E eu não quero tomar todo o meu tempo no Grande
Expediente, eu gostaria aqui, Sr. Presidente, que a gente
começasse a trabalhar uma frente parlamentar de proteção à
criança e ao adolescente, porque nós não temos no nosso
Estado. Quase todas as Assembléias do Brasil têm, eu propus
no passado, mas não foi criada, talvez até por falta de interesse.
Eu acho que cabe a esta Casa fazer uma frente parlamentar
de Deputados mesclada de partidos para que a gente possa
fazer uma frente quando surgirem esses problemas, até para
discutir com a comunidade, com a sociedade, para que a gente
possa montar alguns programas nesse sentido. Porque senão
nós vamos passar o tempo todo como eu disse antes: com
viaturas e carros correndo atrás de bandidos que muitas vezes
é a sociedade que está fazendo com que eles surjam como
bandidos, até não culpo. Porque a criança que começa a
aprender o crime desde a infância, ela vai ser um excelente
bandido. Mas se ela for à escola, poderá ser um excelente
cidadão. Então é preciso que nós pensemos nesse sentido. E
eu acho que o nosso Estado, e infelizmente eu estou
englobando todos os Poderes, não tem políticas direcionadas
para a criança e o adolescente em nosso Estado.

Estou fazendo um apelo, que a Assembléia faça isso.
Estou propondo até como requerimento verbal para que a gente
possa realmente trabalhar nessa área aí, que a gente possa
evitar problemas no futuro e não deixar que se transformem
em bandidos e vão para o presídio, para depois nós termos
que pagar comida, pagar um monte de policiais, enfim, toda
uma despesa que poderia ser aplicada para se tornar cidadão,
não se aplica, e aí depois se paga pelo crime que eles cometem
a nível de Estado. Eu estou fazendo um apelo porque eu
acompanho um pouco esta área desde o mandato passado. E
no dia 23 eu convido todos os Deputados novamente, a Dra.
Elza estará aqui, com certeza, até para nós fazermos
questionamentos, porque ela tem um vasto conhecimento nessa
área. Infelizmente ela não tem pouca ou quase nada de ajuda
para poder transformar o projeto que ela tem, num projeto
que realmente no futuro será bom. Eu deixo esse apelo. É uma
das preocupações que eu tenho, até porque quem sabe a gente
possa evitar que algum de nós um dia possa ser assassinado,
possa ser seqüestrado e uma série de coisas.

Então, eu acho que não só apenas Deputado, mas a
sociedade toda. E hoje, você andar na periferia da nossa cidade
depois da meia-noite, num sinaleiro, você está correndo um
risco de ser assaltado a qualquer instante. Eu estou fazendo
esse apelo porque não é só preocupação minha, é preocupação
inclusive de muitos profissionais que estão nessa área, estão
pedindo e que estão se colocando, esse Ministério Público,
Tribunal de Justiça, Assembléia Legislativa, Governo do Estado,
enfim, todos os órgãos que querem realmente transformar a
cidade numa cidade que seja uma cidade que possa crescer. E
agora, talvez com a criação dessas usinas, com certeza será o
momento que vai criar muito mais caminhos até para se tornar
novos marginais devido à evolução desse projeto. Então eu
acho que está na hora de o Estado de Rondônia pensar nessa
área, porque até hoje, eu estou no terceiro mandato quase, o
pouco que foi feito nessa área, eu estive a semana passada
fazendo uma visita à Comandante Angelina a pedido da
comunidade lá de São Carlos, é uma cidade pacata, onde tem
duas mil casas, duas mil propriedades, não é o povo de lá,
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mas o povo que sai daqui para fazer orgia e hoje é considerado
o principal ponto de exploração de menores no nosso Estado.
É preciso que as autoridades comecem a olhar para esse lado
e com certeza vai ter cidadãos que muitas vezes aparecem na
sociedade com terno e gravata, mas que são aqueles que
proporcionam essas situações que a gente vê por aí.

Então nós temos obrigação de levantar esse problema,
fazer um apelo ao Governo do Estado, para que ele veja esse
assunto como um dos assuntos primordiais do nosso Estado
de Rondônia, para que a gente evite um futuro pior do que
está hoje.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar
a presença aqui do Excelentíssimo Sr. Valter de Oliveira,
Presidente da Câmara do município de Curumbiara.

Encerrado o Grande Expediente, passaremos às
Comunicações de Lideranças.

Com a palavra, pelo tempo de até vinte minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Euclides Maciel, Líder do Governo
aqui nesta Casa.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
Deputados, companheiros da imprensa, nossos amigos que nos
visitam no dia-a-dia, o Deputado Neri, ele esqueceu só de uma
coisa. Prenderam essas pessoas? Porque eles trabalhavam e
quem estava por trás era gente grande, eram autoridades, e
aí não podem ir presos, porque se fosse um ladrão de galinha
estava na cadeia e apanhando, mas como são pessoas, grandes
figurões, aí não, aí prende quem fiscaliza, eles estão errados.
Então gostaria de cumprimentar o Deputado Neri e conte com
o nosso apoio aqui, Deputado.

Meu amigo Deputado Amauri, eu acho que Vossa
Excelência não foi feliz na colocação sobre emancipação,
Deputado Amauri, porque eu participei aqui e eu achei
espetacular aquele movimento aqui, feliz para os Estados que
vão à busca, porque aqui não foi prometido para ninguém que
vai emancipar daqui a trinta, sessenta, nem noventa dias, nem
este ano talvez, mas a PEC está tramitando lá em Brasília,
porque eu acompanhei o pronunciamento do Senador Expedito
Júnior junto com o Deputado Jesualdo, eles estão trabalhando
por isso, eu infelizmente, com o respeito que tenho ao nobre
Deputado Amauri, não concordo com o seu posicionamento,
discordo completamente. E eu vou trazer Nova Londrina, Nova
Colina e quem precisar, os Distritos que precisarem, ninguém
está prometendo que vai emancipar ninguém, não, porque aqui
não foi prometido, aqui foi colocado, até porque uma comissão
dessas aí já esteve em Brasília, mas não houve promessa,
então discordo do Sr. Deputado Amauri, com todo respeito que
tenho pela sua pessoa.

Eu quero citar aqui, Deputado Neri, sobre educação,
feliz o pai que tem o filho formado, que pode pagar uma
faculdade, feliz o pai, porque nós sabemos o quanto é caro, o
pai dá o estudo ao filho, termina o 1º Grau, termina o 2º, vai
para um vestibular, não passa na Federal e daí tem que parar
numa particular e não tem dinheiro, e o filho fica nessa espera.
Aí disseram: – Ah, vocês estão contra a Universidade Estadual.
O que nós temos que fazer é investir, salvar a UNIR, nós temos,
se tiver que gastar, gastar é com a UNIR, esta sim é que nós
temos que salvar, esta nós temos que ir em busca de ajuda,
nós temos que fazer isso. Agora, nós, domingo, assistindo o
Fantástico, Sr. Presidente, a Polícia Federal fez um trabalho
espetacular. Se vocês começarem a notar, 78% dos crimes do
Brasil são com pessoas que já têm uma formatura e que já
têm um diploma. Aí eu faço a pergunta: esses que se formam,

pelo menos dos vinte e cinco que apareceram domingo, tinha
no meio ali só alto escalão, antigamente era diferente, agora é
da classe média alta que estão aparecendo nas páginas policiais.
Eu não sei se não temos que mudar alguma coisa na educação,
um incentivo maior, qualquer coisa, porque infelizmente não é
por aí.

