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26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL

ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 08 de maio de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

Secretário
Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 15 horas é aberta a sessão).

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

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número legal,
sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta
a 26ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura da ata da sessão
anterior.

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

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

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

– MENSAGEM Nº 047/07 do Poder Executivo encaminhando Projeto de
Lei que “autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN/
RO”.

– MENSAGEM Nº 048/07 do Poder Executivo encaminhando Projeto de
Lei Complementar que “extingue a Secretaria da Casa Militar, cria o Gabinete
Militar e dá outras providências”.

– MENSAGEM Nº 049/07 do Poder Executivo encaminhando Projeto de
Lei Complementar que “altera a redação do caput do artigo 1º, da Lei
Complementar nº 328, de 13 de dezembro de 2005”.

– MENSAGEM Nº 050/07 do Poder Executivo encaminhando Projeto de
Lei que “dispõe sobre o término do processo de liquidação e a extinção de
estatais e dá outras providências”.

– OFÍCIO Nº 134/07 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia do
encaminhando Relatório de Atividades do Tribunal de Contas referente ao
I Trimestre do exercício de 2007.

– MEMORANDO Nº 42/07 do Deputado Wilber Coimbra justificando sua
ausência nas Sessões  Ordinárias dos dias 19 e 20 de abril do corrente ano.

– MEMORANDO Nº 042/07 do Deputado Miguel Sena justificando sua
ausência nas Sessões Ordinárias dos dias 18 e 19 de abril do corrente ano.

- MEMORANDO Nº 047/07 do Deputado Miguel Sena justificando sua
ausência na Sessão Ordinária do dia 02 de maio do corrente ano.
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– OFÍCIO Nº 119/07 do Gabinete do Deputado Federal Moreira Mendes
em resposta ao Ofício P/252/07, referente ao Requerimento nº 034/07 de
autoria do Deputado Tiziu Jidalias.

– CARTA Nº 080/07 do CERON em resposta ao Ofício S/112/07, referente
ao Requerimento nº 014/07, de autoria do Deputado Tiziu Jidalias.

– CARTA Nº 074/07 da CERON em resposta ao Ofício S/304/07, referente
ao Requerimento nº 025/07, de autoria do Deputado Luiz Cláudio.

- TELEGRAMA nº 000011/07 do Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para a
Prefeitura de Porto Velho, no valor de R$ 477.616,25.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Passemos às Breves
Comunicações.

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

O SR. PROFESSOR DANTAS –  Sr. Presidente, nobres
Deputados, imprensa, pessoal da taquigrafia, público aqui presente... Sr.
Presidente, primeiramente agradecemos pela concessão desta Casa para
a Audiência Púbica, que tratou dos assuntos de prioridade da Educação,
no dia 23 de abril. Foi uma Audiência muito boa, considerada um bom
público, cuja Mesa foi composta pelos seguintes Deputados: Professor
Dantas, Presidente; Sr. Hélio Vieira Costa, Presidente da OAB de Rondônia;
Sra. Epifânia Barbosa, Secretária Municipal de Educação; Sra. Claudir Sales,
Presidente do SINTERO; Sra. Lúcia de Fátima Siqueira, representando o
Conselho de Educação; Sra. Luci Bicho, Presidente do Conselho de Direito
da Criança; Sr. Ednaldo Lustosa, Secretário Estadual de Educação; Sr.
Professor Suamy Lacerda, Vice-Presidente do Conselho de Educação;
outros representantes, outras autoridades, Secretários de Educação,
presidentes sindicais, representantes de conselhos, fundações,
associações, uniões de estudantes, Deputados Estaduais, Vereadores, e
um público considerado muito bom.

Discutiu-se, entre outros assuntos, como prioridade da Educação:
a gestão democrática, a questão das escolas família agrícola, escolas EFA,
o ensino rural de Rondônia e o plano de cargos e salários dos funcionários
em Educação do Estado de Rondônia. Como proposta, Sr. Presidente foi
proposto pela Audiência Pública, aprovado na Audiência Pública por
unanimidade a indicação de uma comissão parlamentar para acompanhar
estas questões citadas acima que são: o Plano de Cargos e Salários dos
funcionários em Educação, a questão das escolas família agrícola, as EFAS;
a gestão democrática e o ensino rural. E, como parlamentar, entrego à
Mesa, já deve estar protocolado, então esta proposta dessa sessão é
uma comissão parlamentar, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de aproveitar
também a oportunidade, neste momento, para convidar a todos os nobres
Deputados, convidar toda imprensa aqui presente, convidar o público de
um modo geral, todos que aqui se encontram, para amanhã, para uma
sessão solene que se dará às 09 horas da manhã, por ocasião da sessão
da Assembléia, neste recinto, uma sessão em homenagem ao Centenário

Marechal Cândido Rondon, Centenário da linha telegráfica, que se comemora
exatamente este ano. O Centenário do Telégrafo em Rondônia, o início da
linha telegráfica deu-se exatamente há 100 anos atrás. Então amanhã
estaremos homenageando aqui o Marechal Cândido Rondon, inclusive com
convidados especiais, entre esses convidados especiais está um neto do
Marechal Cândido Rondon, que estará conosco aqui amanhã e uma bisneta
também de Marechal Cândido Rondon. Então nós temos a satisfação, a
alegria de fazermos esse convite a todos pois acho que é algo muito
importante. Para nós de Rondônia, Marechal Cândido Rondon, está como
um dos maiores homens que já aqui passaram e pisaram por essas terras.

Então eram essas as nossas palavras Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Queremos registrar a
presença aqui do senhor Pedro Rates; Diretor Geral da ULBRA, da
Universidade Luterana de Porto Velho.

Com a palavra, por um tempo de até cinco minutos, sem apartes,
o ilustre Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimentar aqui em nome do
Presidente, a Mesa e os demais colegas, cumprimentar toda imprensa
presente, dizer que nesse final de semana, Presidente, estivemos lá na
cidade de Chupinguaia aonde foi feito o lançamento do recomeço das
obras do asfaltamento da RO-391 e quando falo de estradas é um motivo
especial para mim, até porque é uma área que eu tenho grande
conhecimento e eu sei da importância que a questão das estradas tem
para o crescimento e desenvolvimento do Estado de Rondônia. E se não
bastasse isso também, vimos nos noticiários que o Governo do Estado
entregou mais equipamentos para o DER – Departamento de Estradas.
Ontem estive visitando o DER e o Diretor Jacques Albagli nos passou toda
a programação para este ano na questão da conservação das estradas de
responsabilidade do Governo do Estado. E pelo que ele me passou todas
as estradas não pavimentadas serão recuperadas pelo DER - Departamento
de Estradas e isto fará com que vários recursos que eram destinados à
recuperação destas estradas não pavimentadas, agora poderão ser
investidas em outros setores, em outras estradas e, além disso, também
na recuperação das estradas pavimentadas que já algumas vezes foram
faladas aqui, estão com algum problema surgidos logo após o período de
chuva, isso até foi comentado por alguns Deputados, nossos colegas aqui
nesta Tribuna. Isso é importante, e quero dizer que todas as vezes que o
governo do Estado, através do DER, depender de alguma coisa, eu me
coloco à disposição nesta Casa, porque sei, Deputado Jesualdo, que é
muito importante esta questão para o nosso Estado de Rondônia. Até
porque V.Exª. muitas vezes citou aqui a questão das estradas federais,
começou-se mesmo um trabalho de recuperação em alguns trechos da BR
364, principalmente lá na região do Deputado Chico Paraíba, lá no município
de Presidente Médici, que liga até ao município do nosso colega Deputado
Valdivino Tucura, lá na cidade de Cacoal. Mas por outro lado, a triste sina
da BR 429 continua a mesma, abandonada, abandonada e abandonada e
o povo continua sofrendo. Desde a sua construção o DNIT tem sido
negligente com as questões da BR 429 e o que me impressiona, nobres
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colegas, é que muitas autoridades políticas, principalmente da bancada
federal que têm usufruído de boa votação naquela reunião, várias e várias
vezes têm ido para aquela reunião e dá lá os seus discursos e não passa
disso. E o povo continua sofrendo, sofrendo, sofrendo. Queria dizer aqui
também, aproveitar esse momento, para fazer um comunicado, a pedido
da Vereadora Eliane Back, Vereadora Eliane da EMATER, lá da cidade de
Vilhena. Ela é Coordenadora Geral do 2º Encontro Regional de Políticas
Públicas para Mulheres, que será realizado no parque de Exposições da
VIAGRO, em Vilhena, na data de 26 de 05 de 2007, com a programação
das 08horas  da manhã às 16horas da tarde, onde irá tratar de assuntos
ligados às políticas públicas das mulheres. Então ela fez esta solicitação
para que nós levássemos essa mensagem aqui nesta Tribuna para
conhecimento de toda população e de todas as mulheres do Estado de
Rondônia. Da minha parte era isso.

Obrigado.

O SR.PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra, por um
tempo de até cinco minutos, com apartes, o ilustre Deputado Amauri dos
Santos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Nós fizemos hoje algumas Indicações aqui, onde estamos indicando lá na
minha cidade de Jaru, no setor 8, para fazer um ginásio de esporte ali,
porque precisa, a comunidade do setor 8 precisa de um ginásio de esportes,
pois aquela comunidade tem sofrido muito a falta de ginásio de esportes.
À época que eu estava na Prefeitura, lutei ali, como não consegui mais,
dentro do meu projeto estaria, que eram dez ginásios de esportes, eu não
consegui fazer os dez, mas graças a Deus fiz a metade, não consegui e
agora estou pedindo que um colégio do Governo do Estado, que seja feito
um ginásio de esporte, uma quadra lá no setor 8, porque a comunidade
precisa. E também falar da situação que passa o município de Jaru. É uma
situação gritante, onde o servidor municipal... na minha administração, em
quatro anos e dez meses que eu estive na administração, graças a Deus
eu nunca atrasei um dia, o pagamento do servidor. Cheguei a pagar até
dentro do mês, no dia 15, dia 16, dia 17, até mesmo o servidor municipal
reclamava: “Prefeito, deixa para o senhor pagar no dia 26, 24, 25”. E hoje
os servidores de Jaru, esse mês que passou, mês de março, eles foram
receber dia 20. E agora, o mês de abril, passou o Dia do Trabalhador e a
comunidade de Jaru esperava que no Dia do Trabalhador, o Prefeito daquela
cidade desse um presente para o servidor, pelo menos pagasse o seu
salário. Vai vir o Dia das Mães, nada. E a minha cidade, uma cidade que
sempre desenvolveu, não agüenta estar passando por isso, salário de
servidores públicos atrasados.  Que aquelas empresas de terceirização de
obras, que ele esqueça, mas pelo menos respeite os servidores municipais,
porque o servidor não pode trabalhar trinta dias e ainda ter que esperar
quinze, vinte dias para poder receber o seu vencimento. Ele não tem culpa
se a Prefeitura terceiriza obras, que faz várias terceirizações, o servidor
municipal não tem culpa. Se pega o maquinário da prefeitura, novo, e
deixa lá encostado, o servidor não tem culpa. É preciso, até falei para
alguns amigos meus Vereadores que tomassem providências quanto a essa
situação, porque a cidade de Jaru, o servidor municipal tem que ser
respeitado, não pode viver de manobra, com os seus vencimentos
atrasados.

São essas as minhas palavras, porque eu, como Deputado
Estadual daquela cidade, representante daquela cidade, sempre vou falar
o que estiver errado.

Quanto as estradas do nosso município não é diferente, a situação
é difícil, é gritante as estradas do município de Jaru. Lá, o Estado, o que
pertencia a parte do Estado, a linha 630, o governo já começou, já iniciou,
os tratores já estão chegando em Santa Cruz da Serra e o patrolamento,
encascalhamento já iniciou. Agora, da parte do município, até eu entrei
com uma proposição aqui, eu vou pedir apoio de todos os parlamentares,
o município vai apresentar o projeto, assim que o DEVOP aprovar o projeto,
ele tem sessenta dias para se adequar. Se em sessenta dias ele estiver
inadimplente o Estado pega aquele recurso e executa a obra, porque isso
está acontecendo  em vários municípios. A comunidade, o município de

Jaru tem três parcelas aqui o dinheiro do FITHA, esse dinheiro que está lá
dá aproximadamente para fazer quase duzentos quilômetros de estradas
e a comunidade está perdendo, fica aquele jogo de empurra, é por isso
que eu fiz isso, mexendo na lei do FITHA, vai ajudar a comunidade. Porque
tem muitos prefeitos que não vão atrás, deixam o dinheiro à boa vontade...
é por isso a minha preocupação.

Para concluir Sr. Presidente, eu vou pedir apoio de todos os
colegas nessa proposição que eu apresentei aí, mudando a Lei do FITHA.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a presença
aqui do senhor Ismael Barbosa, Vereador da Câmara Municipal de
Cacaulândia. Também em nome do Deputado Valter Araújo, cumprimentar
e registrar a presença  do Dr. Edilson, professor da ULBRA aqui de Porto
Velho; também o Dr. Benedito, também professor da ULBRA e do senhor
José Reis, lá de Nova Brasilândia, presente aqui nas galerias da Casa.

Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande
Expediente.

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

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres Parlamentares,
povo que nos assiste. Sr. Presidente, primeiro eu gostaria de passar a
Vossa Excelência, que em Cacoal eu estive presente na conferência das
mulheres do Estado de Rondônia e tive a liberdade de inclusive representar
a Mesa Diretora, deixando a Assembléia Legislativa à disposição para que
as mulheres do Estado de Rondônia discutam políticas públicas com o
Estado. Tomei a liberdade de fazer isso, não tinha nenhuma autorização,
mas no momento em que fui chamado pela Mesa eu tive essa liberdade até
para representar a Casa Legislativa aqui do nosso Estado. Estava presente,
inclusive, a representante da Ministra e lá estavam mais de seiscentas
mulheres reunidas para discutir políticas públicas com referência ao que se
refere às mulheres do nosso Estado. E, em segundo lugar, gostaria de
abordar um assunto, que eu já abordei no meu mandato passado, que é
com referência à questão do FEFA. Eu pedi informação ao órgão
responsável, o FEFA e, eu tenho os resultados oficiais que me foram
encaminhados, que foi inclusive lido na última sessão da Assembléia,
penúltima sessão, onde coloca realmente os dados todos. Eu tive a
preocupação de me informar e vou pedir isso oficialmente aos frigoríficos
do Estado de Rondônia que estão hoje instalados, para que eles possam ir
ao IDARON, para que eles possam me dar informação de quantas cabeças
são abatidas/dia. Segundo informação que eu tenho, inclusive passada
por algumas pessoas que trabalham no FEFA, que seriam em torno de dez
mil cabeças. Se forem abatidas dez mil cabeças/dia, a R$2,00 (dois reais),
só o produtor que paga para abater, daria R$ 20.000,00(vinte mil reais)
por dia de arrecadação dentro do Estado, com referência as dez mil cabeças
que são abatidas. Se você usar só vinte e cinco dias úteis, daria uma média
de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais) mês, só dos R$2,00(dois reais)
que se refere aos produtores rurais. E a lei diz que os frigoríficos também
teriam que contribuir com o mesmo percentual, isso é a lei que está dizendo,
não sou eu que estou dizendo. Se você multiplicar isso por um ano, dá em
torno de R$ 6.000.000,00(seis milhões de reais) por ano, a arrecadação
só dos produtores rurais os que, envolvendo os pequenos e grandes
pecuaristas, enfim, os que pagam a guia para matar e quem paga a taxa
de abate. Se você multiplicar por quatro anos, dentro dos quatro anos
teria que dá só no lado dos produtores rurais, dentro das dez mil cabeças,
se for a realidade de abate, daria R$24.000.000,00(vinte e quatro milhões)
de arrecadação no Estado. Eu só estou colocando a questão da
arrecadação. E as informações que eu tenho sobre essa questão, que me
informaram nesse requerimento, é que hoje na conta corrente do FEFA,
existem R$ 21.953,43(vinte e um mil, novecentos e cinqüenta e três reais
e quarenta e três centavos), e no Fundo de Indenização, existe R$
4.395.339,91(quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos
e trinta e nove reais e noventa e um centavos). Ora, se deixou de arrecadar
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diante daquilo que as informações que me foram dadas, eu inclusive estou
pedindo isso aos frigoríficos, até porque se é verdade que são dez cabeças
de animais que são abatidos durante o dia, diante desses dados tem que
ter coisa errada nessa arrecadação do Estado. Eu não estou aqui acusando
ninguém, simplesmente eu estou colocando isso porque, com certeza, tem
alguma coisa errada diante desses dados que eu tenho oficialmente em
minhas mãos. Não existe outro caminho, se isso for real, a contagem de
abate no Estado, esses dados aqui estão furados, e muito, nas informações
que tem no nosso Estado. E nós precisamos, já que é um Fundo que
poderá ser um Fundo sem fundo, não se sabe o que está acontecendo
para que a gente possa realmente proteger o Estado e, inclusive, proteger
as pessoas, pois muitas vezes não conhecem esse fato. Eu estou apenas
colocando em cima de dados. Não estou fazendo uma acusação. Estou
apenas colocando o que pode acontecer diante desse fato. E já estou
fazendo requerimentos para que o próprio IDARON e os frigoríficos me
informem quantas cabeças são abatidas por dia, porque a partir daí eu
tenho certeza de alguma coisa para que a gente possa tomar uma
providência com os pés no chão e com mais segurança.  Isso seria referente
ao IDARON.

