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23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL

ATOS DA MESA DIRETORA

    SUMÁRIO

23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 19 de abril de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Alex Testoni – 1º Vice-Presidente
Luizinho Goebel – Deputado

Secretários:
Professor Dantas – Deputado
Luizinho Goebel - deputado

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

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

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 23ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da
7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da ata da
Sessão Ordinária anterior.

O SR. PROFESSOR DANTAS (Secretário ad hoc) -
Procedendo à leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Em discussão a
ata que acaba de ser lida.  Não havendo observações, dou-a por
aprovada.

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

O SR. PROFESSOR DANTAS (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

Sr. Presidente, justificativa de ausência;

- MEMORANDO nº 097/GDAB/07 – De ordem do Exmº Sr.
Deputado, vimos, através do presente Expediente, informar que
o mesmo estará ausente na sessão dos dias 02 e 03/05 do
corrente ano, pois estará em viagem para Brasília – DF, onde
participará de eventos das comemorações dos 100 Anos de
Rondon, a convite do Senador Jayme Campos. E nos dias 08, 09
e 10/05, tratando de assuntos particulares.

Dr. Deputado Alexandre Brito.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Passemos às
Breves Comunicações.

Com a palavra, pelo prazo de 05 minutos, sem apartes, o
Exmº.  Sr. Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Parlamentares, eu me inscrevi até porque hoje é o Dia do Índio e
tem alguns dados interessantes que, ao decorrer dos cinco
minutos, eu passarei a relatar, mas antes eu quero aqui até dizer
com respeito àquela carta, ontem, logo em seguida o Secretário
de Educação me ligou. E eu sabia porque eu o conheço há vinte
anos, que não ia passar em branco uma situação daquela cartilha.
E ele me explicou inclusive que já notificou a empresa e pediu
que a empresa fizesse a retirada daquele material urgentemente.
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E não sei quais as punições que vão ter à empresa, mas de imediato
ele já pediu e, com certeza, ele inclusive já tinha me falado que
tinha conhecimento e já tinha tomado providências. Eu sei, conheço
ele há vinte anos, e sei que essas coisas, como disse ontem, até
tentaram dizer que eu o teria desmoralizado. Muito pelo contrário,
eu disse que era uma pessoa séria e que sempre, ao menos até
agora, nunca ouvi ele se furtar desse tipo de compromisso.

Eu gostaria aqui, até por ser Dia do Índio, e a gente sabe
que muitas pessoas que muitas vezes não sabem e vêem o índio
como um cidadão que só atrapalha o nosso País, e hoje, diante
das considerações, diante de todos os estudos que existem, na
questão do aquecimento da terra, eu acho que é muito
importante, é muito oportuno fazer uma nova avaliação, porque
realmente as matas onde os índios estão, indiretamente, além de
manter a sua gente vivendo da natureza, estão contribuindo para
que, em nível de mundo também tem essa contribuição na
preservação das matas. E nós sabemos que a história é um pouco
do índio, tem alguns dados aqui que desde quando aconteceu o
descobrimento do Brasil, a gente tem uma avaliação aqui de um
cidadão que é um antropólogo, que quando, no começo da
história, o Brasil tinha sessenta e oito milhões, sessenta e oito
milhões e cem mil índios. Ao passar do tempo, diante dos
massacres, diante muitas vezes até de catequizações forçadas,
enfim, o Brasil foi diminuindo a sua quantidade indígena, chegando
ao ponto de praticamente quase chegar à extinção. E hoje volta
novamente a crescer na questão da sua população. Muitas vezes,
as questões de reservas indígenas, muitas pessoas fazem avaliações
apenas pela riqueza que tem, como é o caso da madeira, essas
questões todas. E eu faço, desde que estou em Rondônia,
conheço a tribo dos Suruís, inclusive conheço índios que
representam como o índio, o senhor Amil, que hoje representa
em nível de mundo a questão da causa indígena, a questão do
Amazonas, e a gente vê que muitas questões dentro das questões
indígenas, eles têm muita coisa para ensinar para o branco. Na
questão inclusive da destruição da natureza, na questão da pesca,
na questão da caça, enfim, uma série de coisas que, se a gente
conhecer profundamente, a gente vai ver que muitas questões
eles têm muito a ensinar para a gente. E hoje eu acho que a
população dos índios é mais ou menos, existem hoje dentro do
Brasil em torno de trezentos mil índios dentro da cidade isso é, ou
seja, na questão das áreas, ou na cidade, na questão urbana, ou
na questão do seu habitat próprio, que é a questão das matas. E
é uma situação que muitas vezes as pessoas não podem avaliar.
Até a nossa história foi prejudicada por isso, porque quando os
portugueses chegaram ao Brasil existiam mil e trezentas línguas
indígenas, e com o passar do tempo elas foram desaparecendo.
Atualmente só existem apenas cento e oitenta línguas, porque
foram se acabando, até porque os brancos muitas vezes tentaram
mudar seus costumes, mas com o tempo eles foram começando
a retomar as suas culturas. E eu vejo isso, até a questão dos

Suruís, que no dia sete de setembro do ano passado eles tiveram
a inauguração da primeira oca indígena, para que seja educado o
seu povo na questão da preservação, na questão do futuro dos
índios, com referência à natureza. Eu estive presente, fui
convidado, tinha trinta e poucos caciques, e a gente percebe
que eles estão preocupados com a população deles, com o futuro
da questão indígena, e eles voltam a fazer com que os costumes
e a sua língua sejam preservados dentro dos seus ambientes.

Para quem não entende, cobra dos índios que viva a
questão dos brancos. É a mesma coisa que nós sairmos da cidade
e tentarmos morar na mata e tentarmos viver como eles vivem.
São dois ambientes diferentes, mas muitas vezes as pessoas não
entendem que aquilo é o costume deles, é a cultura deles, enfim,
é a maneira que eles sempre viveram e que as pessoas muitas
vezes não respeitam. E o pior de tudo é que no nosso Estado de
Rondônia, o que a gente viu ao longo desse tempo todo é que a
sua floresta, a exploração da madeira, aquela riqueza natural hoje
praticamente está extinta, pouco ou nada existe entre as áreas
indígenas de madeira que podia estar hoje com a questão de
preservação. Eu acho que tem algumas coisas que não funcionam,
como a saúde indígena que é muito difícil funcionar, até porque
na tribo Suruí é uma luta constante deles, que é a questão, ou
seja, se a FUNAI tivesse sido administrada localmente até pela
própria população, porque são eles que conhecem os costumes,
são eles quem sabem das dificuldades.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Deputado, o seu
tempo acabou.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu vou concluir. Eles conhecem
os costumes, conhecem a situação, conhecem as doenças, enfim,
é muito difícil quando muitas pessoas, às vezes, estão dentro da
administração das tribos indígenas que não conhecem nada da
realidade e impõem a eles certas coisas que jamais vão conseguir.

Eu queria deixar registrado aqui o valor que têm as
florestas do Amazonas, que os índios estão lá dentro, não no
termo de querer derrubar, fazer pasto, essas coisas todas, mas
analisando na esfera do mundo a importância que têm hoje as
florestas, e o papel que está fazendo hoje em nível de mundo,
em benefício de toda a humanidade, que é a questão do gás
carbônico. Então é preciso que a gente olhe pelo lado positivo e
também saiba respeitar que o habitat deles é diferente do habitat
dos brancos.

Era isso que eu queria deixar registrado hoje no Dia
Nacional do Índio.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Com a palavra,
com o prazo de cinco minutos, o ilustre Deputado Professor Dantas.
Agradeço a presença do Romildo Vitales, de Cerejeiras, do
Deputado Ezequiel Neiva. Também quero agradecer a presença
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do meu pai, Vilmar Testoni, que me honra muito hoje aqui. Um
grande abraço, pai.

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, demais
nobres Deputados, a imprensa, a taquigrafia, o público aqui
presente, aproveito para, em nome do Sinval Gonzaga, nosso
amigo ali de Ouro Preto, cumprimentar toda a platéia  presente.
Sr. Presidente, eu gostaria de iniciar parabenizando hoje os índios
de todo o Brasil, todas as comunidades indígenas, pelo seu dia, e
em nome do João Firmino e também do seu pai Firmino João, que
é o cacique ali da tribo Terenas, do Mato Grosso do Sul,
cumprimentar toda comunidade indígena do Brasil. Na realidade,
todos nós temos um pouquinho de sangue indígena, de um jeito
ou de outro. Eu mesmo, dizem que a minha avó é filha de índio.
Então, se nós formos puxar, na realidade, nós brasileiros, é difícil
uma família que não tenha o sangue correndo, o sangue indígena
por parte do pai ou por parte da mãe, de algum ancestral. Então,
o nosso povo e as nossas comunidades indígenas e toda nossa
Rondônia, do Brasil e do mundo, o nosso grande abraço no seu
dia.

Gostaria, Sr. Presidente, de convidar, o objetivo desta
minha palavra nesta manhã é convidar a todos os presentes,
convidar o Sr. Presidente, a Mesa, todos os nobres Deputados, a
imprensa, o pessoal da Taquigrafia, o público aqui presente, os
funcionários desta Casa para a Audiência Pública que será na
segunda-feira, às 9 horas da manhã. Audiência Pública que nós
pedimos e agradecemos a esta Presidência pela sua deferência
na questão dessa Audiência, que foi muito boa e nós da Educação,
em nome da Educação, agradecemos a esta Casa pela aceitação
dessa Audiência Pública que tratará da gestão democrática. Uma
Audiência Pública para a gestão democrática, que é uma das coisas
importantes da Educação hoje em dia. E nós esperamos que um
dia alguém possa entender melhor, a comunidade possa entender
melhor o verdadeiro papel da comunidade e da sociedade em
relação à escola.

Na realidade, Sr. Presidente, esta Audiência, a gestão
democrática, vai, na realidade, tratar de alguns pontos importantes
em relação à escola. A finalidade da gestão democrática foi criada
para dizer à comunidade, ao povo, que a escola não é do Governo,
a escola não é do Prefeito, a escola não é da Prefeitura, há esse
pensamento enraizado na mente da comunidade de um modo
em geral no Brasil de que a escola é do Governo. Então o Governo
que se vire, pois ‘eu não tenho nada a ver com a escola, não’. Ah,
a escola está no mato? Eu não vou lá ajudar a fazer mutirão para
ajudar a escola, não. Isso aí é o Governo que tem que limpar, se
vire; eu já pago o meu imposto, para que fazer isso? Eu ir lá na
escola ver o meu filho lá? O professor é que é responsável por ele
lá na escola. Para quê que eu preciso ir lá na reunião de pais? Vou
nada’.

Então, na realidade, a Audiência Pública vai começar a
chamar a atenção de todos nós da sociedade, da comunidade,
para uma participação melhor da comunidade na escola. A
participação dos pais, que isso é muito importante, muitas vezes
o pai nunca aparece na escola para ver como está indo o seu
filho, como vai o andamento, como é que ele foi na prova bimestral,
que nota tirou. Às vezes o pai só aparece lá na escola quando o
filho reprovou, aí não adianta mais, Às vezes ainda vai bravo contra
a escola, contra o diretor, contra o professor e assim o comércio
também, a indústria.
Então a gestão democrática visa chamar toda sociedade, todas
as entidades, todos os segmentos religiosos ou não, para que
venham participar também da escola, como se fosse uma grande
família.