Agora, quem é rondoniense, eu não nasci, infelizmente
não nasci neste Estado, infelizmente, feliz dos que nasceram
em Rondônia, pode bater no peito e se orgulhar desta terra,
porque eu vi um desabafo de um rondoniense no jornal Folha
de Rondônia, no domingo, meu Deputado Ribamar, meu
professor, e eu vou ler, vou ler aqui para os senhores atentarem
um pouco, que talvez passou despercebido, Presidente, o
desabafo de um rondoniense que diz o seguinte: “Rondônia só
tem bicho. Eu quis ir na emissora que é considerada fera, ela
só põe a imagem dos Estados brasileiros, não bastasse seu
slogan Cultura a gente vê por aqui. Em umas das novelas, uma
personagem fez um comentário e uma amiga que deixaria
temporariamente sua profissão de prostituta, pois havia
conseguido um emprego num hotel no meio da selva em
Rondônia. Embora ela tenha dito isso com ar de desprezo por
este Estado, a personagem desiste em seguida do emprego,
afirmando que não iria trabalhar num lugar onde só tem bicho,
numa novela, uma artista global. Essa emissora que sempre
gravou novela em outros Estados fora do eixo Rio-São Paulo,
só denegriu a imagem deles com sua cultura para tolos. Uma
emissora autora do falta marketing em prol da “Cidade
Maravilhosa”, agora ensina que trabalhar num lugar onde só
tem bicho é menos digno do que se prostituir, aliás eles bem
que poderiam responder a seguir os questionamento de um
aculturado rondoniense,” e aí diz o seguinte, Sr. Presidente:

“A cidade maravilhosa tem homens que são capazes
de arrastar uma criança de apenas seis anos de idade por
hora, agonizando até a morte, igual a uma onça ao abocanhar
a sua presa, e aí presa a um cinto de segurança. Então só
Rondônia que tem feras? Na terra da garoa e dos seqüestros o
cidadão vê em segundos todo o seu patrimônio o qual foi
construído durante anos e com muito suor juntamente com
sua família, como reféns nas garras de bandidos, esse cidadão
não preferiria contemplar as águias da Amazônia? Uma
adolescente de apenas 15 anos de idade agora tem que ver
seus sonhos, anseios e sua própria vida abatida numa cadeira
de rodas, pois foi vítima de bala perdida. Os bichos de Rondônia
causam aversão. A quem? Que me perdoem os cariocas,
paulistanos, que nada têm a ver com as asneiras dessa
emissora da qual desde o início decidi não citar seu nome,
onde o paraíso tropical dos parasitas suga a única consciência
de decência e de trabalho integro que restam povo e onde as
escamas do Big Brother das cobras não tão micos, mas culturas.
Ainda tem a malhação das antas, que nada tem a ver com a
ralação dos jovens que ganham a vida nos semáforos
brasileiros. Enquanto isso, ficamos por aqui em Rondônia, onde
podemos acordar todos os dias com o cantar das araras, dos
papagaios e não ao som de rajadas, viaturas, afinal num lugar
onde o racional destrói o seu próximo e onde o cão não só late
como morde também, só tem a aprender que o animal
irracional, em especial de Rondônia, não faz mal a ninguém.”

Isso é dito por um rondoniense, uma pessoa que mora
aqui neste Estado. Eu fiz esse desabafo, Sr. Presidente, porque
um dos homens que é e que tem sido defensor deste Estado é
o nosso Governador. Ele tem conseguido e levado em todos os
momentos, dito vamos comprar aqui de Rondônia. Eu vejo,
ando nas cidades aonde acompanho que ele vê quando o café
é da região, quando nós temos algum produto da região, ele
faz questão de divulgar a marca para prestigiar o que é nosso,
valorizar o que é nosso, nós temos que ser bairrista, o que é
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de Rondônia é nosso; o que é de fora tem que pedir bênção
para nós, porque aqui mandamos nós. Agora, eu lamento, eu
falava com o professor Dantas antes, que hora imprópria, é na
hora em que o Estado começa já num impulso maior, eu ouvi
que já tem nomes de candidatos ao Governo do Estado de
Rondônia, porque parece que vai ter uma nova eleição. Minha
gente, vamos colocar a mão na cabeça e pensar: a quem
interessa isso? A quem interessa, um homem que pegou o
DEVOP, está aqui o Deputado Luizinho que sabe disso, não
tinha máquina, só ferragens, recuperou, hoje dá orgulho entrar
no DER, no DEVOP, porque é máquina para cá, máquina para
lá e está chegando cada dia mais. As Polícias, meu amigo
Deputado Ezequiel, meu Deputado Wilber, liderança da ASTIR
sabe quanto investimento já foi feito, outrora se os
Governadores passados tivessem feito isso estaríamos muito
melhor, salário em dia, é besteira eu falar, porque ele não faz
favor para ninguém, é obrigação de qualquer governo de
qualquer um pagar os salários em dia, mas mesmo assim tem
que ser falado que no passado atrasava-se quatro, cinco folhas,
faça um levantamento no Rio Grande do Sul, que o Deputado
Luiz Cláudio esteve lá, que o Deputado Ribamar esteve lá, vai
ao Mato Grosso do Sul, o ex-Governador fugiu, deixou o 13º
tudo sem pagar, será que o nosso Estado tem que mudar?