Eu tenho aqui também uma reclamação, Sr. Presidente, que é
muito grande, que é a questão das pessoas que estavam com dívida no
BERON. Pessoas que tinham dez, quinze mil de financiamento e eu vejo um
bocado delas em Cacoal, hoje com uma dívida de cinqüenta, sessenta,
noventa mil, perdendo até sua casa própria.  Eu não sou contra que essas
pessoas sejam cobradas, mas quando você vai olhar pessoas que deviam
altas faixas, são isentados, são perdoados.  Então eu acho que nós não
podemos nos calar, deixar que simplesmente os pequenos sejam
perseguidos, porque isso é uma perseguição, o que se cobra realmente de
todos eles.  Estou pedindo inclusive, eu sei que aqui na Assembléia
Legislativa foi feita uma CPI do BERON, pedindo, vou fazer um
requerimento, para eu ter conhecimento do relatório dessa questão do
BERON, com referência até à proteção dessas pequenas pessoas que
devem, e não se negam de pagar, querem pagar, mas querem ser ouvidas
e fazer um acordo, enquanto a gente sabe que tem pessoas com dívidas
altas, de quinhentos milhões, dois milhões e foram isentadas, foram
perdoadas. Eu não consigo entender como se faz isso numa administração
séria, num Estado que quer moralizar, num Estado que quer mostrar para
o Brasil coisas diferentes. Nós precisamos mostrar na prática essas ações,
para que a gente possa realmente falar de cabeça erguida. Eu estou me
referindo a esse fato e que hoje, inclusive, uma grande leva de pessoas
sendo cobradas no fórum, como é o caso de algumas pessoas em Cacoal,
até para que a gente possa realmente tomar conhecimento.

Um outro assunto que eu gostaria de citar aqui, infelizmente eu
gostaria de citar porque eu quero ser solidário aos meus colegas que estão
aqui, Deputados. Eu acho que infelizmente o Governador deu uma
entrevista, em nível de País, no site da Rede Globo, onde ele deixa dúvida
e dúvidas muito sérias com referência aos Deputados novos, e eu acho
que é preciso que a gente ao menos converse ou veja o que está
acontecendo. Ele diz aqui, quando o repórter da Rede Globo pede para
ele, e o senhor, no caso dos Deputados novos, dizendo aqui, que muitos
dos novos estariam, ouviu que muito dos novos queriam que voltasse ao
passado e uma série de coisas. E aí o repórter pergunta para ele: E o
senhor pode dar o nome? Cassol diz assim: “Não tenho nomes, como não
tenho como provar, não posso falar, se falar e não provar eu me enrolo.
Alguns que achavam que podiam participar das mesmas coisas, e não
estou me referindo aos que ficaram, aos antigos, mas estou me referindo
a alguns dos novos”. Quando ele coloca todo mundo sem dar nome, ele
pega todas as pessoas. Eu acho que isso não é justo, no momento em que
a gente sabe que os Deputados que estão aqui, estão votando, estão
trabalhando, os pedidos do Cassol foram atendidos, todos foram atendidos,
eu vejo isso como uma ingratidão com os nossos colegas que estão aqui. É
preciso ter uma explicação para essa coisa aqui, porque daqui a pouco o
Fantástico poderá pintar novamente, mais uma vez, Rondônia a nível
nacional, internacional numa coisa que muitas vezes é mal colocada. É
preciso que a gente aprenda que o nosso Estado precisa mostrar coisas
boas e não fazer esses tipos de coisas. Não tenho autorização de nenhum

dos meus colegas aqui, mas eu sinto que isso é uma coisa que machuca
inclusive o Poder Legislativo.

O Sr. Jair Miotto – Gostaria de um aparte, Deputado.

O SR.NERI FIRIGOLO – Pois não, Deputado.

O Sr. Jair Miotto – Eu só gostaria de dizer, que eu acho que
isso é uma ofensa. Durante esses três, quatro meses de Deputado, que
eu estou aqui, eu conseguir falar com o senhor Governador uma vez,
durante cinco minutos. Tenho falado com o Sr. Presidente, agora, se tem
alguém articulando alguma coisa com o Governador, que o Governador
seja franco e relate esse nome, porque a única coisa que nós estamos
brigando nesta Casa de Leis é pelos nossos direitos, porque nós fomos
eleitos para sermos Deputados. E o Poder Legislativo é uma coisa e o
Poder Executivo é outra coisa. Nós não podemos admitir que o Poder
Legislativo trabalhe aqui como funcionário do Executivo, e é por isso que
eu brigo, converso, dialogo com o Sr. Presidente, com os demais colegas.
Eu só quero o meu respeito, o meu espaço como Deputado, de ser um
legislador, porque eu fui eleito para isso, e o Governador que faça a sua
parte no Executivo, não misturando os Poderes. Vamos respeitar os
Poderes, que o Executivo é um Poder, o Legislativo é outro Poder e o
Judiciário é outro Poder. E o Legislativo ainda, é o Poder dos Poderes, que
é o Poder que dá poder a outros Poderes. Então eu gostaria porque o
senhor Governador nos respeitasse, que nós viemos para cá com o objetivo
de trabalhar e dar uma resposta ao povo da nossa região que até agora
tanto a Assembléia, quanto o Governador fez com que nós nos calássemos
perante o nosso povo. Não abriu espaço nenhum para que possamos
voltar em nosso município e dizer: nós temos esperança, nós temos
expectativa. Então a única coisa que nós lutamos aqui nesta Assembléia é
pelos direitos que nos foi dado quando fomos eleitos, para ser Deputados,
para ser Legislador.

Muito obrigado pelo aparte.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu agradeço o aparte do Deputado e
gostaria que fosse incluído no meu pronunciamento e com toda a razão eu
acho que essa colocação agrediu inclusive a todos os Deputados, não só
os novos, até porque é um Poder e essas coisas a gente tem que ter
cuidado com isso. Eu até faria um apelo ao Governador, que nessas horas
ele pensasse um pouco nisso, porque se continuar esses tipos de coisas,
vai acontecer muitas outras coisas que não gostaria de ver mais nesta
cidade. Aqui embaixo ainda ele diz mais alguma coisa, quando o jornalista
pergunta para ele, que ele teria sido citado por Rolim de Moura, uma série
de coisas que não me interessa comentar aqui, ele coloca o seguinte, do
que responde Cassol: “o que acontece é o seguinte; eu no final de 2003
quando era Governador, tive um problema com um Procurador do Ministério
Público do Estado. Sou o único Governador do Brasil que tem um processo
e que não negociou com os Deputados para que não fosse processado.
Para poder provar a minha inocência, fui um exemplo para o Brasil, mas me
arrependo, me arrependo disso”. Então não dá para entender, se ele fez
isso com um objetivo, depois se arrepende de não ter negociado. Então
fica uma coisa assim tão vazia, tão sem colocações profundas, eu acho
isso até... é chato vir aqui falar isso, mas eu não poderia deixar passar,
até porque eu quero ser solidário com todas as pessoas que estão aqui na
Assembléia porque essas coisas, a gente não faz com companheiro nenhum
e muito menos com um Poder. E aqui na frente ainda coloca algumas
questões, sobre as denúncias do Tribunal de Contas da União que já foram
investigadas e eu já tenho em mãos esses dados e, aí sim eu acho que nós
precisamos tomar providências, doa a quem doer, nós precisamos levantar
porque eu acho que aí sim cabe CPI, como coube no SINTERO, cabe no
IPERON, cabe nesses órgãos todos para que nós possamos mostrar para
o Estado de Rondônia, que nós Deputados que estamos aqui, nesse
mandato, somos diferentes, independentes de partido, de cor e religião.
Nós precisamos fazer realmente o nosso papel e respeitar o cidadão que
paga impostos, que contribui, que trabalha e muitas vezes está ouvindo
essas questões todas, envergonhando o nosso Estado. Eu não gostaria
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de fazer isso, mas me senti no dever de colocar isso porque eu acho que a
gente precisa realmente tomar um rumo para este Estado, e não é o rumo
de brincadeira, é o rumo de um Estado sério e que planejemos este Estado,
que vejamos todos os segmentos.

Nas questões das usinas, que muitos disseram que a Ministra
Marina é contra; eu estive conversando, inclusive essa semana, com o
pessoal do IBAMA e fiquei sabendo o seguinte: o IBAMA abriu há tempos
atrás para que houvesse Audiência Pública, se discutisse, se esgotasse as
questões da usina do Rio Madeira e Jirau, infelizmente naquela época foi
proibida pelo Ministério Público de fazer essas Audiências Públicas. Então
aqui o que eu sempre disse, nós tivemos uma conversa inclusive com as
pessoas próximas à Ministra Marina, a Ministra disse o seguinte: “Eu não
sou contra as usinas do Rio Madeira. Eu não posso fazer nada fora da lei,
no momento em que a lei for concluída, eu estarei lá para dizer sim, para
que no futuro ninguém venha me processar, ou venha me condenar como
o que aconteceu em Tucuruí, como aconteceu na Samuel, e em muitos
outros lugares dentro do nosso País”. Então eu acho que com
responsabilidade, com seriedade a gente vence essa situação toda e, com
certeza, se ela fizer esses dados, e que não seja cumprida a lei dessa
licença e amanhã ou depois alguma ONG entrar na Justiça e essas ONGs,
o juiz vai ter que dar um parecer e esse parecer for um processo jurídico,
nós vamos ficar dois a três anos, talvez até mais na Justiça sem poder
fazer as usinas do Rio Madeira. Então é preciso que a gente ponha os pés
no chão, discuta com seriedade e vamos tentar resolver isso da melhor
maneira possível, isso cabe à Assembléia Legislativa, ao Estado. E todo
mundo, todos nós queremos as usinas do Rio Madeira.

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

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Neodi Carlos, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Daniela. Eu vou falar algumas coisas sobre os
municípios e a crise que se abate sobre os municípios de todo o País. Mas
antes, porém, Sr. Presidente, eu gostaria de comunicar à Mesa Diretora
que fiz um requerimento e foi encaminhado no dia 29 de março de 2007, e
tive o cuidado de aguardar 40 dias, para hoje reiterar esse pedido ao
Tribunal de Justiça. Fiz um pedido ao Tribunal de Justiça, pedindo explicações
e o Deputado Jair Miotto aqui disse que o nosso Poder Legislativo, é o
Poder que tem poder sobre os outros Poderes. Mas isso não acontece
infelizmente neste Estado.  40 dias se passaram e o Tribunal de Justiça ao
menos sequer teve o cuidado de encaminhar uma justificativa sobre a
cobrança inconstitucional e ilegal que é feita sobre as taxas em fóruns, as
taxas, certidões criminais, certidões cíveis de interesse do cidadão. E isto
está incluído na Constituição Federal, na época eu coloquei, que é o Art.
5º, inciso 34, alínea ‘b’, são todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas
para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
O Tribunal de Justiça recebeu isto no dia 29 de março, e quarenta dias se
passaram e não teve o menor cuidado de ao menos um assessor, de ao
menos alguém, eu acredito que tenham muitas pessoas que conhecem as
leis no Tribunal de Justiça, ao menos, me passar uma resposta. Então, eu
vou reiterar, Sr. Presidente, e amanhã eu vou entrar com um novo pedido,
e só dentro de quarenta dias eu posso ter essa resposta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O Sr. Jair Miotto – Um aparte, Deputado?

O SR. JESUALDO PIRES – Concedo um aparte ao nobre Deputado
Jair Miotto.

O Sr. Jair Miotto – Muito obrigado, Deputado. Eu não quis
dizer da forma que o senhor disse, o que eu disse, é que esta Casa é a
Casa que tem poder sobre o Poder, e realmente, ela tem. Agora, o que
falta nesta Casa é alguém que cumpra com seriedade os direitos que ela
tem. O que falta nesta Casa é alguém que se valorize, que se valorize, que
saiba que o Poder Legislativo é um Poder. O Poder Legislativo não pode se
omitir, nem ao Tribunal de Contas, nem ao Governador e nem ao Tribunal

de Justiça. É um poder dado pelo povo, eleito pelo povo. O Tribunal de
Contas é um Tribunal formado, é um doutor que entra lá por concurso e
ocupa um cargo. O Tribunal de Contas é cargo vitalício, indicado. O Tribunal
de Justiça, são concursados. Agora, nós Deputados, somos eleitos pelo
povo, e desta Casa nós omitimos o nosso poder porque somos covardes.

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado, Deputado Jair Miotto. Eu
gostaria que fosse incorporado o aparte do Deputado Jair Miotto no meu
pronunciamento.

O Sr. Luizinho Goebel – Um aparte, Deputado?

O SR. JESUALDO PIRES - Um aparte ao Deputado Luizinho
Goebel.

O Sr. Luizinho Goebel – Eu só queria aqui aproveitar o discurso
de V. Exª. e pedir aqui ao Deputado Jair Miotto, que V. Exª. falou aqui que
o Poder está se omitindo ou que os nobres colegas estão se omitindo. Eu
queria dizer V. Exª. que se V. Exª. está se omitindo V. Exª. não pode falar
o mesmo de mim. Porque o povo me elegeu, me deu um mandato e eu
tenho orgulho de andar nos quatro cantos do Estado de Rondônia, no meu
município, principalmente, na minha região, e as pessoas têm ficado
contentes com o meu trabalho e, eu não tenho, nem um minuto de omissão
por aquilo que eu lutei, que eu consegui com a ajuda do povo de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. JESUALDO PIRES – Obrigado, Deputado Luizinho Goebel.
Peço que também incorpore o aparte do Deputado Luizinho Goebel. Então,
Sr. Presidente, só para encerrar este assunto, amanhã estarei reiterando
o pedido ao Tribunal de Justiça, uma coisa simples, que é um pedido de um
Deputado Estadual de Rondônia, um pedido de esclarecimentos sobre uma
taxa que considero ilegal, e a Constituição Federal é muito clara no seu
artigo 5º, inciso 34, alínea ‘b’. Em segundo lugar, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, eu tratarei de um assunto que considero da maior importância,
que é a crise pela qual passam todos os municípios deste País, praticamente
todos, praticamente todos. São 5.562 municípios esparramados em todos
os Estados de nosso País, e evidentemente que Rondônia não foge a
regra. Somos 52 municípios que passam por uma grave crise. E eu quero
fazer uma pergunta muito básica, Deputado Tiziu, uma pergunta muito
simples: afinal, onde o cidadão, onde a pessoa mora? Onde é que é a rua,
aquela rua que falta asfalto, onde ela se situa? Aquela rede de água,
aquela rede de esgotos, aonde ela se situa? A falta de postos de saúde, a
falta de escolas; afinal, aonde é que as pessoas moram? Elas moram nos
municípios, moram nos municípios. E afinal, onde são gerados os impostos?
São gerados nos municípios. Eu não conheço nenhuma indústria instalada
na União, eu não conheço nenhum comércio instalado na União. Eu conheço
as empresas, conheço os contribuintes que moram nos municípios. E o que
tem acontecido, hoje, no País, infelizmente, é que as pessoas perderam a
noção de que a grande importância do elo federativo se dá no município. E
aqui quero fazer uma referência especial a ex-prefeitos, como a Deputada
Daniela, o ex-prefeito Jair Miotto, O ex-prefeito Neodi Carlos, o ex-prefeito
Amauri, o ex-prefeito Maurão, quer dizer que tem conhecimento de causa
e sabe da situação difícil porque passam os municípios. Então, hoje o Brasil
tem 5.560 municípios e esses municípios foram responsáveis apenas por
4,5% dos impostos arrecadados, ou seja, menos de 5% dos impostos
arrecadados em todo o País foram de responsabilidade dos municípios.