Então nós convidamos, aproveitamos esse momento e
gostaríamos de chamar todos os presentes para que participassem
conosco dessa Audiência Pública da Gestão Democrática, segunda-
feira às 9 horas. Vai começar por aqui pela Assembléia Legislativa,

Deputado Neri, Deputado Ribamar, Deputado Tiziu, mas o objetivo
nosso é depois nós estendermos essa discussão pela rádio, pela
televisão, pelas escolas, pela comunidade, por aí afora, pelas
associações, da importância de todos nós nos unirmos e
participarmos do processo escolar de um modo geral.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Com a palavra,
com um tempo de 5 minutos, sem apartes, o nobre Deputado
Amauri dos Santos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, viemos aqui hoje falar sobre dois projetos que
apresentamos nesta Casa, igualmente, mexendo na Constituição
do nosso Estado, apresentando para que a Mesa Diretora seja no
mesmo sistema do Congresso Nacional. Por quê? Porque a gente,
para não fugir da regra, diferente, vota primeiro o cargo de
presidente; segundo o de vice-presidente; depois, o segundo
vice-presidente, tudo separado. Apresentei esse projeto, o
Presidente da Comissão não está aqui, o Deputado Wilber, que
eu já queria que fosse rápido. Por quê? Porque a gente fica com
liberdade de votar, aí há democracia. Se a sociedade vai às urnas,
ela tem várias opções de votar em vários candidatos, por que
nós, Deputados, vamos ter que voltar à ditadura militar e só votar
numa chapa fechada? Isso acabou em 1982. Por que acabou?
Porque para você votar em um candidato do PMDB tinha que
votar no mesmo vereador do PMDB. Eu lembro a primeira vez que
eu fui votar, eu tive que votar na chapa completa porque não
podia. E a democracia veio por quê? Para você votar separado, e
aqui esta Casa, ela queria acabar a democracia e eu apresentei
este projeto de lei voltando à democracia, que tem a opção,
porque às vezes eu posso não gostar do companheiro Deputado
Luiz Cláudio, mas eu posso ter uma simpatia pelo Deputado Neri
Firigolo e votar, disputar, dentro do meu partido. Na Câmara
Federal, teve dois candidatos, o Deputado Wilson, que é lá da
Paraíba, e o Deputado Osmar Cerralho e disputaram o cargo de
1º Secretário, foram para o 2º turno e o Deputado Osmar ganhou.
E a democracia é para isso. A legislatura passada fez uma coisa
que acabou a democracia. Eu acho que o Deputado Neri estava
aqui, mas não concordou com isso. Se o Brasil foi às urnas, foi
todo o Brasil às urnas para acabar a ditadura, a Assembléia
Legislativa de Rondônia voltou. Voltou para quê? O mesmo sistema
de ditadura. Aqui só pode votar na chapa completa, se não você
não pode, fica amarrado. Eu acredito que se fosse o sistema que
não fosse ditadura, o Presidente desta Casa ia ter os 24 votos,
porque eu acredito que os Deputados do Partido dos
Trabalhadores, todos três, votariam a favor e ele teria o candidato
para disputar a 2ª Secretaria, 3ª Secretaria, que eu mesmo, eu
não nego, não, eu tinha intenção de disputar. Se aqui não fosse
o sistema de ditadura, que não foi essa legislatura, eu teria, eu
iria disputar qualquer cargo. E o meu Projeto de Lei, eu apresentei
porque não é PEC, precisa de 13 votos, eu acredito que como
nós estamos na democracia, que volte, vamos voltar ao sistema
eleitoral que é brasileiro, que nós somos votados e não nós aqui
nesta Casa ficarmos implantando o sistema de ditadura que já
acabou há 23 anos, vai fazer 24 anos que o povo foi às urnas,
todos nós, e aqui jamais poderia.

E outro Projeto de Lei que eu apresentei aqui nesta
Casa, todos nós sabemos, tem muitas leis aqui nesta Casa que
fizeram por conveniência e eu estou com mais de 20 projetos de
leis, apresentei dois agora. Agora apresentei uma PEC, onde tive
16 assinaturas, porque voltar ao sistema que é o sistema de todas
as Assembléias do Brasil. Se vagar o cargo do 1º Secretário ou o
de 1º Vice-Presidente, a Assembléia tem 10 dias para fazer a
eleição após declarar o cargo vago. Hoje não, o sistema é o sistema
de ditadura, isso nós não podemos. Todos nós sabemos, quando
o Deputado Severino renunciou o mandato lá de Presidente, o
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Vice-Presidente teve 10 dias para fazer a eleição. Esse é o sistema
de todo o Brasil e eu apresentei, apresentei esse projeto. Por
que eu apresentei? Porque...

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Deputado, o seu
tempo já se esgotou.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Para concluir. Eu
apresentei esse projeto em nome da democracia, porque os 24
Deputados aqui que pregaram a democracia, falam sempre na
democracia e voltam ao sistema da ditadura que nós sempre
condenamos. Não tenho nada contra ao Deputado Alex, de jeito
nenhum, é porque eu gosto da democracia e várias leis que tem
aí eu vou fazer o mesmo.

Para concluir, muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Com a palavra,
pelo tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimento aqui, em nome
do Presidente em exercício, Alex Testoni, todos os colegas
Deputados; cumprimento a imprensa, em nome do Israel, nosso
amigo lá de Nova União, é uma honra ter sua presença aqui, e o
Luciano, nosso Secretário de Obras de Castanheira, um grande
Secretário, inclusive foi parceiro nosso quando ainda trabalhava
no DER, e o ex-Vereador e liderança lá do município de Cerejeiras,
o Sr. Romildo Vitales. Eu cumprimento a todos os presentes.

Na verdade, eu queria usar estes poucos minutos aqui,
Deputado Tiziu, para falar das visitas que nós estivemos fazendo
em reunião com as Associações de Pequenos Produtores Rurais,
tanto do município de Alvorada do Oeste quanto do município de
Vilhena, onde consegui reunir cem por cento dos representantes
das Associações Rurais daqueles municípios. Mas até eu ouvi aqui
o Deputado Amauri falando, e eu acabei pensando em mudar o
meu discurso e dizer, Deputado, que eu fico triste quando o senhor
vem usar esta Tribuna para falar que nós estamos vivendo aqui
um tempo de ditadura. Mas o senhor acabou de afirmar aqui que
é uma ditadura e me estranha muito porque eu fazia parte da
Mesa, nas conversações para fazer parte da Mesa, e acabei abrindo
mão por duas vezes exatamente para a gente poder compor. E
está aqui o Deputado Neri Firigolo, que é do Partido dos
Trabalhadores, e que tiveram também oportunidade, foram
convidados, teve uma certa conversação, depois acabou o partido
não sendo, mesmo não votando, mas foram contra indicação do
Presidente Neodi. E eu particularmente assinei esse Requerimento
de V.Exª. e queria aproveitar este instante aqui para retirar a
minha assinatura aqui, em público, Sr. Presidente. Vou retirar, até
porque eu acho que tudo que está acontecendo nesta Casa é
conversado, é democrático e a partir do momento que tiver a
ditadura, eu sou o primeiro a virar o arreio, porque eu não vim
aqui para ninguém colocar cabresto em mim. Eu tenho liberdade
no meu mandato, não tenho rabo preso e eu vim aqui exatamente
com os votos do povo para legislar para o povo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Encerradas as
Breves Comunicações, passamos ao Grande Expediente.

Com a palavra, pelo tempo de vinte minutos, o ilustre
Deputado Neri Firigolo. Está abrindo mão.

Com a palavra, pelo tempo de vinte minutos, com apartes,
o ilustre Deputado Luiz Cláudio. Está ausente.

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

(Às 09 horas e 45 minutos o Sr. Alex Testoni passa a
Presidência ao Sr. Luizinho Goebel).

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. TIZIU JIDALIAS – Ilustre Deputado, grande
amigo Alex Testoni, para mim é um prazer muito grande vê-lo
presidindo esta sessão. Também quero, ao mesmo tempo,
cumprimentar todos os componentes da Mesa Diretora;
cumprimentar aqui todos os nobres Deputados que aqui se fazem
presentes; quero também cumprimentar a nossa valorosa imprensa
desta Casa, que tem feito um grande trabalho à frente deste
Parlamento; da mesma forma cumprimentar todo o público que
aqui, mais uma vez, nos assiste e nos dá o privilégio de estar
dentro desta Casa, na realidade acompanhando todos os trabalhos
de seus Parlamentares.

Quero, inicialmente, cumprimentar aqui dois amigos que
vieram, na realidade, da cidade do Vale do Anari. Um é o Vereador
João Comprido, também Presidente daquela Casa de Leis, ali da
cidade do Vale do Anari; eu quero cumprimentar o Sr. Marcelo,
que é o Secretário Geral ali da Câmara de Vereadores do Vale do
Anari, grandes amigos nossos e que têm feito ali também um
grande trabalho em benefício do nosso povo do Estado de
Rondônia, precisamente do município de Vale do Anari. E eu quero
que vocês transmitam lá para aquela população o nosso grande
abraço.

Quero inicialmente, Sr. Presidente, dizer que muitas vezes
vim usar esta Tribuna e sempre que venho, coberto de algumas
preocupações, desta vez não é diferente, e eu quero aqui, Líder
do Governo, Deputado Euclides Maciel, eu quero aqui, meu amigo
Deputado Luiz Cláudio, que tanto tem defendido causas
importantes aqui dentro deste Parlamento, cumprimentar meu
amigo Deputado Ribamar, grande Deputado nesta Casa que sempre
traz também temas importantes. Eu venho hoje, de novo, Sr.
Presidente, falar aqui de sonhos. Eu de fato sou um sonhador e
vou continuar batendo nesta tecla, até que um dia eu me faça
ser entendido dentro desta Casa. Eu não tenho problema nenhum
de falar que sou realmente um sonhador. Continuo sonhando com
uma Rondônia cada vez melhor. Continuo, Sr. Presidente, sonhando
com uma Rondônia cheia de progresso. É por isso que hoje eu já
vejo como realidade, embora muitos órgãos da imprensa, de uma
forma crítica, às vezes duvidam sobre as usinas do rio Madeira.
Mas eu acredito. Sou um sonhador. Eu acredito que um dia nós
vamos, sim, ter as usinas do rio Madeira gerando energia, não só
para o Estado de Rondônia, mas sobretudo trazendo recursos
para este grande Estado e automaticamente servindo ao nosso
País.