Minha gente, nós temos que entender que o momento
é de união, o momento é de dar as mãos e não é de dividir,
falava bem aqui o Deputado Miguel Sena, quando dizia que
projetos em Brasília, se isso chegar a acontecer, pára tudo,
pára tudo e nós temos que ir em defesa do que é nosso, eu
estou aqui não como Líder de Governo, mas como um Deputado
eleito com quase 12.000(doze mil) votos, que sabe do que o
povo quer na região onde eu estou eu sei da atenção que o
Governador tem e mais qual o Governador que já pensou no
homem do campo igual o governador Ivo Cassol? Se sabe,
Deputado Luiz Cláudio, na sua área, na área da EMATER, da
agricultura, cinco horas/máquina para cada agricultor, agora
adquirindo um número grande de tanques de resfriamento, há
muita coisa para fazer, nós sabemos, mas vamos voltar ao
passado um pouquinho, minha gente, esse é o Governador
que tem o Governo nas mãos, ele conhece todos os problemas,
todas as nomeações, todos os problemas que passam estão
nas mãos dele, é um Governo que tem o governo nas mãos,
ele sabe o que está fazendo e nós queremos fazer um apelo a
todos os nossos companheiros Deputados, esse Governador
nós sabemos do tanto que ele prestigia o homem do campo,
estradas, para falar do Governador é brincadeira, seria até
desnecessário, precisamos nós é cobrar mais recuperação de
escolas, precisamos? Claro que precisamos e nós não podemos
nos manter alheios a isso, eu nunca vou deixar e nem esconder.
Agora, o que nós temos que ver. A quem interessa? Esse negócio
que tem gente já comemorando, tem gente já colocando nome
para concorrer ao Governo. Meu Deus do céu! Ao Estado
interessa isso? Claro que não, minha gente, se interessasse
ao Estado ele não ganharia as eleições no primeiro turno, é o
primeiro Governador a ganhar no primeiro turno, não porque
comprou, o Governador Ivo Cassol, se você falar outra coisa
eu aceito, mas comprar ele não compra, porque ele é um mão-
de-vaca, ele não gasta, o Governador Ivo Cassol é um pão-
duro, ninguém consegue ver o dinheiro do Governador. Jogando
bola, às vezes nós pedimos: - Paga um cervejinha, um
refrigerante. É difícil, está sempre sem nada, esquece disso,
vamos pensar no Estado, esquecer de picuinhas, a campanha
acabou, a campanha já terminou.

Eu estava em Nova Londrina, meu amigo Deputado
Luizinho, que eu agradeço, estava agradecendo o Miguelzinho
da CAERD, pela CAERD, na mesa que estava formada comigo
tinha nove pessoas, das nove nenhuma me apoiou e todos

eram convidados meus a estar à mesa porque eu entendo que
a campanha é até às 17 horas do dia da eleição, após aí
desmancha-se o palco e vamos trabalhar, é isso que nós
queremos desse povo. E eu tenho a minha presidente que está
aqui, a senhora Silvana Davis sabe disso, o que nós temos
pedido, nós vamos percorrer este Estado com Vereador, com
Prefeitos para que tenham essa linha, a linha em que nós temos
que defender o que é nosso, e o Governador Ivo Cassol merece
ser respeitado como homem, um dos políticos que arrumou a
casa e arrumou de uma maneira decente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até 5 minutos, o ilustre Deputado líder do bloco
PPS/PV Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Quero cumprimentar aqui
toda a Mesa, em nome do nosso Presidente Neodi Carlos,
cumprimentar os demais colegas, a imprensa, a todos os
presentes. Quero cumprimentar, em nome do nosso colega
funcionário público da cidade de Alvorada do Oeste, o senhor
José Assis, que está presente na galeria, também os Vereadores
Vagner, de São Miguel, Raulzinho, de Corumbiara, e o
administrador do distrito de Vitória da União, que pode até se
tornar município também, quando estaremos em Brasília em
defesa da votação da PEC-13, onde que poderá surgir então a
criação dos novos municípios aqui em Rondônia.

Falando em municípios, como tinha defendido aqui a
criação dos municípios de Nova Estrela, lá no município de
Rolim de Moura, Novo Riachuelo, lá no município de Presidente
Médici, já surgiu uma especulação talvez para que seja então
transformado em município o distrito de Estrela de Rondônia e
também São Domingos, que é distrito de São Francisco do
Guaporé, lá na BR-429.

Falando em BR-429, Sr. Presidente, estive visitando o
Tribunal de Justiça, o então Desembargador Péricles, há poucos
dias, e senti ali o empenho do Poder Judiciário em ajudar o
povo daquela região do Vale do Guaporé, criando assim a
instalação da Comarca em São Francisco, sendo que aquela
cidade de São Francisco está a 120 quilômetros do município
de Costa Marques onde tem uma Comarca e há muitos e muitos
anos na sua história não temos sequer estradas muitas das
vezes para as pessoas se locomoverem até àquela Comarca.
E senti firmeza e interesse então e sensibilidade do
Desembargador Péricles para resolver esse problema. Nós
temos a doação de um terreno da Prefeitura Municipal de São
Francisco, mas o orçamento que temos no Tribunal de Justiça
não é possível a implantação e a construção do novo prédio,
uma sede lá naquele município, mas, por outro lado, eles se
colocaram então à disposição para fazer um levantamento de
viabilidade e fazer assim uma instalação de uma Comarca
alternativa, alugando um prédio numa proporção menor, mas
que já possa então resolver alguns problemas daquela região.

Quero ser bem breve nos assuntos porque também
quero reforçar aqui quando vários colegas Deputados falavam
do Governador Ivo Cassol e se nós tivéssemos, o povo de
Rondônia, que tirar o chapéu para uma pessoa, seria
exatamente para o Governador Ivo Cassol, porque eu estive
nesse Governo durante quatro anos, amigo pessoal do
Governador, e em nenhum momento como servidor deste Estado
ele me deu trégua para que eu fizesse alguma coisa errada ou
que eu deixasse amolecer um dia e fazendo assim prejudicar
o Estado de Rondônia. E quando me coloquei à disposição para
ser um candidato a Deputado estadual, a primeira coisa que
eu me lembro que o Governador Ivo Cassol falou: “Luizinho,
você vai ser candidato a Deputado estadual, continue
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trabalhando firme, porque toda a minha vida foi pautada no
trabalho.” E isso é verdade porque eu lembro que quando eu
ainda menino eles chegaram na cidade de Vilhena e juntamente
o senhor Reditário Cassol, seu pai, e os meus irmãos mais
velhos também madeireiros na época, tinha uma amizade
pessoal ali de comerciantes, de industriais, quando os dois
eram madeireiros e eles sempre fizeram isso, a família toda, e
é exatamente do trabalho que eles tiveram sucesso e foi esse
mesmo trabalho que ele implantou no Estado. Ele falou:
“Luizinho, não usa a estrutura do Estado para fazer politicagem,
trabalhe porque o trabalho vai ser reconhecido.” E eu tenho
toda certeza e a convicção do mundo que esses votos que o
Governador Ivo Cassol teve foi exatamente em cima do trabalho
que todas as pessoas de Rondônia, aqueles que deram a sua
reeleição, aqueles que fizeram com que o Governador Ivo Cassol
entrasse para a história de Rondônia como primeiro Governador
reeleito deste Estado, e com certeza, Sr. Presidente, se não
fosse o achaque que o Governador Ivo Cassol teve no período
eleitoral, foram tantas e tantas situações, tantos e tantos grupos
políticos inventando todo tipo de mentira, muitos órgãos de
imprensa, que eu tenho o maior apreço e respeito, mas que
muitos e muitos órgãos também que defendiam a bandeira de
um ou outro candidato também achacaram o Governador Ivo
Cassol, e se não bastasse isso, com todo o respeito, até
algumas comunidades, algumas igrejas também tomaram o
partido e aí acabaram também prejudicando. Se não fosse
isso, Presidente, a eleição do Governador Ivo Cassol, o seu
percentual de voto talvez seria orgulho para Rondônia, porque
talvez seria o maior do País, perdendo para alguns Estados,
mas mesmo assim fez uma grande votação. Seria injusto e
com certeza muito injusto se a Justiça Eleitoral tivesse uma
posição contrária à permanência do Governador Ivo Cassol no
Poder Executivo do Estado de Rondônia.