Em 2006 a sociedade brasileira pagou cerca de..., notem os
senhores, R$830.000.000.000,00 (oitocentos e trinta bilhões de reais)
em impostos. Quinhentos bilhões, que dão em torno de 60%, quinhentos
bilhões ficaram com a União, 25% com os Estados e apenas 15% com os
municípios. Mas é nos municípios que a gente mora. É lá que tem o problema
de saneamento, é lá que tem o problema do asfalto, é lá que tem o
problema da iluminação pública, e os municípios têm apenas 15% dessa
arrecadação. É uma distribuição perversa e contraditória. A média mundial
de arrecadação de tributos municipais, quer dizer, no mundo, a média
mundial, os municípios arrecadam cerca de 17%, enquanto  aqui no Brasil,
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apenas 4.5%. E em muitos países, inclusive, isso eu pesquisei, na verdade,
os impostos são feitos de forma inversa, quer dizer, os municípios arrecadam
o dinheiro e mandam esse dinheiro arrecadado para os Estados e para a
União. Aqui é o inverso, e a mídia institucional cria a figura enganosa de
que os Estados e os municípios vivem de uma mesada do Governo Federal,
como se fosse um grande favor fazer estas remessas do dinheiro, quer
dizer, o Governo Federal abocanha 60% de tudo o que nós que estamos
nos municípios, criando, geramos e o Governo Federal se comporta como
se ele estivesse fazendo um grande favor em repassar esta pequena
migalha de 15% aos municípios. Então, é uma propaganda enganosa.
Como o Governo Federal, muitas vezes, de forma enganosa diz: O Governo
Federal está repassando tantos milhões para o Estado, está repassando
tantos milhões para os municípios. É mentira! É um engodo. Porque quem
cria as riquezas, quem produz, e quem paga os impostos são pessoas que
moram nos municípios. Até 1988, o ano da Constituinte, os municípios
retinham 11% do bolo tributário, e a partir de 1988 houve uma melhora,
quer dizer, houve uma melhora sensível, passaram a ter uma participação
de 18% do bolo arrecadado. Quer dizer, até 1988, a partir da Constituição
de 1988, houve uma melhora muito significativa em relação a arrecadação
para os municípios. Mas, em contrapartida, Sr. Presidente, houve uma
brutal concentração de atribuições aos municípios. Eu vou dar só um
exemplo, Deputado Jair Miotto, V. Exª. que foi Prefeito de Monte Negro.
Na época, em 1988, os municípios detinham 43.000 servidores na área de
saúde, e o Governo Federal 250.000. Hoje os municípios têm 830.000
servidores e a União apenas 100.000. Quer dizer, naquela época os
municípios tinham apenas 43.000 servidores e o Governo Federal 250.000,
hoje os municípios têm 830.000 e a União apenas 100.000, apesar dos
municípios deterem a menor fatia do bolo tributário nacional.

Na questão de medicamentos, o Governo Federal repassou no
ano passado apenas, e tão somente, R$1,50. Notem os senhores; R$1,50
por habitante para os municípios, do qual, R$ 1,50 mal paga uma cartela
de Doril, um simples analgésico. Quer dizer, o Governo Federal, Deputado
Valter Araújo, o ano passado repassou apenas R$ 1,50 por habitante para
a compra de medicamento, para os municípios, onde detém os problemas,
onde se localizam os problemas de saúde. É lá que estão os doentes.
Outro exemplo do que fazem com os municípios: foi votada uma Lei, por
unanimidade no Senado, que obriga todas as crianças, e não sou contra,
pelo amor de Deus, sou totalmente a favor dessa Lei, que obriga todas as
crianças a terem creches gratuitas. A medida seria boa se houvessem
recursos. E aí vem a incoerência, essa responsabilidade passa a ser do
município. E, hoje nós temos 13.000.000 de crianças na idade de zero a
três anos. Notem esse número: treze milhões. E temos apenas 1.000.000
dessas crianças em creches. Quer dizer, como que os prefeitos, já falidos,
desses municípios do nosso País conseguirão adequar doze milhões de
crianças em creches com o recurso que tem, dos 15%, desse pouco recurso
que vem do Governo Federal. E todos que foram prefeitos, a gente
acompanha isso, sabem das dificuldades, inclusive com o Ministério Público,
o Tribunal de Justiça, porque muitas vezes o próprio Ministério Público, o
Tribunal de Justiça, os Juízes, com razão, pedem que seja cumprida a Lei.
Ou seja, o Prefeito é obrigado a cumprir essa Lei, sob pena de
responsabilidade. Muitas vezes, é o que eu coloquei agora, a Justiça, com
razão, chama o Prefeito e obriga tomar providência para colocar a criança
numa creche municipal, sob pena de crime de responsabilidade. E por que
os municípios hoje estão nessa situação?  Por que o Governo Federal, de
forma ardilosa, esperta, o que eles têm feito?

Até há alguns anos atrás, 75% de todo o bolo de impostos, de
todo o dinheiro arrecadado nesse País, 75% era de impostos, e 25% era
formado por taxas e contribuições.  Quanto aos impostos, o Governo
Federal é obrigado a repassar parte aos Estados e aos municípios.  O que
o Governo Federal fez?  Hoje, ele diminuiu a carga de impostos e aumentou
as taxas e contribuições. Ou seja, aquela relação que existia entre 75%
de impostos e 25% de taxas e contribuições hoje caíram.  Hoje Deputado
Valter, a relação é de 55% de impostos e 45% de taxas e contribuições.
Ou seja, nesses 45% de taxas e contribuições o Governo Federal não é
obrigado a repassar um quinhão para os Estados e municípios.  Então, de
forma muito esperta, de forma ardilosa, eles conseguiram que os municípios

sejam mais penalizados ainda.  Outra questão importante, é a questão do
FUNDEB - Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica,
que foi votada agora com grande alarde, grande alarde pelo Governo
Federal.  Para se ter uma idéia, este ano os Governadores depositarão
30,5 bilhões para esse Fundo.  Os municípios entrarão com 14,5 bilhões, e
o Governo Federal que tem 60% do bolo, entrará com apenas 2 bilhões de
reais, Deputado Tucura.  Então vejam a incoerência, o FUNDEB que hoje é
a grande panacéia para resolver todo o problema educacional do Brasil,
que também não sou contra, sou o Deputado nº 1 em termo de valorizar a
Educação, porque acredito que a educação é a única forma desse País sair
dessa situação que se encontra, mas veja, a questão do FUNDEB é clássica.
Enquanto a União vai entrar com 30,5 bilhões, Deputado Alex Testoni, os
Estados com 14,5 bilhões, o Governo Federal entrará apenas com 2 bilhões
de reais.  A situação dos municípios é caótica e muito difícil. Os municípios
onde se situam os problemas têm que mendigar. Então o que eu vejo hoje,
é que os Prefeitos dos municípios na verdade são meros despachantes de
luxo, vamos dizer assim, com todo o respeito e aqui eu estou colocando o
meu respeito que tenho pelos Prefeitos, porque a vida de um Prefeito não
é administrar o seu município, a vida de um Prefeito não é ficar no seu
município, os 30 dias, administrando os seus problemas, gerenciando os
recursos. A vida de um Prefeito, hoje, é ficar metade do seu tempo, em
Brasília, mendigando recursos, indo de Ministério em Ministério, procurando
Secretarias, burocratas, muitas vezes insensíveis aos problemas. Porque
aquele burocrata que está no Ministério em Brasília, está lá no ar
condicionado, de repente mora num grande apartamento, mora numa
mansão, o Ministro mora numa mansão do lado do Lago Sul de Brasília,
insensível aos problemas dos municípios, insensível aos problemas daquela
população carente, principalmente dos bairros desses municípios.  Então,
a situação é muito difícil, dos Prefeitos, a situação é muito caótica. Tenho
que reconhecer que existem muitos prefeitos que não sabem administrar
os recursos, de fato existe. Existem aqueles prefeitos que têm problemas,
existem os prefeitos que têm problemas de corrupção nas suas
administrações, reconheço também que existem aqueles prefeitos que
são incompetentes, reconheço.  Mas com os recursos que existem hoje
disponibilizados para os municípios é impossível se administrar de forma
correta, de forma coerente e atender os mínimos anseios da população
desses municípios, porque não sobra dinheiro para que se possa gerenciar
todo esse tipo de problema que é gerado dentro do município. Os problemas
são gerados,são criados dentro do município.

Sr. Presidente, para encerrar eu gostaria de fazer um apelo a
todos os meus colegas Deputados; que somassem nesse grande movimento
que hoje existe que é o Movimento Municipalista do Brasil. Ou seja, nós
precisamos mudar esse perfil da distribuição do bolo tributário, nós
precisamos valorizar mais o município, cobrar, evidente, dos prefeitos,
cobrar responsabilidade fiscal desses prefeitos, cobrar uma posição de
competência administrativa desses prefeitos, mas precisamos dar condições
a esses prefeitos para que eles possam realmente exercer o cargo de
prefeitos com magnitude, com plenitude. O Deputado Amauri, também,
que já foi Prefeito de Jaru, enfrentou grandes dificuldades, sabe do que
eu estou dizendo, e agora mesmo nessa marcha que houve em Brasília,
comprova mais uma vez o desrespeito que as autoridades em Brasília têm
com os prefeitos. Cerca de três mil prefeitos, Deputado Amauri, se
locomoveram a Brasília, conseguiram do Presidente Lula um compromisso
de aumentar em um ponto percentual o repasse, que é o FPM - Fundo de
Participação dos Municípios, e essa matéria simplesmente foi retirada da
pauta, nessa semana passada do Senado, foi retirada através da base
aliada do Governo.  Então, três mil prefeitos se deslocaram a Brasília,
conseguiram junto ao Presidente, isso foi um motivo de muita alegria, de
muito contentamento por parte dos prefeitos, quando conseguiram um
ponto percentual no FPM, mas infelizmente, pelo descaso, pelo desrespeito
aos municípios, essa matéria foi retirada de pauta, no Senado.

O Sr. Amauri dos Santos – Um aparte, Deputado?

O SR. JESUALDO PIRES – Concedo o aparte ao Deputado
Amauri dos Santos.
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O Sr. Amauri dos Santos – V. Exª. está de parabéns. Nós
sabemos a luta do prefeito, de como é difícil, embora tenha muitos prefeitos
que não têm responsabilidades, mas não é porque a minoria não tem
responsabilidades que vamos condenar todos os prefeitos, mas tem 90%
que têm responsabilidade, que lutam. Em 2004, Deputado Jesualdo, passou
as eleições, fizemos uma comissão de prefeitos, do Brasil todo, aqueles
que perderam a eleição, aqueles que ganharam, na época o Presidente
era o João Paulo, era o Presidente da Câmara, ficamos 05 dias em Brasília,
todos prefeitos, do Brasil todo. O Presidente da República, naquela época,
marcou audiência e disse: “olha, podem ir lá falar com o Presidente da
Câmara que está tudo resolvido”.  Aí o João Paulo, no outro dia, o Deputado
Inocêncio Oliveira, na época deu uma força para nós, fez de tudo, no
outro dia mais de mil prefeitos se dirigiram à Câmara dos Deputados Federais,
sabe onde estava o João Paulo?  Sumiu.  Nem satisfação deu.  Isso num dia
de quinta-feira, e isso os prefeitos apavorados para fechar o ano, o maior
desespero no Brasil, até mesmo se tratava da Marta Suplicy, Prefeita de
São Paulo, que puxava isso, sumiu. E isso foi para o arquivo. Eu acho que
é uma falta de respeito não só com os prefeitos, mas com a sociedade, com
quem mora nos municípios, com toda a sociedade brasileira.

Muito obrigado.

O SR. JESUALDO PIRES – Muito obrigado Deputado Amauri,
eu gostaria de incorporar também o aparte do Deputado Amauri.
Presidente, realmente para finalizar, quero dizer que de fato os prefeitos
são desrespeitados nesse País, são desrespeitados, e o prefeito é o grande
receptor dos problemas da população, como bem disse o Deputado Amauri
aqui, as pessoas, os problemas surgem através do município, na rua que a
pessoa mora, no bairro que ela mora e evidentemente que é dentro do
município.  Então, gostaria que a Assembléia Legislativa também juntasse
forças para que realmente nós pudéssemos, de alguma forma, de alguma
forma pudesse ajudar principalmente os nossos prefeitos do Estado de
Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra, pelo
tempo de até 20 minutos, com apartes, o Exmº. Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Senhor Presidente, Deputado Neodi;
nobres Deputados, imprensa aqui presente, senhores e senhoras que
estão na galeria desta Casa. Para mim é um prazer e um privilégio muito
grande poder voltar aqui e abordarmos assuntos que tenho convicção de
que será de interesse da população do Estado de Rondônia, em mais um
daqueles momentos de reflexão, eu estava refletindo neste final de semana,
nas minhas visitas a vários municípios, sobre os quase cem dias de mandato
que nós estamos alcançando. Eu estava fazendo comigo mesmo algumas
ponderações, conjeturando algumas coisas, e cheguei, Sr. Presidente,
Srs. Deputados a mesma conclusão que certamente muitos de vocês já
têm, de outrora e até mesmo pelas experiências passadas na vida pública.
Ser um homem público não é fácil; primeiro, porque estamos expostos aos
entendimentos de cada um ou até mesmo às conclusões precipitadas
daqueles que querem assim fazer. Mas eu estive dando uma olhada, Sr.
Presidente, em alguns livros, algumas anotações, olhando para as histórias
de alguns líderes que já nos deixaram, mas que deixaram também grandes
lembranças para cada um de nós homens públicos. E eu quero aqui fazer
algumas referências, Sr. Presidente, amigos que aqui estão, imprensa
presente. São quase cem dias de mandato e de fato me leva a fazer aqui
essas reflexões. Primeiro, fazer aqui uma consideração de que eu vi um dia
num livro, já citei aqui em uma outra oportunidade, e quero fazer questão
de citar novamente. “De fato o sucesso é dor, a vida é um verdadeiro
combate”. Eu vou repetir “O sucesso é dor, a vida é um verdadeiro combate”.
Não é fácil fazer sucesso. Primeiro, para se fazer sucesso precisa-se ter
coragem, precisa, na realidade, enfrentar desafios, precisa ser uma pessoa
destemida, precisa ter vontade de vencer. Eu gosto de falar sobre o
sucesso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos e imprensa, porque
através do sucesso é que, graças a Deus, eu tenho encontrado forças
para continuar lutando. Não teria, não teríamos nós, Deputados, nenhum