Eu sei, Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa aqui
presente, que o Estado de Rondônia passa por muitas
transformações. O Estado de Rondônia é um Estado pujante,
cheio de crescimento e que muito, na realidade, já tem se
desenvolvido, sobretudo nesses últimos 20 anos. Eu diria, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, que são 20 anos de progresso dentro
do Estado de Rondônia, de um largo crescimento e que nós hoje
já temos visto com bons olhos tantos e tantos progressos dentro
da nossa região. Já é possível se falar em plantio de soja, já se fala
em grandes indústrias, como, por exemplo, as indústrias sucro-
alcooleiras. Agora há poucos dias mesmo eu estive, juntamente
com o meu colega Deputado Ezequiel Neiva, visitando ali o
município de Cerejeiras, onde estávamos tendo ali a presença de
um grande empresário de Mato Grosso do Sul interessado em
montar uma grande indústria sucro-alcooleiras, ali naquele município
de Cerejeiras. Muitos empresários têm procurado o Estado de
Rondônia, buscando realmente fazer aqui neste Estado seus
investimentos. Já tenho, e já somos sabedores de empresários
que têm buscado trazer indústria de doces para nossa região. Eu
já fui em alguns lugares, e agora mesmo na região de Ariquemes
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fomos procurados por um empresário que veio aqui do Acre,
querendo montar uma indústria de farinha. O fato é que o Estado
de Rondônia tem chamado atenção dos grandes Estados do Brasil,
dos grandes empresários para um investimento tão promissor no
Estado de Rondônia. Sobretudo, Srs. Deputados, eu vim aqui
hoje continuar dizendo que acredito no Estado de Rondônia. Sou
um profundo defensor deste Estado e continuo realmente
apostando no grande potencial do Estado de Rondônia.

Se tem alguém que ainda não acredita no Estado de
Rondônia, eu quero fazer um apelo para que continuem
acreditando ou para que comecem a acreditar porque este Estado
tem muito a oferecer para o seu povo. Um Estado que é novo e
que pode muito bem unir o útil ao agradável, ao mesmo tempo
que falamos em crescimento, de grandes indústrias, nós podemos,
com muita responsabilidade, obedecermos às leis, e também
protegermos o nosso meio ambiente. Por que não? Podemos
fazer isso em grande harmonia, mas nós não podemos de forma
alguma é abrirmos mão do grande crescimento do Estado de
Rondônia.

Sobretudo, eu quero aqui, nobres Deputados, nobre
Deputado Luiz Cláudio, nobre Deputado Luizinho, Deputado
Ezequiel, tantos que tem aqui usado esta Tribuna, fazendo justiça,
defendendo o Governador Ivo Cassol, e eu quero hoje, e quero
aproveitar com muita propriedade, primeiro dizer que me sinto na
liberdade de falar sobre o Governador Ivo Cassol, porque eu vim
aqui hoje, ao mesmo tempo falar deste grande Estado, que
acredito e que confio neste grande crescimento, e também expor
aqui com muita propriedade o meu grande anseio de continuar
vendo o Governador Ivo Cassol à frente deste Governo que com
muita competência tem feito trabalho. Eu quero aqui defender,
primeiro porque o Governador Ivo Cassol não financiou a minha
campanha, e olha que liberdade que eu tenho para falar. O
Governador Ivo Cassol não esteve no meu palanque nenhuma
vez, porque eu sou do partido PMDB, o qual, enquanto estiver
dentro dele, defenderei com muita honra, até porque é um dos
maiores partidos deste País, e que tem a sua ideologia de trabalho.
Então eu não sou do partido do Governador Ivo Cassol. Eu, na
realidade, não tenho aqui nenhum motivo, nenhuma motivação
pessoal, de benefício pessoal para poder defender o Governo Ivo
Cassol, mas quando eu vim para este Parlamento, com a
responsabilidade que o povo me deu, de vir aqui representar
esse povo, eu me sinto, sim, na responsabilidade de dizer aquilo
que sinto, aquilo que na realidade acredito.

Quero dizer para a Justiça do Estado de Rondônia, que
não se pode fazer injustiça em nome da Justiça. Até porque vocês
estão atuando dentro da Justiça para fazer justiça com a própria
justiça. E acho, sim, uma grande falta de respeito quando se leva,
ou se levanta a hipótese de que o Governador Ivo Cassol possa
ser embrulhado nesse mesmo pacote dessas corrupções de compra
de votos como aqui está sendo dito pelos quatro cantos do Estado
de Rondônia. Eu, pouco ainda conhecedor de relacionamento
pessoal com o Governador Ivo Cassol, mas as vezes que estive
juntamente com ele, quero inclusive fazer uso das mesmas palavras
que o nobre Deputado Alex Testoni falou há poucos dias aqui
nesta Tribuna. E eu também quero dar um testemunho pessoal.
Quantas e quantas vezes o Governador Ivo Cassol, quando me
encontrava por aí, fazendo a minha campanha, ele pedia para
mim:  ‘Tiziu, pelo amor de Deus, não faça nada de errado, Tiziu,
na sua campanha para que o seu mandato não seja
comprometido.’ Como que este mesmo Governador, hoje, pode
estar sendo acusado de compra de voto? Eu não acredito.

Outra coisa, gente, não cabe dentro do Estado de
Rondônia mais um ato como este. O Estado de Rondônia, a Justiça
de Rondônia, eu quero aqui, como um simples Parlamentar, como
um simples Deputado – ah, se eu pudesse convencê-los desta
verdade que já estou convencido. O povo de Rondônia não pode
continuar sofrendo. Nós não podemos, na realidade, continuar

colocando Rondônia nos descasos do cenário nacional, como mais
um escândalo do Estado de Rondônia. É feio para nós. Como a
semana passada, Srs. Deputados, quando nós abrimos as páginas
dos jornais e estava lá: “Mais um Senador do Estado de Rondônia
está sendo cassado”.

Rondônia não tem mais espaço para isso. Enquanto os
jornais estão falando de cassação, estão deixando de falar de
obras importantes como as usinas do Madeira, para gerar mais de
20 mil empregos. Enquanto os jornais estão falando de escândalos
de compra de votos, nós estamos deixando de falar de grandes
indústrias que podem vir se instalar dentro do Estado de Rondônia.
Enquanto estamos falando sobre corrupção e compra de votos,
nós estamos deixando de ter espaço para poder investir no
agricultor, que tanto sofre nas suas propriedades rurais.

Então, o apelo que eu quero aqui, Srs. Deputados, fazer
nesta manhã, é para nossa Justiça do Estado de Rondônia. E
quero aqui, nobres Deputados do PT, Deputado Ribamar, Deputado
Neri Firigolo, Deputado Professor Dantas, eu quero fazer o mesmo
apelo que foi feito em mídia nacional pelo nosso nobre Presidente
da República Luiz Inácio Lula da Silva, quando colocou no seu
slogan ‘Justiça de Rondônia, deixa o homem trabalhar’. Nós
precisamos deixar o homem trabalhar. Nós não aceitamos mais,
não é possível que todas as pessoas que trabalham têm que ser
perseguidas. O Estado de Rondônia não suporta mais isso, nobre
Deputado Luizinho. Então eu quero repetir, para que fique bem
claro para toda imprensa do Estado de Rondônia, eu não devo
nada para o Sr. Ivo Cassol. Ele não patrocinou a minha campanha,
não esteve no meu palanque, mas eu tenho que ser honesto
comigo mesmo. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo e eu
vou defender o Governador Ivo Cassol em cima desta Tribuna
porque entendo que o Estado de Rondônia não pode mais uma
vez sofrer esses descasos desses grandes órgãos, dessas grandiosas
decisões políticas que às vezes se dão dentro da Justiça do nosso
Estado de Rondônia. Eu não acredito que é o julgamento técnico.
Não acredito. Desculpem-me a seriedade e a sinceridade e aqui
estou falando sem perseguições a A ou a B e até tenho sido mal
interpretado nas minhas colocações, mas não vou deixar de ser
honesto acima de tudo comigo mesmo. Se quiserem, se quiserem
encontrar motivo onde não existe e cassar o próprio mandato
deste nobre Deputado que aqui está falando, até porque eu não
preciso do salário da Assembléia para sobreviver, graças a Deus,
graças a Deus, eu falo com muita humildade, eu já tive do povo
do Estado de Rondônia o privilégio de ter uma empresa para poder
trabalhar dentro da minha empresa e poder me sustentar. Eu vim
aqui e quero, sim, continuar defendendo o meu mandato, tudo
que for de direito para mim eu vou exigir, porque se é direito eu
acho que os Parlamentares têm que exigir, sim. Até porque eu já
disse também, e quero deixar muito claro isso, eu não vim aqui
tirar dinheiro de dentro da minha empresa para sustentar mandato,
não. Mas da mesma forma, quero deixar muito claro, se hoje eu
tiver que ser cassado também, porque eu já não duvido mais, eu
já não duvido mais das injustiças que estão sendo cometidas pela
nossa Justiça do Estado de Rondônia. Mesmo sem motivos, porque
já vi...

O Sr. Amauri dos Santos – Permita-me um aparte,
nobre Deputado.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Já vou lhe dar aparte, nobre
Deputado Amauri. Eu já vi que para ser cassado dentro do Estado
de Rondônia não é preciso se dar motivos mais, só é preciso ter
uma motivação política, e eu vou continuar defendendo o
Governador Ivo Cassol nesta Tribuna, sim. E quero deixar mais
uma vez claro, eu não devo nada para o Sr. Ivo Cassol, ele não
esteve no meu palanque. Eu não estou no partido dele, não
tenho satisfações a dar para ele, mas eu estou aqui defendendo
por se tratar de um governo trabalhador e um governo que hoje
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merece o nosso respeito. Se algum dia, nobre Deputado Amauri,
eu tiver que vir aqui criticar o Governador Ivo Cassol, eu vou
criticar na mesma proporção porque já repeti que não devo nada
para ele, mas enquanto ele merecer o meu elogio, enquanto ele
merecer o meu apreço eu vou fazer isso porque acima de tudo
eu estou sendo honesto comigo mesmo.

Nobre Deputado Amauri, tem o aparte.

O Sr. Amauri dos Santos – Obrigado pelo aparte. Eu
só queria falar, eu já fui vítima disso aí, onde eu perdi o mandato
que o povo, ainda estou lutando até hoje porque o mandato não
é meu. Estou lutando para voltar à Prefeitura. E não só eu, no
Brasil todo tem vários Prefeitos. Eu vou dar um exemplo. O Prefeito
Paulo, de Capim Grosso, foi cassado sabe por quê, Deputado?
Chegou numa festa, o locutor não tinha nada a ver com ele e
falou lá na festa “está aqui o Prefeito Paulo candidato a reeleição”,
e ele perdeu o mandato. O Prefeito lá de Filadélfia, na Bahia, a
mesma coisa, um ônibus escolar lá, foi lá um adversário e colocou
um adesivo e o Prefeito perdeu o mandato. Olha, é o pior absurdo.
Eu vou dar um exemplo aqui. A cidade de São Paulo, Lins, a
cidade de São Paulo, o adversário foi numa inauguração que o
Prefeito estava fazendo, foi lá numa inauguração, foi lá para espiar
quem ia. Foram lá e falaram o nome, ‘olha, está aqui o Maurinho,
que é candidato a Prefeito, nosso adversário’, falaram desse jeito.
O cara ganhou as eleições, passou as eleições e foi cassado. Esse
41-A, isso é um absurdo. Já tramita um projeto de lei, onde o
Senador Valdir Raupp ajudou, foi aprovado no Senado Federal,
está na Câmara Federal, que em cinco dias, o segundo colocado
denunciante tem apenas cinco dias. Para quê? Para poder
denunciar. Por quê? O que acontece? O que aconteceu na cidade
de Jaru? Passaram as eleições, cinco ou seis advogados vieram e
trouxeram aqui dez ou vinte pessoas para Porto Velho, fizeram
igual na sala de aula, deram aula para as pessoas. Todas testemunhas
falsas. Isso eu tenho liberdade para falar. E depois, muitas delas
que não pegaram portaria na Prefeitura, foram lá e declararam:
‘Declaro que eu ganhei R$ 500,00 (quinhentos reais.)’ Teve o
Joãozinho, filho do Severino do PT saiu pagando as pessoas lá,
perguntando “quanto você quer para testemunhar contra o
Amauri?” Isso tem as declarações no Ministério Público. O Juiz e o
Promotor estavam lá e ouviram: ‘Não, eu ganhei R$ 500,00
(quinhentos reais) para falar isso do Amauri”. O outro: “Eu ganhei
R$ 200,00 (duzentos reais)”. Porque o Prefeito quando assumiu
não deu conta de arrumar portaria para todos eles. E isso
aconteceu e eu perdi o mandato.