Estamos aqui num Poder independente, mas temos
que fazer justiça com aquilo que é verdadeiro, e eu tenho um
desafio para fazer. Que qualquer candidato a governo no
passado, nessa eleição de 2006, não teve sequer a coragem
de desafiar o Governador Ivo Cassol no trabalho, desafiado na
pessoa, falado que não sei o quê, colocaram até lá uma foto,
que eu me lembro muito bem, que ele estava com uma
espingardinha de pressão quando ainda era menino, falando
que o Governador era bandido, é vergonhoso isso. Eu como
representante do povo de Rondônia neste Poder Legislativo,
não aceito, aquilo que for errado com certeza eu nunca estarei
ao lado do Governador Ivo Cassol, mas temos que reconhecer
que ele é um grande homem, um grande administrador e foi
citado aqui, ele tem o governo na mão, e é verdade, para ter
um governo, para ter um Estado na mão, tem que ter pulso
forte, porque não é fácil.

Eu estive no DER, está aqui o José Assis, que é
funcionário lá de Alvorada e sabe. Quando nós assumimos o
DER, tinha onze máquinas funcionando, hoje ultrapassa
trezentas máquinas que estão funcionando, não tem que pedir
comida, não tem que pedir óleo, não tem que pedir peças,
como eu tive que fazer quando assumi juntamente com o
Governador Ivo Cassol, no dia 1° de janeiro de 2003. Nós fomos,
Deputado Tiziu, muitas vezes pedir ajuda para os comerciantes,
para os empresários para resolver os problemas que havia no
Estado, hoje a história é diferente. Eu falo do DER, porque foi
onde eu trabalhei, mas são vários os setores, o Estado cresceu,
a economia cresceu e com certeza o Estado está aí mostrando
que realmente é forte, um Estado que tem progresso, e é por
isso que tantas pessoas do nosso país inteiro têm acreditado
no Estado de Rondônia. E ainda quero dizer mais. Há poucos
dias, eu recebi uma ligação do Presidente nacional do Partido
Verde, que é um partido que tem uma cobrança muito grande

dos seus membros e convidaram para fazer parte do Partido
Verde exatamente o Governador Ivo Cassol. Para quê,
Presidente? Para que ele fosse candidato a Presidência da
República na próxima eleição. Então isso é um reconhecimento
que o Brasil inteiro tem com o Governador Ivo Cassol. E eu
posso afirmar com muita convicção que tem muitas Assembléias
Legislativas do País que hoje talvez andem mais direito do que
andavam, exatamente porque tem o temor de ter lá no seu
Estado um governo como o Governador Ivo Cassol.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerradas as
Comunicações de Lideranças, passaremos à Ordem do Dia.

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3° Secretário)- Procede à
leitura das proposições recebidas.

ORDEM DO DIA

- PROJETO DE LEI da Deputada Daniela Amorim -Regula a
Concessão de Título de Utilidade privada a instituições de
natureza privada e de interesse público e dá outras providências.

- REQUERIMENTO do Deputado Valter Araújo -Requer
informações junto à Secretaria de Estado da Saúde, quanto ao
andamento das obras dos hospitais de Vale do Anari, São
Francisco do Guaporé, Vale do Paraíso, São Felipe do Oeste e
Urupá, inclusive a previsão da data de conclusão, instalação
de equipamentos e se a responsabilidade da administração
desses hospitais será do Estado.

- INDICAÇÃO da Deputada Daniela Amorim -Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado o envio de projeto
que dispõe sobre incentivo a projetos culturais e desportivos e
dá outras providências.

- INDICAÇÃO do Deputado Miguel Sena -Indica ao Senhor
Governador do Estado a necessidade da construção de um
auditório na Escola de Ensino Fundamental e Médio Raimundo
Cantanhêde, localizada no município de Jaru.

- INDICAÇÃO do Deputado Miguel Sena – Indica ao Senhor
Governador do Estado a necessidade da construção de um
auditório na instituição de ensino Presidente Tancredo de
Almeida Neves, localizada no município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO do Deputado Alex Testoni – Indica ao Senhor
Governador do Estado, via Defesa Civil e Fazer, da urgente
necessidade da distribuição de alimentos, roupas, remédios e
redes a ser encaminhado às famílias de ribeirinhos da Capital
e das comunidades de Maravilha, Niterói, Santo Expedito,
Remanso, Grande Amparo, Silveira, São Miguel, São José,
Mutuns, Bom Jardim e Belmonte, regiões do médio Madeira
que estão em estado de Calamidade pública em razão da grande
enchente do rio Madeira.

- INDICAÇÃO do Deputado Alex Testoni - Indica ao Líder
da Bancada Federal Excelentíssimo Senhor Deputado Federal,
Eduardo Valverde, a necessidade de serem tomadas medidas
administrativas pelos Parlamentares em Brasília e pelo Executivo
Federal visando atender às demandas sociais de obras e
serviços públicos de forma direta, por emendas parlamentares
e/ou convênios com Governo do Estado, com os Municípios
rondoniense a fim de atender os pleitos reivindicados e
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apontados pelos representantes dos Distritos em nossa
Audiência Pública do último dia 13 de abril, com vista à possível
emancipação das referidas localidades, conforme relatório em
anexo.

- INDICAÇÂO do Deputado Alex Testoni - Indica ao Senhor
Governador a necessidade de serem tomadas medidas
administrativas pelo o Executivo e suas Secretarias de Estado
visando atender às demandas sociais de obras e serviços
públicos de forma direta, ou por convênio com os municípios-
mães, reivindicadas e apontadas pelos representantes dos
Distritos em nossa Audiência Pública no último dia 13 de abril,
com vistas à possível emancipação das referidas localidades,
conforme relatório em anexo.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO do Deputado Amauri dos
Santos- Altera o dispositivo do Regimento Interno
estabelecendo as regras para eleição e vacância de cargos da
Mesa Diretora.

- REQUERIMENTO do Deputado Luiz Claudio Pereira Alves
- Requer à Mesa providências junto à Superintendência da
CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, a implantação
do Programa de Garantia de Preço Mínimo para a Safra de
Feijão 2007.

- INDICAÇÃO do Deputado Neodi Carlos – Indica ao senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de asfaltar o pátio
e reformar o quartel da Polícia Militar do município de Jaru.