motivo para vir a este Plenário se nós não tivéssemos, na verdade, em
busca do reconhecimento pelo nosso trabalho, daqueles que nos elegeram
para estarmos aqui para representá-los. Sr. Presidente, na realidade o
sucesso realmente é dor. Como eu já disse a vida é um combate. Foi assim,
com grandes líderes do nosso Brasil, que sofreram duras penas, às vezes
injustamente, mas não deixaram de passar pelo seu sofrimento, mas
continuaram persistindo, e é por isso que eu considero que muitos deles
deram suas próprias vidas, talvez não puderam assistir o seu próprio
sucesso, mas hoje nós estamos aqui, muitos anos depois, ainda citando
estes heróis, como aqui vou citar alguns, como pessoas que realmente
fizeram muito sucesso em nosso Brasil, em nosso mundo. Eu não posso, Sr.
Presidente, deixar de lembrar quando fala-se em sofrimento, quando fala-
se em dificuldades, quando fala-se em batalhas, quando fala-se em busca,
na realidade do sucesso, eu não posso deixar de lembrar do velho guerreiro
e antigo conhecido Tiradentes. Aquele mesmo homem que deu o seu próprio
pescoço à forca, em busca de um objetivo, em busca dessa grande
liberdade, ou desta independência que foi pregado naquele momento,
mesmo sabendo ele que poderia lhe custar a sua própria vida. E ele de
forma alguma se isentou, ou se eximiu da sua responsabilidade. Não foi
covarde de maneira nenhuma, Deputado Luizinho. Ele continuou lutando,
acreditando realmente em seus ideais, acreditando no seu sucesso, lutando,
na verdade, por aquilo que ele almejava; sabendo e tendo consciência,
naquele momento, que o sucesso é dor e que a vida é um combate. Ele
que, na realidade, sofreu duras penas, Sr. Presidente, mas não desistiu
dos seus ideais, não desistiu dos seus sonhos. Foi esquartejado, isso é
verdade. Condenado a forca, mas de forma nenhuma deixou de proclamar
aquilo que ele realmente acreditava, e, naquele momento, lutava pela
independência do nosso Brasil. Por isso, Sr. Presidente, falando em
guerreiro, em vencedores, em pessoas de sucesso, pessoas destemidas,
pessoas que realmente tinham objetivos e que alcançaram seus objetivos,
eu não posso deixar, Sr. Presidente, de citar um velho e antigo guerreiro
que muito é responsável pelo sucesso do povo rondoniense, que é o
Marechal Candido Rondon. Ele que sofreu tantas e tantas amarguras
nestas matas desta nossa Amazônia Ocidental e precisamente do nosso
Estado de Rondônia, cinqüenta anos ficou, Sr. Presidente, jogado nas
matas do nosso Estado, na realidade lutando para que este Estado um dia
pudesse galgar o desenvolvimento. Desenvolvimento esse, Sr. Presidente,
Srs. Deputados e amigos aqui presentes que nós, hoje, temos o privilégio
de desfrutar. E, é por isso, meus amigos, que eu não tenho problema
nenhum em ser chamado de pássaro sonhador. Sempre vou vir aqui
senhores Deputados, imprensa, amigos presente, dizer  que continuo
sonhando e acreditando nos meus ideais porque estou me inspirando em
grandes guerreiros, homens e grandes líderes que acreditaram nos seus
sonhos, em seus ideais. E por isso nós estamos aqui hoje, podendo, Sr.
Presidente, desfrutar de um Estado promissor, um Estado que está em
pleno desenvolvimento, um Estado que já chegou no horto do crescimento,
e que tenho certeza que chamará a atenção do nosso Brasil porque será,
com certeza, um Estado cada vez mais promissor dentro do Brasil, que é o
Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, eu não posso deixar de, quando se fala de luta,
quando se fala de conquistas, quando se fala de vitórias, relembrar, na
realidade, a grande vitória que teve todo aquele povo quando estava ali
idealizando aquela Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Na verdade é uma
estrada que foi construída com os braços de trabalhadores, e que muitos,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, deram a vida por esse sucesso de ver
essa estrada concretizada, mas nem sempre são lembrados, no entanto
precisam sim, ser lembrados, precisamente num momento como este, onde
nós estamos falando que o sucesso é dor, que a vida é um verdadeiro
combate. Aquelas pessoas sofreram, elas tiveram muitas dificuldades,
podem ter certeza, Sr. Presidente. Nós temos situações aqui no Madeira
Mamoré, naquela estrada de ferro que, na realidade, muitos ali tiveram
que, com seus próprios braços, fazer às vezes, aterros de 60 metros de
altura, tirando a terra ali do trem, para fazer esses aterros. Trazendo, na
realidade, através de sacos de estopa, carregando terra nos seus ombros,
mas não desistindo daquele que seria o seu grande sonho, que era ver
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aquela estrada concretizada. Por isso, Sr. Presidente, eu quero ainda
continuar falando sobre um grande guerreiro, um homem que deixou uma
marca dentro do Estado de Rondônia, uma marca de luta, uma marca de
vitória, uma marca de conquista. Podemos considerar o Coronel Jorge
Teixeira, o nosso ex-Governador do Estado de Rondônia, um homem
vencedor, porque deu também uma grande parte da sua vida para o
Estado de Rondônia, para que hoje pudéssemos sonhar com esse grande
desenvolvimento do Estado de Rondônia. Mas não pensem que para ele,
o nosso velho e guerreiro Jorge Teixeira, foi fácil, Sr. Presidente, porque
não foi. Não foi fácil para ele. Na realidade ele enfrentou muitas dificuldades
naquela época e por ser uma época mais recente, não é preciso eu aqui
citar porque V.Exªs. já sabem de cor e salteado, muitas e muitas
dificuldades, duras penas que ele também sofreu para ver esse Estado
hoje de Rondônia, para que nós pudéssemos ver o Estado de Rondônia,
hoje, da forma que verdadeiramente ele é, um Estado pujante, cheio de
vida, promissor, com alta produtividade na parte agrícola, com a pecuária
em pleno desenvolvimento e tantos outros progressos que nós já estamos
experimentando dentro do Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, por falar em luta, falar em dificuldades, falar em
sonhos, falar em conquistas, falar em batalhas, como que eu poderia
esquecer do meu velho guerreiro, que aqui eu já tenho citado por diversas
e diversas vezes que é o famoso JK. -  Juscelino Kubsticheck, um homem
que serve realmente, para ficar registrado em nossa história. E vale a
pena nós sempre estarmos lembrando ou relembrando essa história para
que pudéssemos ou para que possamos buscar inspirações e aqui, Senhor
Presidente, continuar a nossa luta que não é fácil, na realidade as
dificuldades que nós temos enfrentado. Por isso, Senhores Deputados, eu
quero aqui já passar para a parte final do meu discurso, mas deixar uma
palavra e tudo que falei aqui é para fazer um resumo e espero ser entendido
por cada uma de V.Exªs. a partir desse momento. Sr. Presidente,
infelizmente o nosso trabalho ainda não tem sido entendido por todos. Há
poucos dias atrás, quando eu vim aqui, Sr. Presidente, nesta Tribuna e
disse que gostaria de um dia ver essas cortinas se abrirem, cortina chamada
Casa de Leis do Estado de Rondônia, a Assembléia Legislativa, quando eu
estou falando de abrir uma cortina é fazer com que o povo consiga enxergar
a Assembléia Legislativa naquilo que ela realmente é hoje.

Aqui tem Deputados que não tem realmente medido esforços
para trabalhar, que tem lutado com todas as forças para ver cada dia mais
a moralização dentro desta Casa e eu não quero, Sr. Presidente, de maneira
nenhuma me isentar, me eximir, deixar de falar sobre essa moralização,
porque acima de tudo eu acredito nela. E não teria sentido nenhum nós
aqui sermos Deputados naquele mesmo lamaçal que V.Exªs. mesmo já
conhecem. E eu quero aqui senhores que estão me ouvindo, eu vou
continuar acreditando na mudança desta Casa, até porque a grande maioria
dos Deputados que aqui estão já têm trabalhado nessa finalidade e eu
quero parabenizar esses Deputados que têm feito isso. Têm Deputados
aqui que tem entrado às 8 horas da manhã nesta Casa e às vezes saindo
às 23 horas, trabalhando em prol do povo de Rondônia. Por isso, Sr.
Presidente, eu quero lhe pedir, como da mesma forma pedir para cada um
dos Deputados que aqui estão, não vamos desanimar, não vamos cessar
a nossa luta. Vamos continuar acreditando nos nossos ideais, sabe por
que, Sr. Presidente? Porque o sucesso é dor e a vida é um verdadeiro
combate. Nós não podemos desistir, nós vamos  continuar lutando,
trabalhando e eu quero, Sr. Presidente, Mesa Diretora, parabenizar V.Exªs.
pelo grande trabalho que estão fazendo à frente desta Casa de Leis em
prol do benefício do povo de Rondônia. Quero da mesma forma, Sr.
Presidente, parabenizar a S.Exª. Governador Ivo Cassol pelo grande
trabalho, pelos temas que tem tido a coragem de levantar dentro deste
Estado em prol do crescimento do Estado de Rondônia. Da mesma forma,
meus amigos Deputados, vamos continuar lutando, vamos, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, vamos lutar pelos nossos ideais, vamos lutar pelas usinas
de Santo Antônio e do Jirau, vamos continuar acreditando que essas
usinas podem, na realidade, transformar o Estado de Rondônia, se não na
sua plenitude, mas pelo menos contribuir muito para esse crescimento.

 Vamos continuar acreditando que um dia é possível nós vermos
aqui o gás de urucu sendo uma grande realidade dentro do Estado de
Rondônia. Eu como sonhador, continuo acreditando no Estado de Rondônia
e no desenvolvimento dele. Da mesma forma, Sr. Presidente, eu acredito
que um dia possamos nos liberar, nos libertarmos dessa herança maldita
chamada dívida do BERON e também a dívida da CERON que nos foi deixado,
que infelizmente tem massacrado o Estado de Rondônia, tem impedido o
Estado de Rondônia continuar crescendo. E eu acredito que um dia possamos
nos libertar dessas dívidas para que o Estado de Rondônia continue no seu
pleno desenvolvimento. Da mesma forma, Sr. Presidente, eu acredito e
quero conclamar  V.Exªs. e ao mesmo tempo desafiar, vamos, quantas
vezes for necessário a Brasília para continuarmos lutando pela Transposição
porque isso vai dar uma real economia de aproximadamente 32 milhões
para o caixa do nosso Executivo do Estado de Rondônia. E, certamente,
esses recursos poderão sim trazer um grande benefício e desenvolvimento
para o Estado de Rondônia. Da mesma forma, Sr. Presidente, para concluir
a minha fala, vamos continuar lutando para que o Estado de Rondônia
possa, o mais rápido possível, ter o seu setor fundiário regularizado. E que
os nossos proprietários de terrenos possam ter as suas escrituras, os seus
títulos definitivos e assim nós vamos dar, com certeza, um grande avanço
ao desenvolvimento do Estado de Rondônia. Por isso, Sr. Presidente, para
encerrar, eu quero continuar o desafio para cada um de nós que somos
Deputados, que fomos legitimamente eleitos pelo povo, que aqui estamos
representando, e diga-se de passagem muito bem representado o povo
de Rondônia pelos Deputados que aqui colocaram. Vamos continuar, Sr.
Presidente, acreditando em  nosso trabalho, lutando pelos nossos ideais,
independente das críticas ou dos desafios que virão pela frente, até porque
eu aprendi na minha vida que obstáculos aparecem exatamente para serem
vencidos e vamos vencer porque temos realmente recebido de Deus força
para continuar lutando e assim eu encerro dizendo: não esqueçam que a
vida, que o sucesso é dor e que a vida é um verdadeiro combate.

Muito obrigado e fiquem com Deus.

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

Com a palavra, por um tempo de até 20 minutos, sem apartes,
usando o tempo do bloco PV e PPS, o ilustre Deputado Miguel Sena.

COMUNICAÇÕES DE LIERANÇAS

O SR. MIGUEL SENA – Ilustríssimo Deputado, o nosso Presidente
Neodi Carlos, em nome dele eu gostaria de cumprimentar toda a nossa
Mesa Diretora, cumprimentar em nome do meu companheiro de partido,
Deputado Luizinho, todos os colegas Deputados aqui presentes,
cumprimentar todos os assessores da Assembléia Legislativa, todos os
funcionários, cumprimentar toda a imprensa aqui presente e os funcionários
também que se encontram nas suas salas também, através do serviço de
áudio, ouvindo aqui os comentários, ouvindo aqui as propostas, ouvindo
aqui as discussões deste Parlamento. E somente gostaria de trazer,
Presidente, aqui algumas informações.

Nesse final de semana, onde tive a oportunidade de estar
visitando o município de Guajará-Mirim, minha cidade natal, onde tivemos
ali também autorização do Governador e do Dr. Antônio Francelino,
Defensor Público Geral, a oportunidade de levar informação àquele
município da instalação de dois novos Defensores Públicos no município de
Guajará-Mirim. Bem como também, tivemos acatada a nossa Indicação
para levarmos para o município de Nova Mamoré, uma Defensoria Pública,
município esse que tem uma grande dificuldade, os moradores têm uma
grande dificuldade por não existir uma Defensoria Pública naquele município.
Da mesma forma tivemos oportunidade de visitar ainda o Distrito de
Surpresa, aonde tivemos uma surpresa novamente de chegar naquele
distrito e ver o quanto o Distrito de Surpresa encontra-se abandonado
pela Prefeitura de Guajará-Mirim. Felizmente tivemos lá conversando com
os pescadores, com os agricultores, com os estudantes, levantando
realmente os problemas daquele distrito e trouxemos para ver o que cabe
ao Estado de Rondônia, o que cabe ao Estado e à nossa intervenção.
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Gostaria também de aproveitar a oportunidade para tecer aqui
alguns comentários à respeito da matéria que surgiu no site sobre a questão
das dúvidas levantadas de 18 companheiros nossos aqui desta Casa, de
18 companheiros que são colocados aqui pela imprensa como suspeitos.
Gostaria de pedir a esses companheiros, a esses colegas que não levassem
isso em conta, porque isso me parece que nada mais é do que mais uma
artimanha de alguns setores da imprensa no sentido de colocar o Governo
contra esta Casa. E nós não podemos aceitar que isso aconteça, nós não
podemos ser ingênuos de através de uma matéria de um site colocarmos
tudo a perder, todo um trabalho lindo, todo um trabalho de sustentação,
Presidente, que nós estamos fazendo ao Governo do Estado e não é só
apoiando o Governador Ivo Cassol não. Essa Casa encontra-se apoiando
toda uma estrutura do Governo de Rondônia. Nós estamos fazendo parceria
em todos os setores. Nós estamos apoiando a Educação do Estado de
Rondônia,  estamos apoiando a Saúde, trazendo para o Estado de Rondônia
um serviço de alta complexidade e, diga-se de passagem, desde sexta-
feira encontram-se aqui no Estado de Rondônia, profissionais da Bahia e
de São Paulo, tratando desse assunto da implantação do Estado de
Rondônia. Esse é um trabalho, Sr. Presidente, de parceira desta Casa
Legislativa com o Governo do Estado e não pára só por aí, se nós formos
analisar, o quanto esta Casa já economizou de recurso público que poderá
ser revertido em muitos setores do Estado de Rondônia, não se fala.
Então eu tenho uma preocupação, eu tenho uma preocupação porque
recebi hoje dez telefonemas de colegas nossos aqui preocupados com
isso. Eu posso assegurar uma coisa para vocês, conhecendo o Governador
Ivo Cassol como eu conheço, conhecendo os seus procedimentos, se ele
por acaso tenha falado realmente isso aí com maldade, porque pode também
sair de alguma forma assim e a pessoa falar sem maldade. Falar, dizer que
pelo menos uma pessoa está acusando outra, está querendo isso ou aquilo,
não estou descartando isso. Mas tenho certeza que o Governador Ivo
Cassol não teria problema nenhum em se retratar perante esta Casa. Por
isso colegas, eu tenho esse cuidado, eu tenho essa preocupação. Da
mesma forma, foi levantado num site da cidade, onde foi colocado que o
Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado teriam dito que não
aprovariam as minhas contas, quando eu fui gestor da Saúde, porque iria
beneficiar nas ações civis públicas. Eu não acredito, sinceramente
Presidente, sinceramente colegas Deputados, eu não acredito, por quê?
Porque da mesma forma que nós estamos fazendo parceria com o Governo
do Estado, com o Executivo, nós também estamos tentando fazer parceria
com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com o Tribunal de
Justiça. E aqui eu já disse, se um dia eu tiver que falar deles, vou falar,
mas não acredito que eles tenham falado isso aqui. Acredito que é mais
uma forma de tentar, do mesmo jeito que estão tentando colocar o
Governador contra esta Casa, estão tentando colocar também a minha
pessoa contra o Ministério Público, contra o Tribunal de Contas, contra o
Tribunal de Justiça. Só que dessa água eu não beberei. Eu não vou me
deixar iludir, não vou me deixar enganar em hipótese alguma, por essas
situações. Mas me causou também estranheza Presidente, um fato ocorrido
em alguns sites da cidade, em alguns jornais da cidade e aqui eu gostaria
de fazer um pequeno questionamento a toda imprensa aqui presente, a
todos os Deputados, a todos os políticos aqui presentes, a toda sociedade.
Quem neste Estado não conhece o Deputado Mauro Nazif? Pela sua
personalidade, pelo seu senso direito, o seu senso correto, o seu bom
senso de sempre fazer as coisas corretas. Quem neste Estado não conhece
o Deputado Mauro Nazif? Foi Deputado Estadual e hoje Deputado Federal,
todos conhecem aqui nesta Casa, toda a imprensa do Estado de Rondônia
o conhece. Da mesma forma, todos conhecem aqui o Deputado Daniel
Pereira. O Deputado Mauro Nazif, pessoa séria, correta, competentíssima
como todo mundo sabe, muito competente. O Deputado Daniel Pereira,
também tenho que tirar o chapéu pelo grande trabalho que ele fez nesta
Casa. Esses dois Deputados foram os relatores, os relatores dessa CPI
aqui, em 1995, CPI essa que foi criada e aqui eu gostaria de abrir um
parêntese, porque muitos colegas meus, quando eu falei em CPI do SINTERO,
muitos colegas meus, muitos da imprensa acreditaram e acreditam que não
vai sair e que as CPIs acabam tudo em samba. Realmente eu não discordo,
mas essa CPI, eu posso dizer a toda imprensa aqui presente, a todo