E a maioria desses processos eleitorais pelo 41-A é tudo
fabricado. O segundo colocado vai lá, pega R$ 50,00 (cinqüenta
reais), R$ 60,00 (sessenta reais), sai comprando testemunhas e
faz isso aí e dá uma instabilidade de crise no município e agora no
Estado. Eu sou radicalmente contrário, igual ao Ministro Gilmar
Mendes fala lá publicamente, o Ministro Humberto Gomes de Barros:
“quem ganhou o mandato é que tem que ficar, não o segundo
colocado”. E isto o nosso Estado, os municípios e o Brasil convivem
com esta doença do 41-A, que tem que acabar. Vou fazer um
requerimento na próxima sessão, vou fazer um requerimento
pedindo para a Câmara Federal, o mais rápido possível, que este
41-A que ele seja votado para acabar, para nós políticos que vamos
às urnas, quem perdeu as eleições, quem vá lá e fique no lugar
dele, não querer tomar o mandato que o povo confiou.

Muito obrigado.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Eu gostaria de pedir à Mesa
para que incluísse o aparte do nobre Deputado Amauri dos Santos
em nosso discurso, que em muito contribui, fazendo aqui, inclusive,
o seu desabafo, o desabafo de alguém que sentiu na pele as
dificuldades de ser julgado por atos que não tenha cometido, ou
seja, julgado injustamente.

E eu quero, nobre Presidente, para conclusão desta minha
palavra ainda dizer o seguinte: eu tenho estado, sobretudo nas
últimas semanas, muito preocupado, nobres Deputados. Eu estou
preocupado, porque nós começamos a fazer um trabalho belíssimo
dentro desta Casa, um trabalho de moralização, como nunca foi
feito dentro desta Casa. Um trabalho com muita seriedade, com
muita dedicação, às vezes chegando dentro desta Casa às 07
horas e 30 minutos da manhã, saindo como nós saímos ontem
daqui às 23 horas e que nem sempre a população sabe disso, e
eu tenho estado, nobres Deputados, muito preocupado porque
este trabalho nem sempre a imprensa tem o desejo de divulgar.
Nem sempre, às vezes, a imprensa fica sabendo que a gente está
aqui trabalhando às vezes até de madrugada em prol do povo de
Rondônia. E eu fico triste quando eu vejo fatos que são pejorativos
para o Estado sendo muito mais divulgados do que as coisas boas
do Estado. Então, infelizmente, nobres Deputados, o foco está
sendo desviado. Os trabalhos de benfeitorias para o Estado não
estão aparecendo da forma como deveriam aparecer.

E eu quero, nobre Presidente, nobres Deputados e
imprensa, para concluir, deixar aqui o meu apelo para a Justiça do
Estado de Rondônia. Sempre que um Juiz vai julgar um cidadão é
interessante que as alegações sempre são as mesmas, vocês,
como cidadãos, já devem ter ouvido isso. O que os Juízes sempre
dizem é o seguinte: “olha, não somos nós que criamos as leis”.
Não é isso? É muito fácil dessa forma, quando dizem que não são
eles que criam as leis, mas às vezes pegam as próprias brechas das
leis e acabam cometendo algumas injustiças. Então eu quero pedir
para a nossa Justiça do Estado de Rondônia para que realmente
não deixe, não permita o Estado de Rondônia passar por mais
uma vergonha nacional e que, na realidade, dê novamente uma
chance para este Estado continuar crescendo da forma que já
tem crescido. Ou seja, vamos deixar o homem trabalhar, vamos
deixar esta Casa realmente trabalhar, porque no Estado de
Rondônia ainda tem muito por fazer. Vamos realmente pedir e
continuar divulgando para que as benfeitorias como aqui já citei,
que venham as indústrias, que venham os novos investimentos,
que venham as usinas do rio Madeira, que venham realmente os
grandiosos investimentos para que a nossa população possa ter
mais emprego, possa ter mais renda e possamos ter melhores
condições de vida.

Sem mais, muito obrigado, Sr. Presidente, e que Deus
continue nos abençoando.

O PRESIDENTE (Luizinho Goebel) – Cumprimentar
também, em nome deste Poder, ao Excelentíssimo Vice-Prefeito
do município de Alto Alegre dos Parecis, Sr. Marcos Aurélio, e
também à comunidade Karitiana, em nome do cacique geral, Sr.
Antônio Garcia Karitiana.

Com a palavra o nobre Deputado Luiz Cláudio, por 20
minutos, com apartes.

O SR. LUÍZ CLAÚDIO – Sr. Presidente, nobres
Parlamentares, eu venho a esta Tribuna com muita alegria e hoje
dia 19 de abril, o Dia Nacional do Índio, eu quero aqui prestar as
minhas homenagens a todos os povos indígenas do nosso Estado,
nesta data onde se comemora o Dia Nacional do Índio. Lembro
ainda que os povos indígenas foram um dos maiores colaboradores
na formação da população brasileira e no desenvolvimento sócio-
cultural do País, em especial para região amazônica. Falo ainda
também da sua macro-importância na preservação ambiental da
Amazônia Legal. Abraçados a esta causa, louvamos a sua cultura
e parabenizamos este dia, que tanto orgulha a estrela norte de
nosso País que é a nossa querida Rondônia, o povo indígena aqui
representado pela comunidade Karitiana, através do cacique Garcia
e todos os seus familiares.

Quero saudar a todos os funcionários da FUNAI e ao nosso
pessoal da EMATER. A EMATER não trabalha apenas com o
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agricultor, mas tem feito um grande trabalho com os povos
indígenas. E aqui em Porto Velho, lá na comunidade dos karitianas,
quero parabenizar o Luiz Borache, gerente regional da EMATER
de Porto Velho, que tem ido até a comunidade do povo Karitiana,
levando sementes, levando mecanização, ajudando o índio a
produzir, melhorar as suas lavouras, melhorar a sua alimentação.
Assim também lá no município de Ji-Paraná, lá no distrito de Nova
Londrina, Nova Colina, temos um grande trabalho que a EMATER
faz com o povo Arara. Lá naquela região, inclusive, foi motivo de
premiação da EMATER nacional pelo grande trabalho que a EMATER
tem feito juntamente com os povos indígenas. Então, eu quero
aqui prestar esta homenagem a todos os povos indígenas do nosso
Estado, em especial os Karitianas, que vem abrilhantar aqui esta
sessão, estão nas galerias para comemorar juntos com o povo de
nosso Estado, com a classe política, este grande dia.

E eu quero também, Sr. Presidente, aqui, comungar com
as palavras do nobre Deputado Tiziu, que fez uma defesa legítima,
uma defesa em prol do Governador Ivo Cassol, e com certeza ele
está fazendo uma defesa pelo empresário que ele é e pelo político
que está se comportando nesta Casa. Gente nova, pessoa
comprometida com o desenvolvimento do Estado, e aqui,
Deputado Tiziu, quero dizer, na outra sessão eu disse que o
Governador Ivo Cassol é um dos grandes líderes da política da
história de Rondônia. Quando eu falo isso eu falo com muita
propriedade. Eu digo o porquê. Como que o Governador Ivo Cassol
recebeu o Estado de Rondônia? Recebeu o Estado com 10 mil
servidores agoniados, demitidos, familiares que até perderam a
vida, porque o que eles tinham da sua dignidade era o seu emprego
e foram colocados para rua sem nenhuma importância. E o
Governador dizia que ia reintegrar e isso o fez. Pegou a situação
do DER sem máquinas, o DER antigamente, o DER, nobre
Deputado Luizinho, V.Exª pode falar muito melhor do que eu,
mas como era o DER antes do Governador Cassol? Tinha lá uma
meia dúzia de técnicos apenas fiscalizando as obras, mas não tinha
máquinas para acudir e socorrer as estradas do Estado e fazer
parceria com os municípios. Como é o DER hoje, Deputado
Luizinho? Tem mais de 300 máquinas novas, compradas com o
recurso do Estado. As estradas que são responsabilidades do Estado
estão todas trabalhadas, além disso o Governador tem feito aquele
grande projeto Cidade Limpa. Veio aqui em Porto Velho, tirou
toda sujeira dos bairros, isso fez em mais de trinta municípios e vai
continuar fazendo. Como era aquela EMATER antes, Luiz Borrach,
que as Prefeituras tinham que colocar combustível na moto, no
carro do extensionista para poder ir na propriedade? Como é a
EMATER hoje? A EMATER Rondônia hoje é uma das melhores
empresas de assistência técnica do País. Hoje nós podemos nos
orgulhar disso, Deputado Tiziu. Temos 63 escritórios da EMATER,
não é necessário uma gota de combustível das Prefeituras; ela se
mantém, é auto-sustentável, não deve para ninguém, uma
empresa enxuta. Antigamente a EMATER tinha mais
administrativos do que técnicos, e o agricultor ficava lá esperando
o extensionista chegar em sua propriedade. Hoje, técnico vai lá
na propriedade, faz a vacinação contra brucelose, vai lá, leva o
crédito para o produtor, vai lá levar a semente, vai levar cinco
horas, acompanhar o produtor. Nunca houve isso na história de
Rondônia, e este ano, os 52 municípios vão ser atendidos com
cinco horas de esteira de graça. E’ de graça. E esta Casa teve um
papel fundamental, quando todos nós, Deputados, aprovamos
uma suplementação orçamentária de R$ 12.000.000,00 (doze
milhões de reais) para a EMATER. Que beleza! Como era a Saúde
antes? Como era o João Paulo II, que quando o período de
transição do Governo, no primeiro mandato do governo Cassol,
eu fui visitar o João Paulo, fiquei decepcionado. Hoje nós vamos
ao João Paulo, é todo climatizado, médico. É lógico que tem
paciente nos corredores porque que vem gente do Amazonas,
vem gente do Acre, vem gente dos municípios, mas o atendimento
é outra coisa. Como é o transporte escolar, que nos governos