- INDICAÇÃO do Deputado Neodi Carlos - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de construir um quartel da Polícia Militar
no Distrito de 5º BEC, no município de Machadinho do Oeste.

- INDICAÇÃO do Deputado Miguel Sena – Indica ao senhor
Governador do Estado a necessidade da construção de um
refeitório na escola no município de Guajará-Mirim.

- REQUERIMENTO da Deputada Daniela Amorim – Requer
informações junto à Secretaria de Estado da Agricultura,
Produção e Desenvolvimento Econômico e Social – SEAPES,
sobre o Projeto Semear do Governo do Estado.

- REQUERIMENTO da Deputada Daniela Amorim – Requer
informações ao Poder Executivo Estadual sobre O Projeto de
Mecanização Agrícola – PROMEC.

- INDICAÇÃO da Deputada Daniela Amorim - Indica ao
senhor Governador do Estado sobre a necessidade da
construção de uma creche no Distrito de Bom Jesus, município
de Jaru;

- REQUERIMENTO da Deputada Daniela Amorim – Requer
à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia que encaminhe ofício ao Presidente da República.

- REQUERIMENTO do Deputado Neri Firigolo - Requer
informações ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

- INDICAÇÃO do Deputado Neri Firigolo - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de viabilizar a criação do Centro do
Idoso

- PROJETO DE LEI do Deputado Wilber Coimbra - Dispõe
sobre a Proteção de Saúde dos consumidores nos
estabelecimentos comerciais que ofertam a locação e respectivo
acesso a jogos de computadores e rede local, conhecidos como
Lan House, local de área e seus correlatos, e dá outras
providências;

- INDICAÇÃO do Deputado Jair Miotto -Indica ao Poder
Executivo a implantação de um posto do IDARON no Distrito de
Rio Branco, no município de Campo Novo, Rondônia.

- INDICAÇÃO do Deputado Valter Araújo - Indica ao senhor
Governador do Estado de Rondônia a necessidade de viabilizar
a construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola
de Ensino F. M. Professora Antônia Vieira Frota, no Distrito de
Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho.

- PROJETO DE LEI do Deputado Wilber Coimbra - Altera
dispositivo da Lei nº 150, de 06 de março de 1987, com redação
dada pela Lei nº 676, de 27 de novembro de 1996.

- PROJETO DE LEI do Deputado Wilber Coimbra - Assegura
ao deficiente físico propriedade de vaga em escola pública
próxima da residência, conforme especifica.

- INDICAÇÃO do Deputado Jesualdo Pires – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de aquisição de 10 computadores para
a Escola Estadual Jorge Vicente Salazar.

- INDICAÇÃO do Deputado Jesualdo Piries - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de aquisição de equipamentos para o
refeitório e a biblioteca da Escola Estadual Jorge Vicente Salazar.

- INDICAÇÃO do Deputado Jesualdo Pires - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de equipamentos para suprir
necessidades da Escola Estadual Jorge Vicente Salazar.

- INDICAÇÃO do Deputado Jair Miotto - Indica ao Poder
Executivo a recuperação das estradas da Linha 1, quilômetro
86 no município de Buritis.

- INDICAÇÃO do Deputado Jair Miotto -Indica ao Poder
Executivo a implantação do PROENCRO, Programa de Ensino
Médio nos Campos de Rondônia, nas comunidades da Vila da
União, Rio Branco, Linhas C6, C10, C14 Comunidade Três
Coqueiros, no município de Campo Novo de Rondônia.

- INDICAÇÃO do Deputado Euclides Maciel-Indica ao
Governo do Estado de Rondônia a necessidade de firmar
convênio com a Prefeitura na construção de um Posto de Saúde
no bairro Habitar Brasil, em Cacoal.

- REQUERIMENTO do Deputado Euclides Maciel - Requer à
BRASIL TELECON a necessidade de implantação de uma antena
para captar o sinal da telefonia móvel celular no Distrito de
Nova Londrina, em Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO do Deputado Euclides Maciel - Indica ao
Governo do Estado de Rondônia a necessidade de firmar
convênio com a Prefeitura na construção de um depósito de
água no bairro Habitar Brasil, em Cacoal.

- INDICAÇÃO do Deputado Euclides Maciel- Indica ao
Governo do Estado de Rondônia a necessidade de firmar
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convênio com a Prefeitura Estadual de Ji-Paraná para
construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Inácio
Loiola, no Distrito de Nova Londrina.

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA(3º Secretário) – Discussão
prévia do PROJETO DE LEI Nº 023/07 DO DEPUTADO NERI
FIRIGOLO que: Estabelece a obrigatoriedade de devolução do
valor alusivo a matricula em caso de desistência do curso pelo
aluno.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Em discussão
única e votação prévia, parecer contrário da Comissão de
Constituição e Justiça ao Projeto de Lei nº 023/07 que:
Estabelece a obrigatoriedade de devolução do valor alusivo à
matricula, em caso de desistência de curso pelo aluno. De
autoria do ilustre Deputado Neri Firigolo.

Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Os Deputados favoráveis ao parecer contrário ao

Projeto de Lei permaneçam como se encontram.
Está aprovado o parecer. Vai ao arquivo.

Encerrada a Ordem do Dia, passaremos às
Comunicações Parlamentares.

Com a palavra, por um tempo de até cinco minutos, o
ilustre Deputado Amauri dos Santos.

Está ausente. Passaremos ao segundo orador inscrito.
Com a palavra, por um tempo de até cinco minutos, o

ilustre Deputado Ezequiel Neiva, sem apartes.

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Daniela, imprensa presente, o
público que nos assiste nessa tarde.

Quero cumprimentar o Presidente da Câmara Municipal
de Corumbiara, Valter de Oliveira, Vereador Raulzinho, também
lá de Corumbiara, Distrito de Vitória da União, e também o
Administrador daquele pujante Distrito de Vitória da União,
Jailson, que nos dá honra de estar nesta tarde aqui nesta Casa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada, eu confesso
a vocês que passei um final de semana um pouco triste, muito
chateado com as noticias que ora estamos ouvindo, Deputado
Luizinho, e assistindo, e me causou assim muita estranheza
por parte de um cidadão que foi candidato na eleição passada,
quando fazia um discurso na sexta-feira e falava o seguinte:
graças a Deus que a Justiça de Rondônia fez justiça. Eu não
entendi muito bem a frase dele, não, porque se não me foge à
memória, ele ficou na 2ª posição com 60 mil votos a menos do
que o 1º, e 60 mil votos, perfeitamente, e eu acho que em
todos os tempos prevaleceu no Estado democrático e de direito
a vontade da maioria, ou eu estou enganado?  Se eu estiver
enganado, me corrijam. A vontade da maioria é que sempre
prevalece.  Quando eu perdi as eleições de 2002 e naquela
oportunidade me faltavam 33 votos, Deputado Tiziu, o meu
partido elegeu 4 Deputados, nem por isso eu fui para a
imprensa, fui brigar, porque alguém tinha que sair para eu
assumir a minha vaga, não, eu tinha que eu assumir que perdi,
me faltaram 33 votos, e eu tive que lutar para numa outra
oportunidade conseguir o meu espaço.  E eu sempre dizia:
“não quero tomar o espaço de ninguém, quero apenas ocupar
o meu”.  E consegui, o povo de Rondônia me deu essa
oportunidade, eu estou aqui como Deputado.