público, todo mundo, é parte dessa CPI que foi aberta contra o ex-
presidente da Assembléia Legislativa, Silvernani Santos, e foi aberta também
contra o Deputado Federal Moreira Mendes. Esse Deputado Federal Moreira
Mendes, veio à imprensa dizer o seguinte: ‘só na Justiça o Deputado
Miguel Sena’. E eu digo para o Deputado Moreira Mendes: ‘sinta-se à
vontade, uma ferida a mais para um leproso não vai fazer diferença’. Mas
eu gostaria de dizer ao Deputado Moreira Mendes que ele vai ter que
processar muita gente. Ele vai ter que processar em primeiro lugar, em
primeiro lugar o ex-procurador de Justiça Miguel Mônico Neto, que hoje, se
eu não me engano, é desembargador. Não sei, mas se eu não me engano
hoje o Miguel Mônico é Desembargador. Ele vai ter que processar ele. Ele
vai ter que processar uma servidora da TAMATUR que denunciou aqui. Em
um momento ela diz assim, no depoimento dela: que ela foi funcionária da
TAMATUR, que de junho de 93 a fevereiro de 94 era responsável pelo
setor financeiro, que na época o Diretor Financeiro da Assembléia Legislativa
exigia a via rosa em original para pagar as passagens, com exceção dos
PTAs que era a depoente, juntamente com o seu auxiliar, Jack Nilson, os
responsáveis pela emissão de faturas e duplicatas que eram cobrados da
Assembléia Legislativa; que nem sempre as duplicatas eram assinadas, por
pressão do Rubens Moreira Mendes, por esquecimento do auxiliar que as
datilografava. Que às vezes era o Dr. Rubens Moreira Mendes,
pessoalmente que ia pegar e às vezes era o motorista da firma que ia
buscar essas passagens, em mãos. Existia um livro das passagens, que
tinha conhecimento de que as passagens eram canceladas e a segunda via
era cobrada da Assembléia Legislativa, que quem lidava com este setor
financeiro era a gerente  Meira Dark e frequentemente fazia essa operação
de cancelar passagem e cobrar da Assembléia Legislativa. Que a letra F, a
letra F, olha só, olha a denúncia; que a letra F, encontrada diante de
determinados lançamentos no livro da fatura da TAMATUR, apreendido
pelo Ministério Público, significava que aquela passagem era fria. Olha só,
os documentos apresentados e cobrados da Assembléia Legislativa,
Deputado Jesualdo e Deputado Alex, eles usavam um sistema: colocavam
a letra Fndo realmente os problemas daquele Distrito e trouzxcom
estudantpresa, aonde que tivemos uma surpresa novamente de chegar
naqu para identificar como fatura fria. Está aqui. Quem disse isso aqui não
foi Miguel Sena, não. Quem disse isso aqui foi uma depoente em 1999.
Aqui ela diz mais: que era fria, isto é, foi cancelada diante da companhia
aérea e cobrada da Assembléia Legislativa. Eles tiravam a primeira via,
mandavam para lá, depois cancelavam a primeira via, cobrava-se a segunda
via, pagava-se com o dinheiro público e eles embolsavam esse dinheiro.
Isso não sou eu que estou falando, quem está falando aqui é a própria CPI
que foi apurada. E continua a dona Flaviana Alves Silva dizendo: que esse
dinheiro dessas passagens frias não passavam pela depoente, iam direto
para a conta da empresa, e quem efetuava a cobrança das passagens
frias eram os donos das empresas e que usavam outro código. Olha só,
mais um código usado pelo Deputado Moreira Mendes e pelo ex-presidente
desta Casa, o código PF. Eu nem li isso aqui, que significava: as passagens
cujo beneficiário não podia aparecer por determinação da Assembléia
Legislativa, eram usados outros nomes. E aqui a Depoente diz o seguinte
Deputado Jesualdo: nome fictício que também eram cancelados perante a
companhia área e cobrado da Assembléia Legislativa. Que havia também o
caso da venda de passagens para uma pessoa qualquer, cuja segunda via
da passagem era destacada dentre  outras coisas. Muitas vezes as
passagens eram pedidas por telefone, bilhetinhos e pediam para não
aparecer os nomes dos verdadeiros beneficiados. Que não se lembra dos
deputados que usavam essa prática. Aí ela continua, não vou nem ler todo
o depoimento dela. Ela diz mais embaixo que sabia da existência das
irregularidades, que no IPERON não sabe como era dividido, que sabia da
existência de irregularidade, que essas irregularidades aconteciam também
no IPERON; que não sabe como era dividido o dinheiro dessas passagens
frias, mas que sempre os cheques, em nome da TAMATUR, eram entregues
ao Dr. Moreira Mendes. Ela diz aqui que os cheques e o dinheiro frio eram
entreguesel: nas mãos do Dr. Moreira Mendes. Está aqui. Não fui eu quem
disse não. Ela disse que apenas cumpria ordens e fazia porque precisava
trabalhar; que não sabe o nome dos Deputados que recebiam os cheques
da TAMATUR; que cópias desses cheques estão no Ministério Público, que
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os cheques eram do Banco Real, alguns do Banco Nacional, que comprou
o Dr. Rubens Moreira Mendes, a Imobiliária Moreira Mendes da qual a sua
irmã Francisca... Quer dizer, já nem me interessa isso aí. O que me
interessa... esse negócio de comprou, ou deixou de comprar isso não faz
parte. Mas bem, e aí outra coisa importante nessa matéria toda, é que no
dia que o Mário Sérgio, que eu não conheço desculpa, a sua ausência ou
presença... O Mário Sérgio de Almeida Lemos e o Rubens Moreira Mendes
Filho, a primeira vez que eles atenderam à convocação da CPI para prestar
esclarecimento, com tudo os seus advogados levantaram Questão de Ordem
e confessaram-se acusados e avocaram o direito de ficar calado, deixaram
para se manifestar somente em juízo. Colocado em discussão, a CPI acatou
esse pedido. E aí os relatórios vão muito mais a frente, muito mais. Eles
falam aqui dos medos... Eles falam aqui sobre as controvérsias das
certidões, certidões falsas, certidões falsas que a empresa TAMATUR,
ligada ao Moreira Mendes, fazia. Está aqui, é a CPI que está dizendo. Não
sou eu que estou dizendo isso, sobre a omissão do Tribunal de Contas. O
Tribunal de Contas se omitiu em fazer a CPI, disse que o Tribunal de Contas
se omitiu em fazer as prestações de contas de 93 a 94. Enfim, isso
realmente, as irregularidades da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa
na época, das responsabilidades, vai muito mais fundo aqui; da
responsabilidade do Presidente Silvernani Santos sobre a concessão ilegal
de diária e de passagens, da licitação irregular. Ele diz aqui da licitação
irregular do processo 594/93 e o processo 03/94, a licitação é totalmente
irregular. Enfim, vai por aí afora; eu não consegui ler, não tive tempo para
ler, recebi isso hoje de manhã cedo. E no finalzinho, a CPI, através do
Presidente, o Sr. Presidente Mauro Nazif, e seu Relator, Deputado Daniel
Pereira, no final eles fazem, sugerem algumas posições para serem feitas
pelo ex-Deputado Silvernani Santos e pelo atual Deputado Federal Rubens
Moreira Mendes, ex-Procurador desta Casa, que por sinal nunca trabalhou
mesmo, sempre esteve à disposição de outros setores, onde trabalhou 2,
3, 4 anos. Então, o pouco tempo que ele ficou aqui foi para fazer falcatrua.
Está aqui, quem disse não fui eu, quem disse foi a CPI. Então o pouco
tempo que ele ficou aqui foi para fazer isso. Está aqui, não sou eu que
estou dizendo. Então entre algumas recomendações, eles recomendam
que sejam feitos o ressarcimento integral do dano, que seja feita a perda
de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, e não fui eu
que disse, foi a CPI que disse que a perda da função pública que realmente
foi o que eu falei aqui, o Deputado Silvernani Santos felizmente não está
aqui e o Deputado Federal Moreira Mendes também não deveria estar lá.
Ele deveria estar devolvendo esse dinheiro aqui, que a CPI apurou, era
isso que eles deveriam fazer. Da mesma forma, a suspensão dos direitos
políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa cível até duas vezes o valor do
dano e proibição de contratação no poder público. Essas são algumas das
recomendações que a CPI fez. Foi mandado cópia dessa CPI à Mesa Diretora
da Assembléia Legislativa e aqui eu gostaria de requerer à Mesa Diretora
da Assembléia Legislativa que tirasse do arquivo, eu quero esse processo,
eu tenho só parte dele aqui na minha mão. Eu quero esse processo completo
na minha mão, Presidente. Faço questão de que esta Mesa Diretora coloque
ordem na Casa. Vamos tirar a sujeira de debaixo do tapete e vamos fazer
com que esse povo devolva esse dinheiro público. Foi mandando também
para a Presidência da Câmara Federal, para a Corregedoria da Câmara
Federal, para a Procuradoria Geral da República, para a Procuradoria
Geral de Justiça do Estado de Rondônia, para a Secretaria da Receita
Federal, para a Delegacia Regional de Rondônia, para a Secretaria de
Estado da Fazenda, para a Secretaria de Estado, para Delegacia Regional
do Trabalho, para VASP, para VARIG, para Procuradoria do Instituto de
Seguridade Social pelo grande dano causado. Então, Presidente seria isso
aqui as minhas colocações que eu gostaria de fazer hoje e fiz. Eu disse, eu
costumo sempre cumprir com tudo aquilo que eu me comprometo, eu sempre
parti do seguinte princípio: ninguém é obrigado a se comprometer com
nada, mas se você se comprometer com alguma coisa, aí sim, você é
obrigado a concluir aquilo que você se comprometeu. Portanto, me
comprometi com algumas situações. Uma delas, foi na questão de esclarecer
as falcatruas feitas pelo ex-Presidente da Assembléia Legislativa e aqui
está; graças a Deus já comecei o trabalho, consegui que chegasse a minha
mão aqui o final só da CPI. Está tudo aqui na minha mão com cópia das

faturas, com tudo, mas falta muito mais coisas, Presidente. Se é que não
tocaram fogo nesse processo, mas se tocaram fogo aqui na Assembléia,
nesses outros setores deve ter, ainda vou cobrar isso. Da mesma forma eu
me comprometi, não tinha obrigação nenhuma, mas me comprometi com a
questão da CPI do SINTERO. Continuo aguardando o parecer da
Procuradoria Geral da Assembléia Legislativa sobre o pedido de Questão
de Ordem do nosso colega Deputado Ribamar Araújo, que fez uma Questão
de Ordem, com todo respeito ao colega Deputado, está sendo analisada.
Mas o meu propósito continua o mesmo, de instalar essa CPI; até porque
eu estive agora em Brasília no escritório do Doutor, que era encarregado
da ação, Luis Felipe, estive no escritório do Dr. Luis Felipe agora em Brasília
e surpresa foi a minha quando cheguei lá; tem duas salas acobertadas de
documentos contra o SINTERO, guardado pelo ex-advogado do SINTERO
e que  colocou à disposição da CPI, caso saía. Então, Sr. Presidente,
seriam essas as minhas colocações, os meus compromissos são esses;
pedir aos colegas que não levem em consideração o que foi colocado
nesses sites para tentar jogar o Governador contra esta Casa; tentar me
jogar contra o Ministério Público, contra os Deputados, contra o Tribunal
de Contas, contra o Tribunal de Justiça.