passados só cinco ou seis municípios recebiam recursos? Hoje, os
52 municípios recebem recursos para transportar os alunos da
zona rural. Só não recebem aqueles que estão inadimplentes, os
inadimplentes não recebem. Como são os salários dos servidores
públicos, que antigamente as esposas dos militares tinham que
fazer greve para poder receber os salários? Eu desafio se o
Governador Cassol atrasou um dia, durante os seus quatro anos
de mandato.  E agora, no segundo mandato, o salário dos
servidores rigorosamente em dia. Antigamente era uma escala.  E
essa escala ninguém sabia qual era o critério que era feito. Hoje,
a gente percebe a infra-estrutura nas escolas, por mais que o
Governo esteja fazendo, ainda tem muito o que se fazer. Mas
como era a Polícia Militar, que não tinha carro, não tinha veículo?
Hoje a gente percebe que todos os Comandos da Polícia Militar
têm seus veículos e recebem também combustível para trabalhar.
O Estado de Rondônia está numa situação privilegiada.  É um dos
Estados do País que mais apresentam crescimento econômico,
Deputado Tiziu.  Agora, na balança comercial Rondônia está
batendo recorde. Rondônia apresenta os maiores índices de
crescimento econômico do País. E aí, alguém diz: “Alguém está
cego. Está falando aqui, defendendo o Governador, acho que o
Deputado Luiz Cláudio está cego”. Eu acho que essa pessoa que
falou não conhece a realidade do Estado. Deveria conhecer o
passado e saber qual foi a autarquia, qual foi a instituição do
governo Cassol que faliu por falta de gestão? Quem quebrou o
BERON? Cadê a CAGERO? Cadê a ENARO? Só deixaram as dívidas
para o povo de Rondônia pagar.  Pagamos 15 milhões. Esses quinze
milhões estão fazendo falta para fazer investimentos em escolas,
na agricultura. Quem fez isso? Qual foi a autarquia, qual foi a
instituição que o governo Cassol deu prejuízo? Então, nobre
Deputado Tiziu, com muita propriedade, de cabeça erguida e de
olho para olho, nós estamos defendendo o governo Cassol porque
realmente ele merece o reconhecimento nosso.  E já teve nas
urnas o reconhecimento do povo.  Primeiro Governador reeleito
da história política do nosso Estado.  Foi uma luta muito grande,
envolveram Igreja, envolveram tudo que é instituição. Mas o povo
de Rondônia, que acima de tudo sabe reconhecer quem trabalha,
colocou nas urnas Ivo Cassol com 54% de aprovação popular.
Então não temos dúvidas, Deputado Luizinho.

Agora, disse que nesse episódio, de compra de voto, o
relatório da Polícia Federal não cita sequer o nome do Governador
Cassol nesse envolvimento. A Polícia Federal, que é uma instituição
muito forte no País, tem feito um grande trabalho, a gente percebe
isso, no Rio de Janeiro, em todos os Estados do País, não cita o
nome do Governador.  Então, eu acho que nós temos que ir em
defesa mesmo e dizer: o que é que está acontecendo? Querem
colocar o Governador envolvido? É uma discussão política? Nós
temos que realmente ir em defesa do grande político, do grande
governante que leva a sério. Faz questão de um tostão. A minha
vó dizia que quem não faz questão de um tostão não faz questão
de um milhão.  É por isso que não falta combustível para a Educação,
para a Segurança Pública, para a EMATER. É por isso que paga em
dia o salário do servidor. Porque se compra bem, o Governo. O
Governo sabe comprar. Compra com o melhor preço. Compra e
paga. E por isso que o Estado de Rondônia hoje se apresenta
numa condição favorável.

(Às 10 horas e 18 minutos o Senhor Luizinho Goebel passa
a palavra ao Senhor Alex Testoni).

O Sr. Luizinho Goebel – Um aparte, nobre Deputado?

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Passo a palavra ao nobre
Deputado Luizinho.

O Sr. Luizinho Goebel – Obrigado, nobre colega Luiz
Cláudio.  Eu queria só reforçar o seu discurso quando diz a respeito
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da pessoa do Governador Ivo Cassol, até porque eu acredito
realmente na sua honestidade e acima de tudo quando se refere
V. Exª. a respeito da compra de votos, como algumas pessoas
têm falado.  Mas eu tenho a certeza e a convicção que o
Governador não faria isso em nenhum momento, mesmo que ele
se sentisse ameaçado pelos seus concorrentes, pelos seus
adversários, ele não teria nem sequer a coragem para fazer compra
de voto.  E eu também acredito na Justiça de Rondônia.  Acredito
no Tribunal Regional Eleitoral, que quando dizia aqui o colega
Deputado Amauri, quando falava de algumas questões que ele
citou a respeito da cassação de alguns Prefeitos que ele tem
conhecimento, não só em Rondônia, mas também em nível de
Brasil, e ele dizia que teve alguns fatos que foram cassadas então
essas pessoas que foram constituídas pelo povo.  E eu as tive na
minha eleição, Deputado Luiz Cláudio, presente numa escola, onde
eu fiz visita em uma sala de aula, aos professores.  E recebi uma
denúncia e realmente fiquei preocupado também, mas o Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia julgou e julgou exatamente,
imparcial, fazendo aquilo que era exatamente a justiça. E é por
isso que eu acredito muito no Poder, no Tribunal Regional Eleitoral
do Estado de Rondônia. E, com certeza, em nenhum momento
vai se deixar levar e acreditar que o Governador Ivo Cassol possa
ter algum envolvimento.  E hombridade tem o Governador Ivo
Cassol, que quando na história de Rondônia foi o Governador mais
bem votado da história de Rondônia, já no pleito passado, já na
eleição passada.  E mesmo assim, eleito pela maioria dos votos do
Estado de Rondônia, pelos eleitores de Rondônia, pelo povo simples
e que acredita numa mudança do Estado de Rondônia, e ele
teve a hombridade de pedir a intervenção federal.  Ele colocou o
mandato dele, que foi dado pelo povo através do voto, à disposição
da Justiça, para que tivesse então, aqui, uma intervenção federal,
porque realmente o Estado de Rondônia estava ingovernável. Ele
teve essa coragem de abrir mão daquele que é o sonho da maioria
das pessoas que gostam de política, que participam de política,
que é o mandato, e um mandato justo, dado pelo povo.  Ele
abriu mão e mesmo assim a Justiça viu que não era necessário
também porque também acreditava no propósito do Governador
Ivo Cassol.

Então estou aqui reafirmando o seu discurso nesta Tribuna
e dizendo que eu acredito, tanto no Tribunal Regional Eleitoral,
quanto na Justiça e acima de tudo no pensamento do povo que
deve ser respeitado, que foi o que o povo fez, que deu o voto
mais uma vez ao Governador Ivo Cassol, acreditando na sua pessoa,
acreditando no seu trabalho, acreditando que ainda há esperança
de que há de vir dias melhores. Com certeza, com isso, com a
continuidade do poder do Governador Ivo Cassol, no Poder
Executivo, Rondônia continuará crescendo muito.

Muito obrigado.

(Às 10 horas e 22 minutos o senhor Alex Testoni passa a
presidência ao Senhor Neodi Carlos).

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Muito obrigado, Deputado
Luizinho. Eu peço à Mesa que inclua o seu discurso ao meu
discurso.  Gente, uma eleição não é fácil. Todos nós aqui passamos
por um processo eleitoral, não é fácil.  Eu fui o segundo Deputado
Estadual mais votado e graças a Deus, por um trabalho que fiz.
Mas, nos últimos dias, nos últimos 15 dias, eu tive que parar de
trabalhar porque a preocupação era grande.  E uma eleição, no
dia da eleição, o Parlamentar tem que se esconder. Tem que ficar
quietinho. Como diz o Deputado Amauri, é possível alguém fazer
uma cilada e colocar o candidato em uma situação difícil.  Então
gente, o voto não é fácil.  A conquista do voto não é fácil.  Nós
aqui somos em 24 Parlamentares, mas foram quase quinhentos
candidatos. Então, realmente, uma eleição é muito difícil.  Por
isso que o voto é muito importante.  E, como diz o Deputado
Luizinho, o Governador Cassol, eu acompanho ele desde as eleições

municipais de Rolim de Moura e ele nunca concordou, nem aprovou
qualquer tipo de ilegalidade em eleições.  Nunca.  Ele é totalmente
contrário.  Inclusive perde muito voto com isso, porque as pessoas
vão pedir e ele sabe dizer um não muito delicado.  Perde voto por
isso, porque infelizmente a população pede demais, principalmente
em época de eleição.  Então não temos dúvida de dizer que o
Governador Ivo Cassol não tem nada a ver com processo de compra
de voto.  Primeiro porque ele é radicalmente contra, e no relatório
da Polícia Federal não envolve o Governador Ivo Cassol.

Então, Deputado Presidente Neodi, não tenho dúvida
se o TRE quiser levar o nome do Governador para apreciação,
não tenho dúvida dos pares daquela Casa de que irão fazer justiça.
Justiça à pessoa do Governador e à atitude dele numa eleição,
porque ele nunca concordou com qualquer tipo de ação de
compra de voto. Nunca participou e realmente, com certeza,
terá a hombridade de respeitar os 54% do povo de Rondônia,
como Governador reeleito no primeiro turno, nobre Deputado
Euclides Maciel, V. Exª. que foi também um dos mais bem votados.
O voto não é fácil. O voto é muito difícil.  Você trabalha
incansavelmente para conquistar o voto.  Por isso, quando o
Deputado Amauri, disse de alguns Ministros que fazem uma
referência muito forte de que quem é eleito deve ficar no mandato
é porque eles sabem da importância do voto, da importância de
uma eleição, o quanto é difícil uma eleição, o quanto é desgastante
você ir pedir voto, em busca do voto.  Não é fácil, não é, Deputado
Maurinho?

O Sr. Maurinho Silva – Um aparte Deputado?

O SR. LUIZ CLÁUDIO – A palavra está com V.Exª.

O SR. Maurinho Silva – Obrigado, brilhante Deputado
Luiz Cláudio.  Eu que sei o quanto é difícil realmente se ganhar.
Depois que ganha no voto, tem que ganhar na boca. Porque até
hoje é um tormento na minha vida.  As pessoas não admitem às
vezes, alguns jovens, alguns blá, blá, blá, da vida que tem um
Deputado do meu poder aquisitivo, baixíssimo, com um trabalho
maravilhoso.  Mas isso não significa muito para algumas pessoas.
Eu fico muito triste, quando eu ganhei esta eleição, foi um presente
dado por Deus pelo meu merecimento, meu trabalho, que eu
venho desenvolvendo nos últimos 20 anos aqui no Estado de
Rondônia, onde se via todo dia: “Ah, não vai ser diplomado, não.
Esqueçam. Está fora.” Aí recebi meu diploma. “Não, não vai ser
empossado, não. Está fora. Podem contar, ele já está fora.” Fui
empossado. “Não, em 30 dias ele já está fora.” É doído. É difícil. A
luta é muito difícil.  E foi um problema criado pela própria Justiça.
Nós tínhamos uma chapa composta por quatro partidos, onde só
um partido tinha candidato a presidente da República, Deputado.
Era o PSDB. Mas do dia para a noite ela conseguiu uma liminar na
Justiça comum, onde a Justiça que compete, que era o TER de
São Paulo, não tinha dado essa competência a ela. Tinha negado
por sete votos a zero, mas ela conseguiu uma liminar na Justiça
comum e complicou a vida de todo o processo eleitoral, em doze
Estados. Encontra-se com esse mesmo problema, com que nós
nos encontramos o PSDB, o PRT, o PT do B e o PHS, encontra-se
o Estado de Tocantins, encontra-se Brasília e vários outros Estados;
Goiânia também, o Tocantins é num todo, é o Governo Estadual,
Senador e os Deputados Federais e Estaduais. E hoje eu fico me
perguntando, meu Deus, o que precisa ser feito nesse processo,
para não deixar as coisas, que não são fabricadas nem pelos
Deputados? Quero por, uma questão de justiça. A justiça arrumou
essa liminar e criou esse imbróglio, esse, como se diz na linguagem
popular, esse debate que ninguém consegue entender, essa
picuinha. E eu fico aqui hoje esperando, fico preocupado com
esse processo eleitoral tumultuado, que em vez de se aprimorar,
parece que se complica cada dia que passa, aonde a gente já
vem há vinte, trinta anos tentando...
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado, o
tempo de Vossa Excelência encerrou.