Agora, me desculpem aqueles que perderam a eleição,
briguem, mas na conquista do voto, e não da forma como estão
querendo fazer, tomar o mandato legítimo do Senador Expedito,
que foi dado pelo povo de Rondônia, pela maioria esmagadora.
E se fosse qualquer um outro candidato que tivesse sido eleito
com essa votação, estaria eu aqui hoje como Deputado para
defendê-lo, não importa quem fosse, temos que respeitar a
vontade da maioria, é isso que tem que ser, é isto que vale, e
mais me preocupou ainda porque domingo à noite eu saí um
pouco e já tinha gente fazendo cálculo para eleição de Governo,
já estavam um passo à frente, já não estava nem preocupado
mais contando que o Senador já tinha perdido e agora já
estavam contando também que haveria uma eleição para
Governo.

Nós não estamos aqui para puxar sardinha de ninguém,
mas a verdade, os nossos colegas já se pronunciaram aqui,
gostei muito do pronunciamento do Deputado Luizinho, do
Deputado Euclides, se estamos preocupado com o Estado é
hora de refletirmos, se estamos preocupados com o
desenvolvimento do Estado, meu amigo Deputado Ribamar, é
hora de refletirmos. Eu acho que o Estado não está preparado
neste momento para fazer uma nova eleição para o Governo
de maneira alguma, não vamos nem pensar nisso. O nosso
colega já tem aqui elogiado o trabalho do Governador, o
Deputado Luizinho falou das estradas, outros falaram dos
programas que o Governo tem implantado no Estado e eu venho
falar aqui da industrialização do nosso Estado, do
desenvolvimento da agroindústria.

Queridos, o Governo do Estado, Ivo Cassol, tem brigado
muito para que indústrias venham se instalar no nosso Estado,
para que indústrias venham se instalar no nosso Estado para
dar emprego e geração de emprego e renda para o nosso
povo, não adianta nada nós estarmos aqui como defensor de
uma categoria e querer exigir por salários se o Estado não
começar a arrecadar mais, não consigamos fazer com que a
arrecadação do Estado aumente, só aí então poderemos falar
em aumento de salário. E o Governo do Estado, Ivo Cassol,
tem brigado por isso, e aqui estes Deputados que aqui estão,
estão voltados para isso. E eu quero dizer aqui, Jair Miotto,
quando as maiores causas de doença no mundo são uma
carteira vazia, uma carteira vazia, é um pai de família que não
tem um emprego, é a mãe que não tem um emprego, é um
filho que não tem um emprego, isso sim é uma das maiores
causas de doenças do mundo. Se nós queremos que o número
de pessoas sofrendo no mundo seja reduzido só precisamos
proporcionar a eles um jeito honesto de viver.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu queria fazer
um comunicado aos Deputados inscritos para falar e que na
hora, pela ordem escrita, que não estiverem presentes no
Plenário, perderão a vez, nós vamos relevar aqui o Deputado
Amauri, com a palavra, por um tempo de até cinco minutos,
sem aparte. Seguiremos ao próximo inscrito.

Com a palavra de até cinco minutos, sem aparte, o
ilustre Deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Sr. Presidente, demais colegas
da Mesa Diretora, Deputado Maurinho, nobres colegas
Deputados.

Gostaria, primeiramente, a imprensa também,
cumprimentá-los, a todos que estão presentes, aos funcionários
da Casa, e esclarecer a todas as pessoas e colegas Deputados
que não estiveram presentes na sexta-feira, nove horas da
manhã, onde tivemos Audiência Pública para tratar da possível
e difícil emancipação dos Distritos do Estado de Rondônia. O
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fruto dessa Audiência foi uma ata assinada por todas as
lideranças políticas e representação dos Distritos aqui do Estado
de Rondônia, também já fruto dessa Audiência um ofício
solicitando uma Audiência com o Senador Renan Calheiro, do
Senado Federal, para nós discutirmos a PEC 13. Está assinado
este oficio pela comissão PRO-Rondônia, já há uma comissão
formada para a frente de emancipação, está formada pelos
Deputados Dr. Ribamar Araújo, Líder do PT, Deputado Luizinho
Goebel, Deputado Valdivino Rodrigues, Deputado Tiziu Jidalias,
Deputado Jesualdo Pires e Deputado Alex Testoni. Também
como fruto dessa Audiência o ofício solicitando uma audiência
ao Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara Federal
assinado pelos membros da Comissão Pro-Rondônia, mais o
Deputado Luizinho, mais o Deputado Tucura.

Também foi solicitado pelos Deputados a favor da
emancipação uma indicação ao Governador do Estado que faça
os limites territoriais dos Distritos a possivelmente serem
emancipados. Então o Governador fazer a parte dele, se
antecipar, porque, Deputado Dantas, o senhor também é um
colaborador dessa emancipação, porque a possível aprovação
da PEC 13 que devolve a nós das Assembléias Legislativas dos
Estados o direito de legislar sobre a emancipação. Quando
vier nós estaremos prontos, caso venha, vamos torcer, vamos
lutar, vamos sonhar, caso venha, porque ela pode ser feita
antes das eleições municipais, não só daqui a quatro anos,
não podemos mais esperar. É por isso que houve essa Audiência
Pública também, Deputado Ribamar Araújo, indica ao Líder da
bancada federal, o Excelentíssimo Sr. Deputado Federal Eduardo
Valverde, a necessidade de serem tomadas medidas
administrativas pelos Parlamentares em Brasília e pelo Executivo
Federal visando a atender às demandas sociais e obras de
serviços públicos de forma direta por emendas parlamentares
e por convênio do Governo do Estado com os Municípios
rondonienses, a fim de atender os pleitos reivindicados e
apontados pelos representantes dos Distritos em nossa
Audiência Publica no dia treze. Foram relacionados os Distritos
a serem estudados, se têm ou não direito à emancipação,
obedecendo evidentemente às normas que estão lá escritas
na PEC 13.

Então, na verdade, estamos apenas fazendo um
trabalho em conjunto com todos os Deputados, cada um
Deputado Jair Miotto, o senhor na sua região, eu e o Deputado
Dantas na nossa, o Deputado Luizinho na dele, e assim por
diante a todos os colegas Deputado, cada um vai defender a
emancipação  dos distritos de sua região. Então só a união
desta força com a bancada federal nós poderemos dar
continuidade a esse grande sonho dos Distritos.