Muito obrigado. Boa tarde.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra, por um
tempo de até 20 minutos, sem apartes, o ilustre Deputado, líder do PT,
Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO - Excelentíssimo Senhor Presidente,
Deputado Neodi Carlos, Presidente desta Casa; demais membros da Mesa;
nobres Pares; imprensa; funcionários da Casa; minhas senhoras e meus
senhores. Vi nobre Deputado Miguel Sena, a preocupação que V.Exª.
demonstrou com relação a essa entrevista que o Governador Ivo Cassol
deu à Rede Globo e que, tão logo cheguei nesta Casa e ouvi o comentário,
pensei de imediato fazer uma convocação ao Governador para que viesse
nesta Casa, para que ele próprio dissesse que se existe algum Deputado
dificultando o trabalho do Presidente, o bom andamento desta Casa, muito
longe de ser todos aqueles 19 (dezenove) que aparecem no site. Mas
como não pode o Governador ser convocado, convidar também não adianta
porque ele viria aqui, se quisesse. Mas lendo, nobre Deputado Miguel
Sena, o teor da entrevista, em duas ou três respostas vi que pode até ter
havido alguma imprudência por parte do Governador, mas longe de dar o
sentido de os 19 (dezenove) Deputados novos, que foram eleitos estarem
aqui dificultando o trabalho do Presidente ou querendo mordomia, como se
referiu aqui, e talvez mal colocado aqui pelo Sr. Governador. Em trechos da
entrevista, ele diz que esses Deputados, se referindo aos 19 (dezenove)
Deputados que foram eleitos, diz aqui que estão dando um bom exemplo e
cortando despesas e demitindo servidores fantasmas que estavam no
Nordeste. Mais na frente ele fala, noutro trecho, da pressão de alguns
parlamentares e mais na frente, em outro trecho, fala novamente em
alguns novos. Eu que tenho pautado a minha vida pela defesa da ética,
pela defesa da moralidade, mas acima de tudo pela defesa da justiça,
jamais cometeria uma injustiça de querer aqui achar que o Governador tem
culpa. E isso aqui, que saiu neste site, desse moleque irresponsável, desse
Observador, Sr. Presidente. Eu gostaria que a Assembléia Legislativa, a
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa acionasse esse irresponsável na
Justiça. Porque se é, nobre Deputado Miguel Sena, a intenção dele jogar
esta Casa contra o Governador ele não vai conseguir. Mas se também não
houver uma manifestação por parte daqueles que indiscutivelmente foram
atingidos desta maneira, esse moleque irresponsável, que todos nós
sabemos as suas verdadeiras intenções, vai continuar achacando. Mas o
pior, se achacasse somente aqueles que verdadeiramente são suspeitos,
mas aqui ele coloca no mesmo patamar, no mesmo lamaçal, pessoas que
como eu pautei a minha vida inteira, como eu já disse, na defesa da ética
e na defesa da moralidade e têm muitas ocasiões da minha vida como
provar que sempre abri mão de ter um padrão de vida elevado, optei
sempre por um padrão de vida modesto em respeito ao povo, em respeito
a ética e em respeito a moralidade. E eu não posso de maneira nenhuma
concordar que esse moleque irresponsável coloque a minha foto juntamente
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com outros Deputados, que eu também tenho certeza que jamais
dificultaram, jamais quiseram mordomia, e V.Exª. é testemunha Sr.
Presidente, e pode me defender quando em muitas oportunidades eu
deixei o senhor totalmente à vontade para que, dentro do plano de
moralização desta Casa, se precisasse cortar verba do meu gabinete,
V.Exª. estava à vontade para cortar, se precisasse cortar do meu próprio
salário, V.Exª. estaria à vontade para cortar. Porque eu vim para esta
Casa, que é um desejo muito grande, e eu acredito que de todas as
pessoas de toda população chegar a Deputado e eu como ser humano
normal também tive sempre esta vontade, como político, mas jamais aceitei
chegar a esta Casa pelas vias que não fossem as mais honestas, as mais
justas e as mais lícitas possíveis. E lembro perfeitamente, Sr. Presidente,
quando aqui, no começo de 1995, com a eleição de 1994, quando adquiri
a condição de primeiro suplente de Deputado, e poderia ter sido deputado
aqui durante quatro anos, mas preferi não negociar com ninguém. Abri
mão de ser deputado durante quatro anos porque simplesmente não aceitei
que o povo pagasse três salários de deputado a mais, sem necessidade.
Dificilmente alguém neste País inteiro toma atitudes como essa. E se tantas
coisas eu perdi de ganhar, se eu que poderia ter um padrão de vida tão
mais elevado do que o que eu tenho; já deixei de ganhar tanto dinheiro na
política, será que agora depois de tanto pregar ética e moralidade, seu
moleque, será que agora eu posso ter o rosto colocado, exposto, fruto da
sua irresponsabilidade? A imprensa tem um papel importantíssimo na
democracia, mas a imprensa livre é uma das coisas mais importantes e eu
sempre defendi uma imprensa livre. Agora, para ser livre tem que ter
responsabilidade daqueles que a compõe, porque quando um jornalista
que tem o poder de escrever e tantas pessoas lêem, e ele não tem a
responsabilidade para falar a verdade, isso se torna uma grande
aberração. É isso que esse moleque do O Observador tem feito. E se
V.Exª. não acionar esse moleque na Justiça, eu tenho que acionar, para
me defender, porque existe um ditado popular que diz: ‘quem cala consente’,
apesar de saber que é muito difícil você se defender da imprensa. Porque
até para se defender das injustiças, das injúrias você tem que contratar
advogado e eu não conheço advogado que trabalhe de graça, não. Todas
as vezes que eu procurei me defender das injustiças e das injúrias que
quiseram me impingir, eu tive que tirar dinheiro do bolso para pagar. Para
vocês terem uma idéia da grande dificuldade que a gente tem, até para se
defender das injustiças e das injúrias. E eu quero, Sr. Presidente, que
V.Exª. entre pedindo uma retratação desse site irresponsável. É o mínimo
que V.Exª. pode fazer para defender aqueles que verdadeiramente zelam
pelos interesses do povo. Quem acompanha o meu passado, e se possível
todo passado, sabe o quanto eu tenho lutado para não decepcionar os
que em mim acreditam. Chegando a determinados momentos, Sr. Presidente,
de pedir a Deus que me mate antes de decepcionar o meu povo. Parece
discurso demagógico, mas não é. Tudo que eu falo sai do coração. As
minhas ações são cópias faladas dos meus discursos. Ou o contrário; os
meus discursos são cópias faladas das minhas ações. Conheço muito político
que discursa e na prática é totalmente o inverso do que prega, do que diz,
mas quem observa a minha vida, quem acompanha a minha vida, sabe que
tudo que eu falo, seja na Tribuna ou nas entrevistas, sempre eu pratico da
mesma forma nas minhas ações. E é imperdoável quando se que faz todo
esse esforço para se manter limpo dentro de tanta sujeira e, às vezes,
tantas vezes, eu fui questionado porque abracei uma carreira tão suja,
mas sempre achei que tem que ter espaço para os homens de bem na
política. Agora, entendo perfeitamente porque algumas pessoas de bem
não aceitam ingressar na política, quando isso traz um grande prejuízo
para o nosso País. É exatamente por isso, por esse tipo de safadeza que
os homens de bem, muitas vezes, não têm a coragem de enfrentar. E eu
que tive a coragem de entrar para a política que, como diz o povo brasileiro
de maneira errônea, “a política é para safado”, e não é. Nós temos que
continuar defendendo porque a política tem que ter espaço para homens
de bem. E enquanto eu sonhar com isso, eu continuo na política mesmo
com todas as dificuldades que tenho enfrentado, com todas as amarguras
que tenho enfrentado, com todos os dissabores que tenho enfrentado. E
uma das coisas, uma delas, que me prende na política é saber que na hora
que eu sair da política vem para o meu lugar um bandido. E eu gostaria, Sr.

Presidente, de continuar, para esta cidade de Porto Velho, para uma parte
da população de Porto Velho e do Estado de Rondônia, servindo de
esperança, servindo de referência para o bem, e servindo acima de tudo
de esperança, pois nem tudo está perdido. E quando o Governador, em
algum momento, citou que existem alguns deputados que se dependesse
deles a coisa estava do mesmo jeito que era antes, claro que existe isso
aqui dentro. Todos sabem disso. Agora o difícil realmente é você provar, e
você só pode dar o nome quando você tem todas as provas na mão. Mas,
Sr. Presidente, V. Exª. que tem demonstrado todo esse senso de justiça,
eu gostaria que V. Exª., nas suas entrevistas, dissesse exatamente tudo
o que eu tenho dito para V. Exª., para que o meu nome saia da lama,
porque inegavelmente depois que sai um negócio desse na imprensa, não
tenha mais conserto. Porque já existe uma predisposição da população em
odiar os políticos, claro que não são todos, mas uma grande parte.

Eu fui e sou um dos políticos que mais condena a safadeza na
política. Quando, por oito anos, fui Vereador na cidade de Porto Velho,
sempre tive a antipatia daqueles colegas no momento que discursava, no
momento das minhas entrevistas, e aqui já disse em várias oportunidades
que o trabalho mais nobre de um deputado, o trabalho mais nobre de um
vereador, durante todo esse tempo que tenho mandato, que detenho
mandato, eu nunca vi ser feito, que é aquela prerrogativa que nós temos
de fiscalizar o Executivo, mas não é essa fiscalização que muitos acham,
seria uma fiscalização, séria. Por que isso nunca acontece? Porque a maioria
dos que compõem as câmaras municipais, quase todas, sem exceções, os
que compõem as Assembléias Legislativas, quase todas, sem exceções,
não cumprem com suas prerrogativas, porque a maioria, não digo se vende,
mas se rende, não confunda essa palavra, se rende ao Executivo de uma
maneira ou de outra. E eu gostaria, Sr. Presidente, que todos os políticos
deste País pensassem e agissem como eu penso, e V. Exª. é uma das
testemunhas, pelo curto espaço de tempo que nós temos convivido juntos,
V. Exª. é testemunha da minha conduta ilibada. Jamais fui ao seu gabinete
para pedir qualquer favor pessoal, como jamais entrei na presidência da
Câmara Municipal de Porto Velho, durante os oito anos que passei, para
pedir qualquer favor pessoal. Sempre que adentrei à presidência desses
Poderes eu fui sempre reivindicar alguma coisa em defesa do povo, nunca
reivindicar favores pessoais. E daquela Câmara, nobre Deputado, e que
foi Vereador também, Valter Araújo, V. Exª. sabe que lá tinha também uma
fita aonde todos os Vereadores apareceram recebendo o mensalinho, o
único Vereador que não constava na fita era exatamente eu. Não era
porque não queriam, não era porque não recebi ofertas, também não, que
o que mais queriam era exatamente poder eliminar a minha voz, porque
era naquele tempo a única voz que se levantava contra os desmandos da
administração passada. E durante tantas vezes tentaram me convencer
para que eu caísse na tentação do erro, mas eu sempre peço a Deus que
me dê força, me dê luz para eu nunca cair na tentação do erro, para nunca
decepcionar aqueles que me acreditam.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra, pelo
tempo de até 20 minutos, sem aparte, a ilustre Deputada Daniela Amorim.
Deputada, é até 20 minutos, V. Exª. pode usar só 5, se quiser.

A SRA. DANIELA AMORIM – Quero aqui cumprimentar o
Presidente, cumprimentar os colegas Deputados, cumprimentar a plenária
da Casa. E falar que hoje eu venho fazer um comunicado da Liderança do
Partido onde nós tivemos uma reunião em Rolim de Moura, o Partido PTB,
onde ali estava presente o nosso Deputado Federal, nosso presidente do
PTB, Deputado Nilton Capixaba, também tinha oito Prefeitos, vários
Vereadores, onde ali a gente estava organizando o nosso Partido, fazendo
com que os seus Diretórios Municipais aprovem as provisórios para que a
gente se organize nesse novo ano que vai ter o pleito municipal, e a gente
sabe que tem toda organização do Partido.

Outro assunto que me trouxe à Tribuna é a respeito da declaração
do Governador, até porque também sou uma das novas Deputadas e aqui
converso com meus colegas e vejo a indignação, o repúdio à declaração do
Governador, até porque a gente vê o trabalho da Presidência, vê o trabalho



21 de maio de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 591168Pág.

dos colegas no sentido de organizar, no sentido de moralizar, no sentido de
fazer com que a gente consiga melhorar o Estado de Rondônia. A gente
recebe essa notícia assustada até pela força e pelo poder de uma notícia
dessa, onde a gente vem recebendo ligação de Brasília, ligação do município,
ligação das nossas lideranças indignada, porque a proposta dos novos
Deputados, e acredito também que dos antigos, era na campanha moralizar
e trabalhar para o bem de um Estado mais forte.

Então, hoje a gente vê essa notícia com muita tristeza, até
porque todos os projetos do Governo que vieram para esta Casa nós
aprovamos, quase por unanimidade. Então hoje a gente sabe que nesta
Casa não tem oposição ao governo Ivo Cassol, não tem oposição ao
presidente da Casa, no intuito da gente trabalhar para conseguir trazer a
resposta para a nossa comunidade. No final de semana nós voltaremos às
nossas bases e com certeza nós vamos encontrar a população chateada,
indignada pela falta de responsabilidade de uma declaração como essa.
Veja aqui o nosso colega Deputado Ribamar, onde coloca a sua vida toda
aqui e fica indignado com toda razão, Deputado, porque a gente sabe
como é difícil se manter na política, como é difícil trabalhar com seriedade
na política. E quando sai uma notícia dessa, sem sombra nenhuma de
dúvida, afeta a nossa auto-estima, fica até sem vontade de estar levando
adiante esse mandato. Esse mandato que a gente vem dando um voto de
confiança ao Governador, esperando para gente poder operacionalizar
nossas obras no nosso município, esperando a Casa se organizar no intuito
até de parabenizar a aprovação do Instituto da Casa, onde a gente vai
poder estar trabalhando nos nossos municípios e a gente recebe essa
notícia hoje como uma bomba e assustada até por ver que isso não é
realidade, onde nós estamos aqui procurando, sim, o bem-estar da
comunidade, o trabalho no nosso município, o trabalho organizado aqui
nesta Casa.

O SR. JESUALDO PIRES – Questão de Ordem, Sr. Presidente.
Nobre Deputada Daniela, eu quero parabenizá-la pelo seu

pronunciamento, pela sua colocação. Agora, eu li atentamente a entrevista
que foi dada ao site G1, que é o site pertencente à Rede Globo, e em
momento algum, como bem colocou aqui o Deputado Ribamar, eu
particularmente não me senti ofendido. Pelo contrário, as ponderações do
Governador Ivo Cassol foram no sentido de que há um trabalho de
moralização, um trabalho importante de mudança em relação à legislatura
passada. Em momento algum eu me senti ofendido porque li atentamente
essa entrevista no G1, que é um site de notícias e de fato ele colocou toda
a realidade. Existem de fato alguns que infelizmente não querem que
essas coisas aconteçam mais, que querem que as coisas aconteçam como
aconteciam na outra legislatura. Mas de forma alguma ele colocou no
balaio todos esses dezoito ou dezenove Deputados, numa vala comum.
Então eu quero só ressaltar o posicionamento pessoal meu, do Deputado
Jesualdo Pires, que de forma alguma eu me senti ofendido. Por quê?
Porque li com muita atenção a declaração e a entrevista que o Governador
Ivo Cassol deu àquele site e em momento algum ele colocou esse
posicionamento que foi divulgado, que se saiu neste site aqui de notícia de
Porto Velho.

A SRA. DANIELA AMORIM – Eu agradeço a opinião do
Deputado e quero registrar...

O Sr. Valter Araújo – Nobre Deputada, V. Exª. me concede um
aparte?

A SRA. DANIELA AMORIM – Pois não. Fique à vontade.

O Sr. Valter Araújo – Eu quero aqui só a título de informação,
eu, por coincidência, no momento da entrevista do Governador Ivo Cassol,
estava presente no aeroporto de onde ele fez essa entrevista ainda por
telefone. Em nenhum momento, ao meu lado, eu me lembro do Governador
Ivo Cassol ter mencionado o nome de quaisquer Parlamentares ou ter feito
qualquer referência a esta Assembléia Legislativa como qualquer tentativa
de extorsão ou de prejudicar o trabalho da Assembléia Legislativa ou do

Governo do Estado. No entanto, fui pego de surpresa quando vi a matéria
no site, não me senti ofendido porque tenho a minha consciência tranqüila
do trabalho que eu faço nesta Casa e da responsabilidade que eu tenho
aqui como evangélico, como Deputado. Tenho a minha consciência tranqüila
de que o voto que recebi nas urnas, como todos os senhores e a senhora
receberam, foram votos de confiança do povo do Estado de Rondônia no
intuito de promover as mudanças nesta Casa. Foi um recado muito claro da
sociedade e não é justo que nós sejamos de qualquer forma jogados numa
vala comum, por qualquer tentativa.

Mas eu quero aqui, com muita tranqüilidade, sem procuração,
sem nenhuma solicitação do Governador Ivo Cassol, fazer esta defesa de
que não fomos mencionados. Tenho certeza que não houve por parte do
Governador Ivo Cassol nenhuma intenção de prejudicar, ou de menosprezar
ou de colocar no sentido pejorativo o trabalho de qualquer Deputado
desta Casa. É preciso que seja colocado aqui de forma bastante clara,
Deputado Jesualdo, e eu também não me sinto prejudicado, não me sinto
ofendido porque eu tenho certeza que não houve esta intenção, que a
interpretação pode ter sido errônea, mas que não houve, em nenhum
momento, Sr. Presidente, essa intenção do Governador Ivo Cassol.