O SR.LUIZ CLÁUDIO – Só para concluir, Deputado.

O Sr. Maurinho Silva – Tentando simplificar de uma
maneira mais justa, e no entanto a gente vê que a cada dia que
passa a situação fica mais difícil.

Muito obrigado, nobre Deputado.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Eu agradeço o aparte, e quero
encerrar as minhas palavras parabenizando mais uma vez os povos
indígenas e o pessoal da EMATER, juntamente com a FUNAI que
fazem um trabalho brilhante, principalmente para os karitianos
aqui da nossa Capital de Porto Velho.

Agradeço a oportunidade. É isso e tenho dito.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença do Excelentíssimo Senhor Adenilde Andrade, Vereador
da Câmara Municipal de Mirante da Serra; da mesma forma também
registrar a presença da Excelentíssima Senhora Valdecir Andrade,
Vereadora da Câmara Municipal de Nova União e também registrar
a presença, aqui, da dona Patrícia, esposa do nosso vice-Presidente
desta Casa, Deputado Alex Testoni.

Encerrado o Grande Expediente, passemos às
Comunicações de Lideranças.

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

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
Deputados, Deputada Daniela, companheiros da imprensa, meus
colegas jornalistas, em nome do Paulo Aires eu cumprimento a
todos os demais colegas. Cumprimentamos também a todos que
nos visitam nesta manhã.

Hoje eu ia fazer um desabafo sobre aquela matéria em
que o IBAMA cita que as usinas não sairão mais e não tem parecer
favorável do IBAMA. Mas para que não cometa nenhuma injustiça,
eu estou buscando, como peguei agora mais subsídios para poder
falar, inclusive, sobre o Plano Colômbia, sobre Jaci-Paraná e sobre
o que nós estamos vendo, que hoje diz assim: “Liberação de
obras do complexo Rio Madeira não sai este ano. Licenciamento
ambiental de usinas atrasou e o fórum Boliviano denuncia danos
em rios do país’. Nós vamos, na sessão de terça-feira, nos inscrever,
para que possamos falar desse assunto.

Eu gostaria de fazer uma defesa. O Deputado Neri Firigolo
atentamente olhou uma falha nas apostilas do 3º Ano do Ensino
Médio, que foram adquiridas pela Secretaria de Educação do Estado
e, por uma gafe do destino, essas apostilas com um monte de
erros, principalmente que se fala nas matérias de história e
geografia. E o acaso do destino, é que a cidade do Secretário de
Educação ficou fora da cartilha. Então, eu venho aqui igual o
Deputado Neri falou, não houve críticas ao Secretário, por ele
pedir a cartilha, houve erro na confecção, mas eles mesmos... foi
feito um alerta em cima da hora, Deputado, para evitar problemas
maiores. Como se pode estudar, falar do nosso Estado, o que não
é tão difícil, e as apostilas estão completamente erradas. Nós
queremos dizer que a própria, já estou aqui em mãos, o Secretário
Ednaldo nos mandou e cobrou, veio também da Editora Recomeço
LTDA, de Pinhais do Paraná, a suspensão e eles vão fazer, sem
custo algum, uma nova edição, porque o erro é deles, não é
daqui. Então nós vamos aguardar que isso aconteça para que
possamos falar alguma coisa e dizer: “Errar é humano”. Agora,
temos que corrigir na hora certa e o momento é esse.

Eu prestei atenção nos discursos aqui e um me chamou
a atenção, foi o do Deputado Amauri. Eu até gostaria que o

Deputado Amauri escutasse, porque é interessante isso. Dois lados,
o lado em que o Deputado citava sobre processos e sobre a
situação dos políticos. Quando o Deputado Tiziu usava a Tribuna
também, hoje três, quatro pessoas, se quiserem, tiram o mandato
de qualquer político. Abriram um precedente e eu vou contar a
história. Tem uma safada lá em Ji-Paraná, eu vou trazer o nome
dela, vou dar o nome dela aqui. Ela veio no meu programa de
televisão e denunciou o Vereador Osmar Cardoso, na época, que
ele tinha comprado voto. Esta mulher veio no programa e nós
ouvimos o lado A e o lado B, afinal de contas a imprensa é isso,
tem dois lados para tudo, e se alguém não faz, está errado. Nós,
na época, quando, o Vereador na seqüência veio, e ela na denúncia
disse na TV o seguinte: - ‘Ah, porque o assessor do vereador veio
na minha casa e me deu mil reais para que eu saísse comprando
votos, na época, de vereador’. Pegou mais duas testemunhas;
uma mulher sem credibilidade nenhuma, uma bandida. O Vereador
Osmar foi afastado do cargo, perdeu o mandato. Passou-se um
ano e meio, essa mesma mulher veio no meu programa de televisão
dizer: ‘Eu quero me retratar’. Isso eu ganhei, foram cinco mil reais
do suplente para que derrubasse o Osmar Cardoso. No meu
programa de televisão, que ela denunciou ela veio defender. Aí,
eu pergunto aos senhores, a Justiça, na seqüência, Deputado
Luiz Cláudio, entendeu que o Vereador era inocente? Já se passam,
vai para o quarto ano, não retornou ao cargo, não recebeu R$
1,00 (um real) e foi um dos mais votados. Agora, eu faço uma
pergunta: e agora? Houve erro da Justiça ou da lei? São as leis
feitas.  As leis são erradas demais, Deputado Neri. Há muito erro.
Três pessoas, o Deputado Neri sabe disso. Quando sobrou o nome
do Deputado Néri, aqui, naquela época que saiu os nomes dos
Deputados, houve gente que não se conscientizou, vieram em
meu programa em Cacoal, o Deputado Néri, sabe, porque depois
ele veio lá e denunciaram que ele pagava isso, pagava aquilo, e
pagava aquilo. Hoje, o cara está lá, agrediu até um juiz. A mesma
pessoa que denunciou o Deputado. E quase que ele se complica,
quase que se complica. E isto minha gente, vai acontecer com
todos nós; cinco pessoas, se não gostar de você, elas entram na
Justiça e alegam o seguinte: ‘Ah, ele não me pagou, ele pagou
isso, ou ele prometeu aquilo’, e você pode perder o mandato,
infelizmente. Aí você pergunta: será que é isso que nós queremos?
É claro que não. Mais uma coisa, eu digo ao Deputado, ditador,
quando ele diz, eu não concordo com isso Deputado, porque o
Presidente Neodi, mão de ferro, ele tem, linha dura ele é. E, eu
vou mais longe ainda Presidente, V. Exª. não deve ceder às
pressões, porque nós viemos para cá para representar o povo. Eu
sei como está difícil ficar aqui, eu sei. Tanto é que, hoje, o
Deputado Alex e o Deputado Tiziu, me diziam: ‘mas o que está
acontecendo com V. Exª.?’ Vai desanimando. E, olha que o
Deputado Neri me falou nos primeiros dias: lá fora é uma coisa,
aqui dentro é outra. A gente vê, porque infelizmente neste País
se criou um paternalismo, onde o Deputado tem que dar
passagem, o Deputado tem que... o cara morre aqui tem que
levar, o Deputado tem que fazer isso. Isso cabe ao Estado, ao
município e a União e não aos políticos. Mas, infelizmente criou-se
o paternalismo que tem que se fazer, porque eu não sei. Eu
entendo das condições, mas hoje, não está fácil. E eu acho que
desta maneira Presidente Neodi, que V. Exª. está conduzindo, eu
tenho visto a maneira que V. Exª. está sendo recebido em todo
o Estado de Rondônia, mas o Senhor sabe que pode contar com
a maioria dos companheiros aqui, porque todos querem a
moralização. Por isso que eu digo que nós temos que entender
que é necessário, está certíssimo, estão cortando na nossa carne,
mas nós sabemos disso. Mas assim mesmo, senhor Presidente,
vou fazer um apelo aqui. Como amigo seu, eu hoje peguei uma
resolução, V. Exª. vai ter companheiro em todo momento para
cortar, se tiver que estourar, não tem problema, senhor Presidente,
mas eu peguei uma Resolução que nós deveremos analisar com
mais carinho, é quanto ao Departamento de Recursos Humanos -
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DRH, exclua dos cálculos de vantagem pessoal da adequação
salarial prevista no Art. 52 da Lei Complementar toda e qualquer
verba transitória que percebia ou que continua perceber o servidor
quando da implementação das exposições da referida Lei
Complementar. Nós devemos valorizar o funcionário. A valorização...
eu passo aqui de manhã, nesta sala do café, aqui ao lado, nesta
sala ao lado, que alguns chamam de fumódromo, onde o pessoal
fica fumando, ali, eu vejo lá naquela cozinha, aquelas senhoras,
puxa, tão queridas. Eu vou todo dia ali cumprimentá-las, porque
eu vejo o trabalho significativo delas para esta Casa funcionar
como funciona, desde a pessoa que limpa o chão, a pessoa que
faz o cafezinho, todos eles que ficam aqui na imprensa dia-a-dia: a
todos eles, Sr. Presidente, vamos olhar com carinho nessa
adequação salarial, quando excluir os cálculos de vantagem pessoal.
Eu sei que estamos num momento em que temos que colocar a
Casa em ordem, mas a Casa em ordem, nós temos que fazer
mais, dê preferência, que não prejudique aqueles que trabalham,
esses que no dia-a-dia estão em seus serviços. Nós vamos pedir a
V. Exª. encarecidamente isso. Ao meu amigo Deputado Amauri,
eu peço, Deputado Amauri, se puder retirar a minha assinatura,
que eu, ontem... peço porque V. Exª. sabe da amizade que eu
tenho por V. Exª. e o que V. Exª. pedir para eu assinar eu não
olho porque confio na sua pessoa. Eu sei do homem que é e V.
Exª. nunca me enganaria, mas eu te digo, em público, que me
precipitei. Assinei e peço para retirar minha assinatura porque eu
acho que o que nós fizemos, quando elegemos esta Mesa Diretora,
nós temos que assumir até o final. Então eu peço, se V. Exª.
entender, que retire a minha assinatura.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) -  Quero registrar a
presença aqui do senhor José Barroso, Prefeito do município de
Cabixi; também registrar a presença aqui do Exmº. Vereador João
Geraldo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal do Município, lá
Vale do Anari, o nosso querido município lá vizinho; e também
com muita alegria registrar a presença aqui do Sr. Vilmar Testoni,
ele que é pai do nosso querido Deputado Alex Testoni.

Encerradas as Comunicações de Lideranças, passemos à
Ordem do Dia.