E foi falado na Audiência Publica que a emancipação
desses Distritos que têm condições técnicas lá da PEC 13 vai
gerar evidentemente progresso, e gerando progresso vai gerar
ICMS, riqueza para o nosso Estado. Então a luta continua, é
muito difícil, mas se nós não lutarmos, Deputado Dantas, se
nós não sonharmos e pararmos agora se torna impossível.
Impossível não é, eu disse inclusive nessa reunião que estou
acostumado com lutas difíceis.

E também, Sr. Presidente, não sei se V.Exª. reparou,
eu estou um pouco abatido, um pouco triste, porque eu vim a
esta Casa para realizar uma missão, um sonho de ajudar o
Estado de Rondônia, é por isso que eu estou aqui, nobres
colegas Deputados, e hoje eu vejo, Sr. Presidente, esse sonho
em risco. Por que em risco? Porque se comenta nos bastidores
desta Casa, é público, de uma possível cassação do nosso
Governador Ivo Cassol. Em que situação, Sr. Presidente, ficará
este Estado? Essa grande oportunidade que nós temos hoje
com a união da bancada federal, dos partidos, Dr. Ribamar
Araújo, pensando em Rondônia, nós estamos aqui hoje, Sr.

Presidente, enxugando esta Casa junto com os colegas
Deputados, moralizando esta Casa, em prol de Rondônia. As
Usinas do Governo Federal para Rondônia. É claro que esta
Casa está sendo favorável ao Governo do Estado, que nós
aprovamos todos os seus projetos, em prol de Rondônia. Na
campanha, o senhor Governador Ivo Cassol por diversas vezes
me deu conselhos. O único conselho que ele me deu por várias
vezes no palanque, nunca me deu nada, e eu também não
pedi nada: - “Alex , você esta começando na política, não cometa
nenhuma irregularidade, não cometa nenhum crime eleitoral,
não faça nenhuma mudança, não dê nenhuma passagem.”

Por diversas vezes, Sr. Presidente, como que alguém
dá um conselho a um amigo, uma pessoa que ele me indicou
que entrasse na política para a melhoria do Estado de Rondônia,
para que eu pudesse dar minha contribuição, como que alguém
vai cometer um crime eleitoral da mesma natureza? Não vai,
não, Sr. Presidente. Então eu gostaria que o Tribunal Regional
Eleitoral visse com carinho o não envolvimento do nosso
Governador Ivo Cassol nesse triste episódio. Não vamos jogar
fora essa oportunidade de o Estado de Rondônia não começar
a ir para trás de novo. Eu estou triste, sim, Sr. Presidente, eu
vou rezar, que Deus ilumine os corações dos membros do
Tribunal Regional Eleitoral.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Srs. Deputados,
eu informo que na Sessão de amanhã, dia 18 do 04,
comparecerá a esta Casa a senhora Elza Aparecida de Castro,
Delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e
Adolescente, para prestar informações sobre os assuntos
relativos àquela Delegacia.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretario) – Sr.
Presidente, um comunicado.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia.

Os Deputados que o presente subscrevem comunicam
a V.Exª. de que, nos termos do Caput do Art. 99 do Regimento
Interno desta Casa Legislativa, formaram um Bloco Parlamentar
PPS PV, sob a liderança do Deputado Luizinho Goebel.

Plenário das deliberações, 12 de abril de 2007.

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

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, encerramos a presente Sessão, convocando outra para
o dia 18 do corrente, no horário regimental, com a seguinte
Ordem do Dia.

-Projeto de Decreto Legislativo nº060/06

-Projeto de Lei nº136/03

-Projeto de Lei nº115/03

-Projeto de Lei nº175/00

-Projeto de Lei nº381/01.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão ás 17 horas e 22 minutos)
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 19ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 7ª LEGISLATURA

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO WILBER COIMBRA ,  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
realizados em seus pronto-socorros.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Art. 1º -  Ficam os hospitais públicos ou privados obrigados
a comunicarem, formalmente, as Delegacias de Polícia mais
próximas, quando do atendimento de mulheres, crianças e
adolescentes vítimas de agressão física em seus prontos-socorros
no Estado de Rondônia.

Art. 2º - Os dados de preenchimento na comunicação
formal descrita no Art. 1º desta Lei deverão contemplar:

I – motivo de atendimento;
II – diagnóstico;
III – descrição detalhada dos sintomas e das lesões;
IV – conduta, incluindo tratamento ministrado e

encaminhamentos realizados.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei

no prazo de 90 dias.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação.

JUSTIFICATIVA

A obrigação de informar às Delegacias de Polícia, quando
da ocorrência envolvendo crimes contra mulheres, crianças e
adolescentes, sendo atribuída aos hospitais, sejam públicos ou
privados, vem a tentar diminuir os alarmantes índices de
criminalidade acerca de tal tipo penal.

A grande preocupação da sociedade parte da idéia de que
na maior parte dos casos, esse tipo de violência é cometida por
familiares ou outras pessoas que vivem no mesmo domicílio, assim,
muitas vítimas, seja por medo de represálias, ou vergonha de ter
seus problemas expostos, deixam de registrar a devida ocorrência
policial, aceitando o desgaste psicológico causado pela sensação
de impunidade, e impossibilitando, assim, a ação do Estado no
sentido de promover a justiça.

Deve-se enfatizar que as vítimas desse tipo de crime, em
geral, freqüentam com assiduidade os serviços de saúde, passando
regularmente pelos pronto-socorros, ambulatórios e hospitais da
rede de saúde,  gerando custos e onerando os cofres do Estado.

O presente projeto de lei é inspirado na luta árdua que se
vem empreendendo há anos no combate à violência contra a
mulher, criança e adolescente. Atende à reivindicação do
movimento acerca da necessidade do serviço de saúde assumir
também como sua responsabilidade, a atenção às vítimas desses
crimes, comunicando aos órgãos responsáveis sobre os
atendimentos de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de
agressão física em seus pronto-atendimentos no Estado de
Rondônia.

É dever do Estado e da Sociedade delinearem estratégias
para acabar com essa violência, enquanto ao setor de saúde cabe
acolher as vítimas, buscando minimizar sua dor e evitar outros
agravos.

Diante do exposto, conta-se com o apoio dos nobres
colegas, objetivando a aprovação deste importante projeto.

Plenário das Deliberações, 11 de abril de 2007.

DEPUTADO WILBER COIMBRA
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS, indica ao Poder
Executivo Estadual recapeamento de rodovia.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor

Geral do Departamento de Estradas e Rodagem – DER, a
necessidade de efetuar o recapeamento asfáltico de
aproximadamente 30 Km’s da RO 01, que liga Ariquemes a
Machadinho do Oeste.

JUSTIFICATIVA

O trecho dessa rodovia asfaltado há algum tempo está em
péssimas condições de tráfego, dificultando o acesso a vários
Municípios, inclusive a Colnizia, no Estado de Mato Grosso.