A SRA. DANIELA AMORIM – Obrigada. E eu quero dizer aos
colegas que no momento que eu me refiro à movimentação da população,
não quer dizer que a gente se sinta prejudicada ou não. Eu digo que há um
dano político. Você abre qualquer site e está a foto de todos nós, novos
Deputados. Eu não quero colocar a minha palavra contra o Governador,
até porque o Governador tem a oportunidade de se retratar, de usar o
espaço, de pedir uma resposta para que isso não se levante contra os
Deputados. Porque a pior coisa que existe é a gente estar tentando moralizar
ou trabalhar ou chegar o benefício à população do município e sai uma
notícia desta, em pleno 100 dias de Assembléia Legislativa, desmoralizando
a Casa. Então eu acho que é um prejuízo da gente como entidade, sair
uma matéria como esta.

Se o Governador não falou aquilo que o enunciado queria dizer,
ele tem que se retratar para que não enfraqueça os nossos
relacionamentos. Até porque o momento do Estado é um momento que a
gente prega tanto a união para conseguir o resultado. É o momento que é
necessário a união para que a gente consiga trazer a tão sonhada
hidrelétrica, onde a gente vê a comunidade se unindo, a comunidade se
organizando para se trazer uma hidrelétrica, para se trazer o benefício a
Rondônia e a gente tendo uma notícia dessa, em nível nacional, porque é
uma entrevista da Globo, é prejudicial, a gente sabe disso e a gente tem
que evitar. Então aqui eu quero deixar bem claro o meu repúdio à declaração,
que se ele não quis dizer isso, mas as pessoas entenderam essa declaração
dessa forma, até porque várias pessoas estão ligando para o gabinete,
várias pessoas, até mesmo pelo movimento aqui hoje da reunião demonstrou
que é uma declaração muito pesada. Isso a gente não pode aceitar. Igual
o colega Deputado Ribamar falou, se a gente se omitir e ficar calado, a
gente realmente está concordando com esse tipo de declaração.

Eram estas as minhas colocações. Muito obrigada.

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

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

O SR. JESUAlDO PIRES (1º Secretário) – Procedendo à
leitura das matérias.

ORDEM DO DIA

- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 316, de 06
de julho de 2005, do DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS. Acrescenta o
Parágrafo Único no Artigo 3º da Lei Complementar nº 316, de 06 de julho
de 2005.
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- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Fica denominado
de Distrito Industrial Marechal Rondon o imóvel de domínio e propriedade
do Governo do Estado de Rondônia, destinado a abrigar o Distrito Industrial
de Porto Velho, às margens da BR-364, km 17 - matrícula pública número
016521.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Dispõe sobre a
identificação civil dos estudantes matriculados na rede pública estadual de
ensino e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Dispõe sobre o
fechamento de estabelecimentos comerciais que tenham máquinas caça-
níqueis.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Requer Moção
de Louvor à Universidade Luterana do Brasil – ULBRA.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Requer que
seja aprovado voto de repúdio à Ministra Marina Silva, do Meio Ambiente.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NEODI CARLOS - Requer a
prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Temporária Especial,
constituída pelo Ato nº P/008/07.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – O Deputado que o
presente subscreve, nos termos do inciso V do caput do artigo 176 do
Regimento, requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 028/07,
de autoria deste Parlamentar, que cria o Programa de Incentivo à Apicultura
do Estado de Rondônia – PROMEL DE RONDÔNIA – e dá outras
providências.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM – Requer
encaminhamento de Carta Aberta ao Sr. Governador do Estado e aos
órgãos de comunicação do Estado.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Requer à
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia que
interceda junto às Centrais Elétricas de Rondônia (CERON) sobre a
necessidade de expandir a rede elétrica do município de Mirante da Serra.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao Sr. Governador
do Estado, na forma regimental, da necessidade do Governo, através da
SETUR – Superintendência de Turismo do Estado de Rondônia, implantar
no município de Pimenteiras e ao longo das comunidades de ribeirinhos, no
trecho até Costa Marques, Projeto de Qualificação de Pescadores e
Pirangueiros como Guia Turístico.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao Governador
do Estado a urgente necessidade da SEDAM usar o pacto federativo e
formar um grupo de Técnicos e Consultores ambientais independentes
para acompanhar o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente na emissão das
Licenças das Usinas do Madeira.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de construir um escritório da Agência de Defesa
Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, no município
de Nova União/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de pavimentar as ruas internas da Diretoria de
Ensino da PM/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de viabilizar a recuperação da Linha 64.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de agilizar a recuperação da Linha 52.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de viabilizar a recuperação da Linha 09.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de estadualizar o Travessão B-80 que
liga a BR-364 à Linha C-0, no município de Cacaulândia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de disponibilizar equipamento Braille
para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Florizel Lamego Ferrari, do
município de Mirante da Serra.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de instalar Postos Policiais nos
Distritos de Santa Cruz da Serra e Bom Jesus, no município de Jaru.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade que seja construída uma Quadra
Poliesportiva na Escola Estadual de Ensino Fundamental Nilton de Oliveira
Araújo, no município de Jaru.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao Poder
Executivo a necessidade da instalação de um Instituto Médico Legal – IML
na cidade de Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de firmar convênio com a Prefeitura de Presidente
Médici, visando construção de uma praça, no Distrito de Estrela de
Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de viabilizar a recuperação da Linha A-9, localizada
no município de Urupá.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao Sr.
Governador do Estado a necessidade de viabilizar a reforma da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Petrônio Barcelos, neste município
de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao Governador
do Estado sobre a necessidade de enviar a esta Casa Legislativa projeto
de lei alterando o artigo 5º, anexo II, da Lei nº1068, de 19 de abril de
2002.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao Sr.
Governador do Estado a necessidade de estadualizar a Estrada da Penal,
em toda a sua extensão, neste município de Porto Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao senhor
Governador do Estado a necessidade de viabilizar a construção para
implantação de creches nos Distritos de Extrema e Nova Califórnia, no
município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a designação do Shopping Cidadão itinerante no
Assentamento Santa Catarina, no município de Theobroma.

Foram lidas as indicações, Sr. Presidente.

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

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUAL PIRES (1º Secretário) - REQUERIMENTO –
DEPUTADO VALTER ARAÚJO. Requer Moção de Louvor à Universidade
Luterana do Brasil – ULBRA.
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“O Deputado que a presente subscreve, nos termos regimentais,
requer aprovação de Moção de Louvor para a Universidade Luterana do
Brasil – ULBRA, que comemora 35 anos de ensino superior e tem uma
unidade representativa desta instituição em Porto Velho, há sete anos,
prestando relevantes serviços à comunidade”.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão o
Requerimento do ilustre Deputado Valter Araújo. Encerrada a discussão,
em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – REQUERIMENTO
– DEPUTADO VALTER ARAÚJO – “O Parlamentar que o presente subscreve,
requer à Mesa de forma regimental, seja aprovado Voto de Repúdio à
Ministra Marina Silva, ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, em
razão da sua atitude contrária à construção das Usinas Hidrelétricas de
Santo Antônio e Jirau, bem como o fato de autorizar legalmente que os
fiscais do IBAMA do Acre fiscalizem Rondônia, em total desconsideração
aos fiscais do IBAMA do nosso Estado, prejudicando sensivelmente os
interesses de Rondônia.”

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Valter Araújo.

Para discutir, o Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, eu gostaria até de
fazer um apelo ao Deputado Valter Araújo. Esse Requerimento de Repúdio
à Ministra, no momento em que nós precisamos dessas usinas, não vai
ajudar em nada. Pelo contrário, vai ser prejuízo até para o Estado, um
Voto de Repúdio no momento em que a gente precisa do apoio da Ministra.
Eu vejo isso até com preocupação. Eu quero antecipar, quero declarar o
meu voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a discussão,
em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente, com três votos contrários:

Deputado Ribamar Araújo, Deputado Neri Firigolo e Deputado Professor
Dantas.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – REQUERIMENTO
- DEPUTADO NEODI CARLOS – Requer a prorrogação do prazo de
funcionamento da Comissão Temporária Especial para apurar possível
quebra de decoro parlamentar, constituída e nomeada através do Ato nº
P/008/2007, de 13 de março de 2007, por até 30 dias, a contar da aprovação
do presente Requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e votação
o Requerimento do Deputado Neodi Carlos. Encerrada a discussão, em
votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

 Encerrada a Ordem do Dia, passaremos às Comunicações
Parlamentares.

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

O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
imprensa aqui presente, amigos que se encontram ainda nesta galeria.
Agora, há pouco, Sr. Presidente, eu usei esta Tribuna para falar na realidade
sobre vários assuntos que a gente tinha, e deixei para o final este último
assunto, que eu gostaria também de falar sobre ele, mas confesso que
não encontrei forças para poder continuar falando sobre este assunto.

Primeiro, Sr. Presidente, eu quero aqui fazer alguns
esclarecimentos para aqueles que porventura ainda não conheçam o
Deputado Tiziu Jidalias, este que vos fala. A minha vida inteira, mesmo
enfrentando todas as dificuldades, pobreza, porque eu venho de uma
família muito carente, mas sempre recebendo conselhos dos meus pais,
que o maior patrimônio de um homem, de um cidadão ou de uma cidadã, é
a sua própria honra. E eu, lamentavelmente, Sr. Presidente, pela manhã
estive também assustado, quando me mostraram, eu diria, essa brincadeira
que todos nós porventura estamos dando importância, mas não exatamente
por estarmos preocupados, mas por entendermos, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que aqui se trata na realidade de uma matéria criminosa e que
precisa ser tratada como tal.

Eu quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fazer aqui algumas
sugestões para os senhores, para que seja tratada à mesma altura daquilo
que nós estamos sendo tratados. Esta matéria não deixa, embora não fale
diretamente, mas ela não deixa nenhuma sombra de dúvida de que nós
estamos nesta Casa sendo tratados como bandidos. É assim que foram
colocados os rostos aqui dos 18 Deputados citados por este site chamado
Observador. E eu quero dizer o seguinte, Sr. Presidente, Srs. Deputados:
eu não posso admitir que um sujeito, irresponsavelmente, porque tem um
site, que faça um ato de molecagem, escrevendo algo a meu respeito sem
mesmo me conhecer. E eu quero, Sr. Presidente, dar a esse cidadão, que
eu não quero neste momento nem falar o nome dele, não quero nem falar
o nome dele, e gostaria que a partir hoje me tratasse de fato com
indiferença, porque é assim que eu irei tratá-lo daqui para frente. E quero
dar como sugestão, Sr. Presidente, para aqueles que porventura se
sentirem atingidos, que a gente possa, juntamente, entrar com algumas
ações contra esse cidadão e contra esse criminoso site chamado
Observador. Eu quero dar como sugestão, Sr. Presidente, que sejam
encaminhadas trinta e seis ações de uma só eúnica vez, não uma ação
coletiva, porque aí sim, estaremos dando importância demais a quem não
merece a devida importância. Mas eu gostaria de sugerir para cada
Deputado desta Casa, que cada um pelo menos entrasse com duas ou três
ações, cada um com advogados separadamente, e que desse a esse
cidadão ou a esses cidadãos que fazem parte desse site criminoso o
tratamento que de fato eles merecem.

Sr. Presidente, eu quero dar um aparte aqui, ao nobre Deputado
Wilber.

O SR. WILBER COIMBRA – Uma Questão de Ordem Sr.
Presidente.

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

O SR. WILBER COIMBRA – Eu quero aqui, na verdade, Sr.
Presidente, me solidarizar com os nossos Parlamentares que nos
antecederam, de ver que lamentavelmente nós testemunhamos neste
Parlamento a tentativa de alguns segmentos da sociedade,
lamentavelmente existe, quer fazer, porque na verdade, Sr. Presidente,
quem quer fazer achaque ao Governador, quem quer fazer achaque a
quem quer que seja não são os Parlamentares desta Casa, mas o que a
gente tem observado que isso é uma forma velada, uma forma subliminar
de se fazer achaque, porque a mamata, as grandes mamatas aqui das
mídias, como era feito no passado, esta atual Mesa cortou. Quer dizer,
acabou a mamata e uma vez que acabou a mamata está faltando leite.
Então essa está sendo a forma de dar um recado para esta Casa que tem
que se sentar para negociar com determinados sites e aí é muito fácil,
Deputado Tiziu.

Agora, esse site que não merece respeito, como bem o senhor
falou, que agora nós temos que provar porque colocou 18 Deputados, 18
Parlamentares na vala comum, colocou sob suspeita 18 homens que vieram
aqui para esta Casa sob o discurso de moralização e está fazendo. É isso
que está incomodando, é porque não tem sobrado, Sr. Presidente, a
mamata, não tem sobrado aquilo que alimentava a irresponsabilidade de
alguns sites. Então, por conta disso, Deputado Tiziu, agora nós temos que
provar porque como se subisse com um travesseiro cheio de plumas, no
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alto do penhasco e abrisse as plumas, jogava-se ao vento e agora tente
recuperar de novo. Aqui o Deputado Ribamar Araújo, que eu tenho dito
que ele tem sido nesta Casa, como ao longo de sua vida, isso eu já falei
para ele, uma das reservas de seriedade deste Estado. E eu me senti com
o coração sangrando de ver o Deputado ter que justificar algo que jamais,
eu tenho certeza, absoluta convicção que o Deputado Ribamar Araújo,
como tantos outros Deputados, inclusive o Deputado Wilber, jamais se
serviria de expedientes escusos para fazer achaque ao Governo, para
fazer achaque a esta Presidência ou para quem quer que seja. Mas a
notícia, Presidente, já foi jogada aí. Agora cabe a nós, Deputado Tiziu,
como bem V.Exª. falou e com muita propriedade e muita sabedoria,
bombardear o irresponsável ou os irresponsáveis com ações judiciais, porque
eles estão dizendo, está todo mundo lá, 18 Deputados como suspeitos,
está lá como 18 Deputados bandidos. Agora, não adianta sites se retratarem
porque, como bem falou o Deputado Ribamar Araújo, a propensão do
cidadão comum, de inteligência mediana, é acreditar nos profetas do caos,
é acreditar nos profetas do apocalipse, exatamente para jogar este
Parlamento na vala comum, mas não vai acontecer. Cabe a esta Presidência
reunir mecanismos legais para realmente rechaçar a forma tão criminosa
que determinado segmento quer acabar com esse trabalho de moralização
desta Casa.

Muito obrigado, Presidente.

O SR. MIGUEL SENA – Sr. Presidente, uma Questão de Ordem,
rapidinho, coisa de um minuto.

Eu estava até brincando com o colega Deputado Valter e o colega
Deputado Tucura aqui, dizendo para ele, Deputado Tiziu, que aquele velho
ditado: “Pimenta no olho dos outros é refresco”. Eu estava me lembrando
que há 4 anos, eu já vim aqui e já denunciava essa safadeza, essa extorsão
ao pessoal do SINTERO. Eu estava lembrando a eles que há um mês atrás
eu vim aqui e denunciei o quanto esses homens são vagabundos, são
safados, e ninguém me deu ouvido. Agora a coisa mudou.