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) -
Procedendo à leitura das Proposições recebidas.

ORDEM DO DIA

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo a necessidade da construção de um parque infantil
na Escola Marechal Rondon, no Distrito de Vitória da União,
Corumbiara – RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de elaboração de Convênio para
construção de uma Praça Pública no Distrito de Vitória da União,
no Município de Corumbiara – RO.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA que autoriza
a Mesa Diretora a instituir e disciplinar a concessão de verba
indenizatória e auxílios aos Deputados para cobrir despesas no
exercício de mandato parlamentar de acordo com Atos da Câmara
dos Deputados, e dá outras providências.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indica ao
Poder Executivo a necessidade de que seja patrolado,

encascalhado e construído um travessão na Linha 03-B a 02-B em
Vitória da União, Distrito de Corumbiara.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA que cria a
obrigatoriedade de apresentação em Libras (língua brasileira de
sinais), para as publicidades institucionais e de utilidade pública,
veiculadas a nível estadual.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA que dispõe
sobre o apoio profissional aos Conselheiros Tutelares.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA que dá
nova redação ao Art. 28 da Lei 1063, de 10 de abril de 2002.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo que seja destinado tanques de resfriamento de
leite para os municípios do Cone Sul do Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a doação de equipamentos para Escola Santa
Marcelina no município de Alto Paraíso/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL que
requer a retirada de assinatura da propositura do Deputado Amauri
dos Santos.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a celebração de convênio com o Município de
Rio Crespo para a reforma do Estádio Municipal.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a cobertura da quadra poliesportiva na Escola
Doutor Custódio em Itapuã do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a SEDUC –
Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, para que seja
feita a reforma da parte elétrica da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Ronaldo Aragão, no Município de Vilhena/
RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Poder Executivo interceder junto a SEDUC - Secretaria de
Educação do Estado de Rondônia, para construção de uma quadra
poliesportiva e reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Maria Arlete Toledo no município de Vilhena/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Poder Executivo, interceder junto à SEDUC - Secretaria de
Educação do Estado de Rondônia, para que seja feita a reforma
da parte elétrica da Escola Estadual de Ensino Fundamental
Marizete Mendes de Oliveira situada no município de Vilhena/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao Sr.
Governador do Estado a necessidade de ser levado os serviços
sociais prestados pelo Shopping Cidadão, na confecção de
documentos pessoais.

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM – Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado que viabilize junto
ao Comando Geral da Polícia Militar, o aumento de contingente de
Polícia Militar para o município de Cujubim.

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM – Indica ao
Sr. Governador do Estado a necessidade de se firmar convênio
com a Prefeitura de Buritis/RO.
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- INDICAÇÃO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM – Indica ao
Senhor Governador do Estado a necessidade de aplicação de
políticas sócio-educativas, quanto ao uso da faixa de pedestre,
conforme dispõe o Código de Trânsito Nacional – CTN.

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM - Indica ao
Sr. Governador do Estado a necessidade de viabilizar Programa de
Atendimento ao Cidadão. Shopping Cidadão itinerante, ao
município de Ariquemes.

- INDCIAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao Sr.
Governador do Estado, a necessidade de agilizar a reforma do
CEDEL – Centro Desportivo de Lazer do Bairro Ulisses Guimarães,
no município de Porto Velho/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO que requer
junto à CERON, informações quanto a interligação da rede de
energia elétrica entre Jaci-Paraná e União Bandeirantes.

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM – Indica ao
Senhor Governador do Estado sobre a necessidade de se instalar
postos de atendimento da Polícia Civil, nos municípios sob a
jurisdição de Ariquemes.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM que
requer ao Senhor Governador do Estado, com cópia ao órgão
competente, informações sobre a freqüência dos serviços de
transporte de produtos agrícolas dos ribeirinhos no município de
Porto Velho/RO.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL que
requer retirada de assinatura de propositura.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – O
Parlamentar que o presente subscreve, requer nos termos
regimentais seja transferida a data da Audiência Pública, marcada
para o dia 04 de maio de 2007, para o dia 14 de junho de 2007,
cujo objetivo é discutir questões fundiárias no Estado de Rondônia.

Nada mais havendo senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Lida as
proposições, passemos às Comunicações Parlamentares.

Com a palavra, pelo tempo de cinco minutos, sem apartes,
o ilustre Deputado Ribamar Araújo.

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Excelentíssimo Deputado
Neodi Carlos, Presidente desta Casa, demais membros da Mesa,
Nobres Pares, imprensa, funcionários da Casa, minhas senhoras e
meus senhores. Queria começar o meu discurso parabenizando
os nossos irmãos indígenas pelo dia 19 de abril, e sempre desejar
aos nossos irmãos não só sorte, mas acima de tudo, respeito, que
todos nós brasileiros devemos ter pelos nossos irmãos brasileiros
indígenas. Mas Sr. Presidente, aqui ocupou a Tribuna vários
Deputados, e eu notei que na fala de todos eles se preocuparam
acima de tudo, em fazer algumas críticas aos governos anteriores,
como foi o caso do Deputado Luiz Cláudio que até concordo em
parte com o seu discurso, quando ele fala que os governantes
que por aqui passaram, que governaram este Estado, quebraram
o BERON, entregaram a CERON para o governo federal, passaram
a mão do Fundo de Garantia do funcionário público, e tudo isso é
verdade. Mas tudo isso também Sr. Presidente, Nobres Pares não

justifica dizer que este governo atual está acima de qualquer
suspeita ou está fazendo um governo que resolveu ou está
resolvendo todos os problemas. Porque todos nós sabemos, apesar
da coragem, apesar da simplicidade do Governo Ivo Cassol, existem
ainda muitos pontos falhos na sua administração. Claro que nós
reconhecemos os seus métodos. Agora, outra cosia também,
ganhar uma eleição com 54% dos votos, dizendo, alegando que
foi o primeiro governante a ser reeleito, não significa com isso
nenhuma panacéia, não significa com isso nada, porque até agora
só tivemos 3(três) governadores eleitos pelo povo com direito a
reeleição. Dos três, somente o Governador Ivo Cassol foi reeleito,
claro, tem seus métodos. Agora, não podemos simplesmente
acusar, inclusive como o Deputado Luiz Cláudio falou que foi usado
de todos os meios para impedir a eleição do Governador, inclusive
usando a própria igreja. Isso não é propriamente argumento que
se use aqui para justificar. Mas a minha preocupação maior, ainda
não está aí. A minha preocupação maior está em alguns Deputados
virem aqui na Tribuna e querer fazer críticas ao Judiciário, muitas
vezes antecipando o que pode ser uma decisão da Justiça no
futuro no sentido, talvez, não sei, de já pressionar o Judiciário
para que o Judiciário se torne parcial em referência à própria decisão
que virá com relação ao Governador. Eu, particularmente, me
sinto bastante insatisfeito, porque ninguém mais do que eu luta
e sonha com um Judiciário forte, acima de qualquer suspeita.
Porque não existe democracia plena sem um Judiciário forte, acima
de qualquer suspeita. Infelizmente as falhas de nosso Judiciário,
de um modo geral, em nível de Rondônia e em nível de Brasil,
têm deixado essas brechas para que recebam todas essas críticas.
E a recente operação da Polícia Federal não deixa dúvida a respeito
disso; a prisão de juízes, a prisão de desembargadores. Eu só
tenho, particularmente, muito a lamentar, porque são pessoas
pagas com o dinheiro público para fazer cumprir a lei e muitas
vezes são eles os primeiros a descumprir essa lei. Mas entre isso,
querer acusar a Justiça aqui, de que a Justiça está sendo parcial
com relação a determinado julgamento tem uma distância muito
grande. E eu digo isso com toda propriedade, do alto da
envergadura moral de quem nunca teve sequer uma citação na
Justiça com relação às eleições que disputei, sabendo eu,
evidentemente, que se eu tivesse cometido alguns erros, talvez
não tivesse perdido as eleições que perdi. Mas sempre achei Sr.
Presidente, que eu não quero ganhar um só voto, eu não quero
nunca ganhar um mandato, eu não quero nunca a promoção
política, que não venha pelas vias mais justas e honestas possíveis.
Por isso Sr. Presidente eu não tenho nenhuma preocupação com
a Justiça, eu não tenho nenhuma preocupação com as polícias
quando disputo um pleito. Não tenho sequer a preocupação, se
bloqueiem ou grampeiem os meus telefones, porque nunca vão
provar absolutamente nada de erros que comprometam a minha
dignidade. Longe, evidentemente, de querer dizer aqui nesta
Tribuna que sou perfeito; nunca. Porque cometo erros inerentes
à raça humana, mas os meus erros não comprometem a minha
dignidade. E eu fico impressionado quando muitas vezes... é muito
grave essa questão de se criticar a Justiça dessa maneira que está
sendo criticada aqui. Eu acho que nós temos, acima de tudo, que
respeitar e confiar, apesar de reconhecer tantas e tantas falhas e
injustiça da própria Justiça. Mas nós não podemos de maneira
alguma antecipar ou pressionar daqui deste Parlamento, daqui
deste Poder, a decisão que virá a acontecer no futuro. Então nós
temos que ter muito cuidado nessa questão.  Não existe ninguém,
ninguém, mais crítico do que eu com relação ao Judiciário em
determinados pontos. E um deles, por exemplo, é a questão do
Orçamento do Judiciário. Sempre defendi para o Judiciário um
orçamento justo, mas um orçamento, acima de tudo, que não



7 de maio de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 50984Pág.

precise dar, através desse orçamento, os privilégios que muitas
vezes se busca lá dentro do Judiciário. Este é um dos pontos pelo
qual critico, muitas vezes, o Judiciário.  Mas vamos ter cuidado,
vamos ser coerentes aqui nas nossas críticas. Vamos saber
exatamente o que estamos dizendo aqui com relação ao nosso
Judiciário, porque eu acredito que não deva ser de interesse de
ninguém desta Casa, desmoralizar o nosso Judiciário. Muito pelo
contrário, nós temos que torcer, trabalhar para que tenhamos
sempre um Judiciário forte, um Judiciário que seja capaz de cumprir
com o seu verdadeiro papel de fazer cumprir a Lei. Mas as críticas
que eu ouvi hoje aqui, parece que são dirigidas como se o Judiciário
fizesse a lei, e o Judiciário só faz cumprir a lei, pelo menos
teoricamente. Muitas vezes, é claro que as Leis feitas pelo
Legislativo têm de ser interpretadas pelo Judiciário, e muitas vezes
a interpretação realmente é falha. Mas nós, entre interpretar suas
falhas e acusar muitas vezes, antecipar um julgamento ou querer
pressionar um futuro julgamento da Justiça, a distância é muito
grande. Eu, particularmente, tenho essa preocupação porque
todos sabem que sempre defendi a ética e a moralidade. E para a
gente defender a ética e a moralidade, nós temos que torcer
acima de tudo por um Judiciário forte, por um Judiciário imparcial,
porque, repito as minhas palavras; não existe democracia plena
se não tivermos antes um Judiciário sério, um Judiciário forte. Mas
um Judiciário forte não significa forte financeiramente. Significa
forte acima de tudo, com a dignidade dos seus membros. E,
infelizmente, algumas coisas que vemos dentro do Judiciário, como
essa operação da Polícia Federal, que prendeu o Desembargador,
que prendeu Juiz, que prendeu tantas autoridades, isso nos deixa
bastante tristes. Claro que provoca o deleite daqueles que são
inimigos da democracia, daqueles que são, acima de tudo, inimigos
do que é certo. Mas este Parlamentar que vos fala, não; porque
sempre torci para que a coisa neste País e trabalhei, e apesar de
o meu trabalho muitas vezes ser pingo d˜’água no oceano, nunca
deixei de sonhar em ver este País justo, acima de tudo tendo
uma democracia forte e plena.