Já solicitamos ao Governador do Estado o asfaltamento do
restante dessa rodovia, mas enquanto providencia esse serviço,
é necessário que seja realizado um recapeamento nesse trecho
de 30 Km’s para manter boas condições de trafegabilidade aos
veículos que dela se utilizam todos os dias. Os Municípios que essa
rodovia dá acesso ficam muito distantes da BR-364, e as péssimas
condições de tráfego dessa rodovia, principalmente no período
chuvoso, têm atrapalhado o desenvolvimento da região.

Pelo exposto é que intercedemos ao Governador do Estado
para que o mesmo determine esse serviço em atendimento à
reivindicação da população da referida região.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007.

DEPUTADO TIZIU JIDALIAS

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

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na forma
regimental, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, solicitando o envio a esta
Assembléia Legislativa, um Projeto de Lei de acordo com o
Anteprojeto em anexo:

JUSTIFICATIVA

Trata-se de anteprojeto que visa melhorar e tornar mais
justa as possibilidades de acesso aos cursos especiais de cabos e
sargentos, adequando-o ao Decreto-Lei 9 A, que em seu Art. 60
diz: “As promoções serão realizadas pelos critérios de antiguidade
e merecimento...”

Convém destacar as diversas iniciativas de sua excelência o
Governador do Estado para melhorar a segurança do nosso Estado.
Esta é sem sombra de dúvidas, mais uma ferramenta disponível,
desta feita em benefício do ser humano, do militar do estado,
como fator motivacional para melhorar a segurança pública do
nosso Estado.

A destinação de um percentual de 30% das vagas, a ser
preenchida mediante concurso, é mais uma forma  de motivar a
permanência na corporação, de militares que buscam um
crescimento mais rápido na carreira, enquanto 70% das vagas,
preenchidas por antiguidade, premiariam os militares que ao longo
da sua carreira primaram pela sua boa conduta, seu bom conceito
e pelo seu justo merecimento.

Isto posto, solicito aos Nobres Pares e encaminhamento
desta indicação.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007.

DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS, indica ao Poder
Executivo Estadual recapeamento de rodovia.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas e Rodagem – DER, a
necessidade de efetuar o recapeamento asfáltico de
aproximadamente 20 Km’s da rodovia que liga Ariquemes a Monte
Negro, sendo o trecho da saída de Ariquemes até o início do
asfalto novo.

JUSTIFICATIVA

O trecho dessa rodovia que nos referimos acima é o do
asfalto que foi realizado a algum tempo que está cheio de buracos
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e com isso dificultando o tráfego dos veículos que necessitam por
ali trafegar.

Somos conhecedores que apesar do esforço ainda há
dificuldade do Governo Estadual em manter as rodovias em boas
condições de tráfego, mas trata-se de uma rodovia que dá acesso
a outros Municípios e o tráfego é intenso, e quanto mais demorar
a  recuperar mais as condições vão piorando e o custo será maior
para o Estado, além de que o desgaste dos veículos que trafegam
nessa rodovia acaba trazendo prejuízos a muitas famílias,
principalmente daquelas cujos pais dependem de frete para
sobreviver.

Portanto, esperamos contar com o apoio do Governador
do Estado para ver essa reivindicação concretizada.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2007.

DEPUTADO TIZIU JIDALIAS

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº01013/2007

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

JOÃO PAULO SARAIVA LEÃO VIANA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Secretário de Apoio, código DGS-
9, na Escola do Legislativo, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1025/2007

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

SILVANO MAIA GARCIA ALMEIDA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-07, no Departamento de Serviços Gerais, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1046/2007

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

FRANCELINE FERREIRA DE SOUZA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-13, que exerce
na Secretaria Geral, a partir de 10 de abril de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1047/2007

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

MARLICY SILVA FERNANDES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-05,
no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1048/2007

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

A L T E R A R
A lotação para o Departamento de Recursos Humanos, da

servidora VALÉRIA MOREIRA DE ALENCAR RAMALHO, que
exerce o Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Técnica,
código AT-27, na Advocacia Geral, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 11 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01054/2007

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

BRUNO BENTES SOUZA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, que exerce no
Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1057/2007

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
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UIARA BEZERRA JACOMEL, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-24, na
Secretaria Geral, a partir de 10 de abril de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01058/2007

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:

A L T E R A R

A lotação para o Departamento de Serviços Gerais do
servidor JOÃO BRUNO VILLAR NUNES LIMA, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
15, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01059/2007

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

A L T E R A R

O código para AST-26, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, que o servidor VALDOMIRO
RIBEIRO OLIVEIRA, exerce no Departamento de Policia Legislativa,
a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01063/2007

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

CÉLIO JACIENTICK PIMENTA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, no
Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01064/2007

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

DELMO BARROSO BRITO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-15,
no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01065/2007

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

ELIEZEL SALES LOPES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-15, no
Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01066/2007

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

EZEQUIEL SALES LOPES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-15,
no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01067/2007

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:

A L T E R A R

 O código para AT-15, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Técnico, que o servidor JUDSON TEIXEIRA PAES
DE ARAUJO, exercer, no Departamento de Polícia Legislativa, a
partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº01068/2007

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

JERONIMO SERVO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, no
Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01069/2007

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

JORGE ANTONIO BRITO JOHANN, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15,
no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01070/2007

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

MARCOS LOURENÇO DO NASCIMENTO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-15, no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01071/2007

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

RAYLDISON FARIAS MARTIAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, no
Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01072/2007

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

VICENTE DE PAULO CAMILO DE SOUZA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-15, no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/ALE/2007
PROCESSO Nº 013/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 que se encontra autorizada, nos autos do Processo nº
013/ALE/2007 a realização de licitação, às 10 horas, do dia 18
de junho de 2007, na modalidade de CONCORRÊNCIA
PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO, regime de execução indireta,
tendo por finalidade a contratação de empresas para prestação
de Serviço Telefônico Móvel Pessoal (SMP) Local e Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC) de Longa Distância
Nacional para Móveis, Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC), na Modalidade Local, Serviço de Longa Distância
Nacional e Internacional, para atender as necessidades da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, em
conformidade com o Projeto Básico e demais anexos, nos
termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

A C.P.L/ALE  receberá a documentação e as propostas dos
interessados no dia e hora acima indicados, na sala da CPL-ALE/
RO, situada na Rua Major Amarantes, 487 - Bairro Arigolândia, em
Porto Velho-RO, telefone/fax: (0XX)69 3216-2710.

O Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no
endereço acima, de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das
07h30 as 13h30, e nas terças-feiras, das 13h às 19h, onde poderá
ser adquirido, mediante o recolhimento de taxa,  não reembolsável,
através de DARE (documento de arrecadação estadual), no valor
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.

 Porto Velho, 26 de abril de 2007.

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
Presidente da CPL/ALE