Muito obrigado Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até 05 minutos, sem apartes, o Excelentíssimo
Deputado Alexandre Brito.

O SR. ALEXANDRE BRITO – Sr. Presidente, demais
colegas desta Casa, imprensa e a platéia que nos prestigia.  Eu
vou ser breve Sr. Presidente.

Ontem eu recebi um convite do Senador Jayme Campos,
dizendo que no dia 03, lá no Senado Federal haverá uma
homenagem a Cândido Rondon, e vai ser contada toda a história
do nosso Estado. Vai ser contado o porquê é Rondônia, porque
se chama Rondônia, todo o desenvolvimento do nosso Estado e
da nossa história. E eu acho muito importante, que esta Casa
continue levando o nome do nosso Estado para o Brasil afora,
portanto que tivéssemos então representantes daqui.  Eu gostaria
muito Sr. Presidente, que nós formássemos uma Comissão para
que representasse a Assembléia junto a essa homenagem. É uma
homenagem das mais bonitas e, em visita, eu estive em Brasília,
na semana passada, eu notei que ainda existem alguns resquícios
de sujeira no nome de Rondônia. Por vezes alguns Deputados
Federais queriam fazer um tipo de brincadeirinha quando me
identificava ser Deputado de Rondônia, sempre querendo
comentar as questões pejorativas que aconteciam aqui no nosso
Estado. Mas como nós estamos em um novo Estado, um Estado
que está sendo passado a limpo por estes novos parlamentares
que tem feito o seu dever de casa com muita seriedade, quanto

mais pudermos levar o nome de Rondônia lá para fora, é melhor.
Inclusive, muitos de nós falamos aqui no desenvolvimento, trazer
indústrias, trazer políticos para conhecerem aqui, os empresários
para investirem em nossa terra, e só vai acontecer se cada um de
nós levar o nosso nome lá para fora.  Então, gostaria que fosse
formada essa Comissão, para nos dias 03 e 04 representar esta
Casa, e mais, que esta Casa estenda o convite a outros órgãos da
sociedade para que possamos formar uma Comissão um pouco
maior e prestigiar o nosso Estado e o nosso nome.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de até 05 minutos, sem apartes, o Excelentíssimo
Deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Cumprimentar o Sr. Presidente,
Deputado Neodi Carlos, toda a Mesa Diretora, nobres colegas
Deputados, a imprensa, a todos os que estão aqui hoje nos
prestigiando, a minha esposa que está aqui hoje, a Patrícia; meu
pai, Vilmar Testoni.

Gostaria de falar ao Nobre Deputado Ribamar Araújo, do
seu excelente discurso, concordo plenamente com vossas palavras.
E dizer a V. Exª. que nós estamos criticando aqui é a forma como
vêm as denúncias, a maneira que os políticos estão sendo
denunciados por aqueles que perderam os seus mandatos.  Eu
disse aqui no meu pronunciamento que pedi a Deus que iluminasse
as mentes e os corações do Judiciário para que ele tomasse uma
decisão justa e que também essa decisão fosse em benefício do
nosso tão sofrido Estado de Rondônia. Parabéns Deputado Ribamar
Araújo. Quero parabenizar também o meu colega Deputado
Dantas, lá de Ouro Preto e o Deputado Neri Firigolo.  Gostaria
que a postura de todos os Deputados desta Casa fosse como a
postura dos Deputados do Partido dos Trabalhadores.  Também
gostaria de hoje defender o nosso Presidente Neodi Carlos, do
pronunciamento do Deputado Amauri dos Santos, quando dizia
que aqui nesta Casa tinha o regime de ditadura. O Deputado
Amauri está totalmente equivocado. Ele está se enganando da
maneira que está sendo conduzido os trabalhos desta Casa. Por
diversas vezes eu presenciei as pressões que este Deputado faz
ao nosso Presidente, querendo benefícios, e benefícios próprios.
Isso é errado. Nós temos que nos preocupar com aquilo que é
certo e justo. Eu peço ao Deputado Amauri dos Santos que olhe
para o povo tão sofrido do Estado de Rondônia, para o povo lá do
município que o elegeu, de Jaru. Não se preocupe o tempo todo
em nos criticar e fazer pressão ao Presidente e à Mesa Diretora. O
povo lá, está esperando os seus projetos, que até então eu não
vi nenhum projeto ainda do Deputado Amauri nesta Casa, a não
ser a Emenda Constitucional da Constituição do Estado de Rondônia
mudando a maneira, Sr. Presidente, das eleições desta Casa. Olha
a preocupação dele! Eu não estou aqui me defendendo. Ainda
não usei esta Tribuna para me defender, mas mandarei um recado
ao Deputado Amauri dos Santos, de Jaru, que a partir deste
momento todos os ataques que ele fez a minha pessoa desde o
dia que ele entrou nesta Casa, eu não respondi nenhum ainda,
porque eu sei que para os interesses dele, eu sou uma barreira.
Vou continuar sendo essa barreira, porque foi para isso que o
povo, Sr. Presidente, me elegeu. E vou responder, a partir de
hoje, as acusações que ele fizer, as insinuações, vou responder
uma a uma. E aconselho ao senhor Deputado Amauri que, a partir
deste momento, ele se preocupe com os problemas do nosso
Estado e não com os interesses pessoais dele.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – O Parlamentar
que o presente subscreve requer nos termos regimentais que
seja transferida a data da Audiência Pública marcada para o dia 4
de maio de 2007 para o dia 14 de junho de 2007, cujo objetivo é
discutir as questões fundiárias do Estado de Rondônia. A justificativa
é que estamos no período da vacinação do gado, através do
IDARON, em todo Estado de Rondônia e é uma forma de termos
um levantamento correto da quantidade de imóveis rurais do nosso
Estado de Rondônia ainda sem as escrituras públicas, para que a
gente possa aqui discutir um projeto com mais dados, com mais
informações. E aproveitando, até porque nós tentamos fazer esse
levantamento e não foi possível, e não será possível até o dia 5,
como a data da vacinação vai até o dia 25 de maio, então nós
estamos sugerindo aqui a transferência, fazendo um requerimento
transferindo a data da Audiência Pública para o dia 14 de junho.
Aí teremos todos os dados, todas as informações para que façamos
uma Audiência Pública, aqui, com condições realmente de discutir
com dados, com documentos, com fatos que realmente
identifiquem toda a questão fundiária do nosso Estado de
Rondônia. Portanto, está aqui o requerimento que faz o pedido
da transferência da Audiência Pública que propus para que fosse
feita no dia 4 de maio, para o dia 14 de junho.

Queremos registrar a presença aqui do Excelentíssimo
Prefeito, lá do município de Rio Crespo, o senhor Aparecido Bellato,
popular Cidão.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão, convoco uma Sessão
Extraordinária, para num prazo de 20 minutos, para que possamos
apreciar um Projeto de Resolução da Mesa Diretora.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 12 minutos).

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº1289/2007

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 AP-26 + G.R.G. do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor JOSÉ SÉRGIO
CAMPOS, exerce na Área Administrativa da Presidência, a partir
de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1290/2007

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 a Área Administrativa da Presidência, do
servidor MAURICIO MAURICIO FILHO, que exerce o Cargo de
Provimento em Comissão, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1291/2007

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 a Área Administrativa da Presidência, da
servidora MARIA EDVIRGENS DA SILVA, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1279/2007

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

MARICÉLIA PATRIOTA MENEZES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
03, no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1280/2007

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

MEURY RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código
AST-03, no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º
de abril de 2007.
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Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1281/2007

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

NATALINO FERREIRA SOARES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-11,
no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1282/2007

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

OBADIAS DE MEIRA PAULA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-03,
no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1283/2007

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

PAULO SERGIO RODRIGUES MOURA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-09, no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º
de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1288/2007

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

RENATO SABINO DOS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15,
no Departamento de Policia Legislativa, a partir de 11 de abril de
2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1284/2007

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

RENATO SARTORI ORLANDI, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-03,
no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1285/2007

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

RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-07, no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º
de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1286/2007

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

RODRIGO MARCHETTO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
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21+.G.R.G., no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de
1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1292/2007

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

ROGERIO CARVALHO DE SOUZA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15,
no Departamento de Policia Legislativa, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1287/2007

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

VALDECIR OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-03,
no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1293/2007

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

ANDREA REGINA DE CARVALHO WENZEL, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar,
código AP-O3 + G.R.G., na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1146/2007

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

LIGIA MARIA DA SILVA ALLIG, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26,
no Departamento Médico, 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 1147/2007

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 Cargo para Assessora Técnica, código AT-26 + G.R.G.,
da servidora DEBORA CRISTINA PRADO DUTRA, na Área
Administrativa da Presidência, 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 1148/2007

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

ALEXANDRE ALVES BONFIM, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AT-07,
no Gabinete do Deputado Valter Araújo, 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/Nº1149/2007

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

A L T E R A R

O Cargo para Assessor Parlamentar, código AP-21 + G.R.G.,
do servidor ARNALDO TEIXEIRA, do Gabinete do Deputado
Professor Dantas, a partir de 1º de abril de 2007.
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Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01150/2007

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 AP-22 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor ARNALDO
DOS SANTOS VIEIRA, exerce no Gabinete do Deputado
Professor Dantas, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01151/2007

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 AP-24 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor LUIZ
GONZAGA LOPES NETO, exerce no Gabinete do Deputado
Professor Dantas, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01152/2007

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 AP-14 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor MANOEL
LUIZ DE FREITAS, exerce no Gabinete do Deputado Professor
Dantas, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01153/2007

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 AP-14 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que a servidora
HEMANUELE FABYANA DOS ANJOS FERRO MARQUES, exerce
no Gabinete do Deputado Professor Dantas, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01154/2007

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 AP-05 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor RONALDO
DE JESUS BARBOSA, exerce no Gabinete do Deputado Professor
Dantas, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01155/2007

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 AP-05 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que a servidora SIMONE
GOMES DE ARAUJO, exerce no Gabinete do Deputado Professor
Dantas, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 10 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

E R R A T A

No Diário Oficial da ALE-RO  nº. 47, página 943, onde se lê:

convênio com a Prefeitura Estadual de Ji-Paraná para construção de uma
quadra poliesportiva coberta na Escola Inácio Loiola, no Distrito de Nova
Londrina.

Leia-se:

convênio com a Prefeitura Estadual de Ji-Paraná para construção de uma

quadra poliesportiva coberta na Escola Inácio Loiola, no Distrito de Nova

Londrina.

- INDICAÇÃO do Deputado Miguel Sena - Indica ao Governador do
Estado a necessidade de reforma da quadra poliesportiva e construção de
um refeitório na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof.

Daniel Néri da Silva, município de Porto Velho.