Obrigado, Presidente.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, eu, hoje pela manhã,
recebi uma ligação que não é de costume eu receber, até porque a minha
esposa já sabe, ela também tem os afazeres dela, mas nem gostaria de
talvez estar falando isso aqui, porque de fato é uma reserva minha, é uma
dificuldade que eu tenho de fazer, de falar, mas hoje eu fiquei no meu
quarto, acredito que uns 15 minutos, Srs. Deputados, chorando no telefone
com a minha esposa e ela relembrando para mim tudo que ela já tinha
falado para mim. O Deputado Ribamar fez aqui menção muito feliz, menções
muito felizes, as colocações dele, e eu lembro que a minha esposa ela
relutava, falava: “Tiziu, não entre nesse negócio porque infelizmente a
política criou sinônimo de bandidismo”. Mas eu também sou, como o
Deputado Ribamar, eu sempre acreditei no lado do bem. Eu sempre acreditei
que o bem um dia vencerá o mal. E eu sempre relutei contra esse tipo de
bandidagem, porque não é diferente, e eu sempre vou repudiar porque na
realidade eu vim para esta Casa relutando contra os meus amigos, porque
eles não queriam que eu estivesse aqui, exatamente por causa desse mau
caráter, malfeitores que querem, na realidade, tirar proveito fazendo as
suas ameaças àqueles que na realidade sempre cederam, mas aqui não,
eu vou peitá-los daqui para frente, vocês podem ter certeza. Senhor
Everaldo, olhe bem para mim, você pode ter certeza de uma coisa, você
está neste momento comprando uma briga com um cidadão que até hoje
se recusou em brigar, mas você pode vir do jeito que você quiser que
agora nós vamos brigar de verdade, agora nós vamos. Eu estou deixando
claro, do jeito que você quiser, nós vamos brigar, eu tenho esse rosto de
mocinho, de bom moço, e de fato sou, procuro ser, mas olhe, eu também
sei ser ruim e pode ter certeza, você atingiu aquilo que de mais precioso eu
sempre tive, que é a minha honra. Você mexeu, na realidade, com aquilo
que sempre foi intocável. Se tem uma coisa que eu sempre fiz na minha
vida foi pagar caro para poder mostrar para as pessoas o quanto eu
sempre fui sério com os meus negócios e com os meus posicionamentos.
Não vim para esta Casa fazer negociações. Por causa disso, algumas
vezes, alguns companheiros até entenderam os meus posicionamentos,

mas eu não vim aqui ganhar dinheiro para minha sobrevivência, até porque
já disse muito claramente que, graças a Deus, para a minha sobrevivência
eu tenho os meus negócios. E se tem uma coisa que eu tenho é vontade e
coragem de trabalhar.

Então, eu quero dizer e deixar muito claro, Sr. Presidente, eu
estou entrando nessa guerra. Se a guerra é pessoal, nós vamos entrar
para a guerra pessoal, porque eu não acredito que seja uma guerra
profissional, até porque, neste momento, a minha esposa nem foi trabalhar
hoje porque está cabisbaixa, com medo, com vergonha de sair na rua, de
ser de repente confundida como esposa de um bandido. A minha filha foi
proibida hoje, Sr. Everaldo, tem 7 anos, vai fazer 8 agora, foi proibida de
ir para o colégio porque nós ficamos preocupados com aquilo que ela
poderia ouvir lá no colégio. Então, eu quero que o senhor tenha a certeza,
o senhor não vai sair daqui enganado, o senhor está me ouvindo, o senhor
não deve ser surdo. Eu quero que o senhor saiba que o senhor mexeu com
alguém que não poderia, de forma alguma, ter sido atacado na sua honra
da forma que o senhor me atacou nesta manhã. Esta sua matéria é criminosa
e eu vou provar na Justiça que a sua matéria é criminosa, até porque ela
não tem fundamento nenhum; mas além de provar na Justiça que a sua
matéria é criminosa, eu na realidade estou declarando uma guerra contra
o senhor e contra o seu site, quantas vezes o senhor declarar matérias
criminosas, a meu respeito, eu vou usar esta Tribuna aqui para dizer na
realidade tudo aquilo que penso sobre as suas reportagens.

E eu quero que fique bem claro Srs. Presidente, o meu
posicionamento nesta Casa, eu vim aqui, Sr. Everaldo Fogaça, eu vim aqui
para a Assembléia Legislativa e já disse muito bem em alto e bom som, não
tenho problema com o meu mandato, e digo mais uma vez, se hoje sair da
Assembléia eu tenho do que sobreviver porque graças a Deus eu sempre
trabalhei e trabalhei muito e honestamente. Mas não vou arredar o meu pé
de poder, na realidade, conquistar aqui dentro tudo aquilo que eu pensei
em conquistar. Acima de tudo, a grande conquista que eu quero ter dentro
desta Casa é, juntamente com esses nobres colegas, bem intencionados,
provar que dentro desta Casa tem homens de respeito, tem mulher que
pensa realmente em construir um Estado de Rondônia mais digno, mais
humano e acima de tudo com respeito ao ser humano.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Obrigado, Deputado. Só queria
dizer, Sr. Presidente, que eu fico triste porque em um dia como hoje,
tantas e tantas entrevistas acabei concedendo e várias vezes me
perguntaram: “Mas, Deputado Luizinho, você que fez parte do Governo
Cassol quatro anos e hoje o seu rosto estampado em vários e vários
papéis”, como eu vi aqui nos corredores e até o desespero de familiares e
amigos eleitores da gente. Realmente me entristece. Eu tenho certeza
que pode até o Governador Ivo Cassol ter falado isso, Sr. Presidente, mas
exatamente de uma forma que talvez ele mal se expressasse, porque o
meu rosto está ali também. E eu tenho a certeza que ele me conhece, ele
me conhece e eu também o conheço. E eu sei que, como conhecedor da
pessoa do Governador Ivo Cassol, em nenhum momento eu teria sequer a
coragem de chamar o Governador para fazer alguma coisa errada, porque
eu tenho a certeza que se isso eu fizesse, eu, que sou amigo pessoal do
Governador, que fui servidor deste Estado, que fui servidor do seu Governo,
ele não pouparia, nem um momento, a minha pessoa e também me
denunciaria. E dizer que, como disse o colega, Deputado Ribamar Araújo,
que é importante o papel da imprensa, que é importante o papel da imprensa
livre, e tomara Deus que a partir deste momento, deste ato que está
acontecendo aqui, que a imprensa realmente faça o seu papel, com toda
a liberdade do mundo. E que nos cobre tudo aquilo que for errado, que nos
cobre porque se desta maneira for feito, com certeza, quando nós errarmos
nós iremos consentir e até em público reconhecer o nosso erro, e parabenizar
a imprensa por estar realmente levando a verdade. E, por outro lado, que
respeite.

Então, toda a imprensa, a imprensa livre, que respeite a nossa
pessoa, que respeite o nosso trabalho, porque aquelas pessoas que nos
ajudaram e nos deram oportunidade de chegar aqui não merecem também
a angústia e o sofrimento que nós, que estamos com o rosto estampado,
estamos tendo neste momento.
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Muito obrigado, Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) -   Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Questão de Ordem, Sr. Presidente,
por favor.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – V. Exª. está inscrito,
nobre Deputado. O senhor está inscrito para falar. O próximo orador é
V.Exª. Mas concedo a Questão de Ordem.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Eu dispenso a minha inscrição aí. Só
uma Questão de Ordem aqui, Deputado Tiziu. Os nobres Deputados já se
pronunciaram, eu quero ser solidário com V. Exª., pelo discurso que já tem,
de forma espontânea, esclarecido aqui esse episódio muito triste Deputado
Tiziu, muito triste, que eu já recebi várias ligações, inclusive, lá da minha
cidade, da minha região, as pessoas me perguntando: O que aconteceu
com a Assembléia Legislativa? E eu quero dizer aqui que a imprensa não
tem o direito de fazer o que está fazendo. O pronunciamento do Exmº. Sr.
Governador, através daquele pronunciamento, não dá o direito da imprensa
local aqui colocar nome e fotos, como foi colocado, de maneira alguma.
Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde predomina a
democracia, mas infelizmente, Sr. Presidente, nós estamos quase que
numa anarquia. Não é justo a forma que está se tratando Parlamentares
honrados, como os que neste pleito se encontram nesta Assembléia
Legislativa. Então, fica aqui, também, o nosso ato de repúdio a tudo isso
que está acontecendo. Gozamos de um livre acesso junto ao Governo do
Estado, junto ao Sr. Presidente, e a todos os Deputados, inclusive a todos
os Poderes do nosso Estado e os Deputados que aqui estão querem
moralizar. A prova disto é que estamos devolvendo aos cofres do Estado,
praticamente, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por mês. Se
quiséssemos fazer as coisas erradas, imaginem quantos milhões estamos
devolvendo para que o Estado possa estar aplicando, e o Governador
está aplicando com muita seriedade porque a Assembléia está fiscalizando.
Então fica aqui o nosso ato de repúdio a esse tipo de coisa que jamais
deveria acontecer, infelizmente está acontecendo, já está na mídia e o
Estado todo já viu isso aí. E eu creio que alguma providência há de ser
tomada para que fatos como esses não venham mais acontecer. Obrigado.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, entendendo que o
meu tempo encerrou, só quero fazer a V. Exª. duas observações, dois
pedidos, na verdade...

O SR. PROFESSOR DANTAS – Questão de Ordem, Sr.
Presidente.

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

O SR. PROFESSOR DANTAS – Deputado, licença um pouquinho,
mas eu também, Sr. Presidente, não tenho mais tempo hoje, não estou
inscrito, e eu não gostaria de passar este momento agora e não poderia
também deixar de falar em relação a isso aí. Uma coisa que eu tenho,
talvez uma matéria desta até sirva de reflexão para nós mesmos, para o
pessoal da imprensa. Toda a vida fui favorável à liberdade de imprensa.
Agora, liberdade com responsabilidade. Eu sou favorável à liberdade de
imprensa, mas, também, sou favorável à responsabilidade da imprensa.
Por exemplo, esse cidadão que colocou o meu nome ali, me conhece? Creio
que não. Também não o conheço. Ele sabe a minha vida? Ele tem prova do
que está afirmando ali? E se eu pedir na Justiça, e vou pedir que ele me
traga as provas, porque hoje a coisa mudou. Hoje quem acusa tem que
provar. Eu vou querer que ele prove o que ele diz ali. Realmente, se eu
estou ali, naquele documento, a minha cara está ali, é porque o que ele
está dizendo então, se eu me calar vai ser verdade. Então, eu acho que é
hora do pessoal da imprensa tomar mais cuidado quando for colocar uma
matéria, verifique direitinho, procure se certificar, busque documentos,
busque provas, pelo menos esse cidadão aí, desse artigo, não veio

conversar comigo, não me conhece, não tem prova nenhuma, e não tem
mesmo. Quero ver onde ele vai achar alguma prova de que eu tenha
achacado o Governador, ou que eu tenho; vocês todos são provas disso.
Eu, aliás, não tenho conversado com o Governador, raramente a gente
tem conversado. Não fui ainda ao seu gabinete, nunca fui pedir nada ao
Governador, para mim não, para o povo eu peço, peço aqui da Tribuna.

Sr. Presidente Neodi, já fui alguma vez ao seu gabinete pedir
alguma coisa para mim, Deputado Neodi? Vice-Presidente Alex Testoni,
meu amigo, já fui alguma vez pedir algum favor, algum benefício para
minha pessoa? Pois eu quero que esse cidadão, que colocou isso nesse
site, me traga essas provas, ele por certo, se fez isso, ele tem as provas
contra nós. Quero que traga. E vai trazer na Justiça, vai ter que trazer.
Então, a minha palavra nesse sentido, há uma irresponsabilidade muito
grande de alguns, não estou falando a imprensa de um modo geral, não,
que eu gosto da imprensa, parabenizo a imprensa pelo seu trabalho. Mas
alguns irresponsáveis, na imprensa, têm que aprender. Têm que aprender
como se faz imprensa com responsabilidade.

Era só isso que eu queria dizer.

O SR. VALDIVINO RODRIGUES – Questão de Ordem, Sr.
Presidente.

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

O SR. VALDIVINO RODRIGUES – Sr. Presidente, eu uso muito
pouco esta Tribuna, mas hoje eu não poderia deixar de falar um pouco a
respeito do meu amigo Everaldo Fogaça.  O Everaldo Fogaça me conhece
há muitos anos, fomos criados juntos na mesma cidade. Muitas vezes
matei a fome dele, ele sabe da minha luta, para chegar até a esta Casa eu
perdi foi três campanhas políticas, o Deputado Neri Firigolo é testemunha
disso. E hoje eu recebi a ligação da minha mãe, Fogaça, que você conhece,
você colocou a minha cara para o mundo inteiro ver, você sabe da minha
luta, você sabe o quanto tenho sofrido para chegar aqui, e a minha vida é
transparente, o que eu tenho todo mundo sabe e eu não escondo nada de
ninguém. Eu sinto muito, eu fico magoado, Fogaça, por você fazer isso
comigo e com os meus parceiros Deputados. Primeiro, vocês têm que
consultar, saber quem são as pessoas para vocês colocarem, jogarem
nessa vala podre que vocês tentam colocar. Vocês desculpem, a imprensa,
eu valorizo vocês, o que eu posso fazer por vocês eu faço, nunca atendi
nenhuma pessoa da imprensa mal, sou simples, sou de uma família humilde,
Fogaça, você conhece a minha família, mas nós temos vergonha na cara.
Eu não estou aqui, Presidente, eu estou aqui porque Deus me concedeu
este espaço, e eu não vou envergonhar meu povo.  A minha mãe está lá
em casa, ligou para mim chorando. Você não sabe o quanto é triste. Talvez
você não tenha consideração pela sua mãe, mas eu tenho pela minha, que
é a única pessoa que eu mais considero neste mundo é a minha mãe.  A
minha mãe que lutou desde o começo para eu ser um Deputado e hoje está
lá em casa chorando. Você vai ver o quanto você vai pagar por isso que
você fez hoje. A sua vida vai ser amaldiçoada porque você está fazendo
injustiças com pessoas. Você está cometendo injustiças com pessoas que
não merecem, e Deus vai pesar a mão sobre você, Fogaça. Você vai ver o
que vai ser da sua vida, todos que tentaram acabar comigo não conseguiram
e não vão conseguir, porque Deus sabe do meu coração e sabe dos meus
eleitores que me trouxeram aqui o porquê eu estou aqui. Eu não estou
aqui porque sou covarde, por coisa errada. Estou aqui para defender o
interesse que Deus, a responsabilidade que Deus me deu. Não é você, não
é outro que, com segundas intenções, querendo dinheiro, querendo
dinheiro, vocês sabem que todo tanto é pouco, ganham dinheiro que nem
nós ganhamos. Hoje eu tenho as minhas coisas porque Deus me deu. Deus
me ajudou e eu trabalhei, consegui, Presidente, hoje a minha mãe ligou
três vezes para mim; coisa que ela não faz. Ela pediu para eu ir embora, eu
disse: “eu não vou, vou ficar aqui”.  Mas sabe, Fogaça, eu não tenho raiva
de você, não. Só que você tome a posição certa com o que você está
fazendo. Você vai arrecadar uma herança triste para o resto da sua vida.
Não faça isso com pessoas que não merecem.

Meu muito obrigado.
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O SR. TIZIU JIDALIAS – Sr. Presidente, só para concluir, então.
Eu quero fazer dois pedidos que eu acho que, entendo que passa a ser um
dever da Mesa Diretora nos dar realmente esse suporte, neste momento,
que de fato nós precisamos da Casa.  Primeiro, que V. Exª. possa, Sr.
Presidente, se utilizar de todos os meios de comunicações do Estado de
Rondônia, e eu tenho certeza que esta Casa terá as suas formas para
realmente divulgar o que existe de bom dentro desta Casa. E, sobretudo,
que coloque com muita clareza o nosso repúdio sobre esta matéria criminosa
que hoje nós estamos comentando. Da mesma forma, Sr. Presidente, eu
gostaria que fosse verificado a legalidade. Acredito que existe, até porque
nós estamos sendo atacados no exercício da nossa profissão, do nosso
trabalho e gostaria que o senhor visse a possibilidade de colocar esses
advogados à disposição destes Parlamentares, para que juntos nós
possamos estar entrando, se possível ainda esta semana, com todas essas
ações e a minha recomendação é que seja, no mínimo, 36 ações,
individualmente. Eu não aconselho que seja feito uma única ação coletiva.
Eu gostaria que fosse feito individualmente, cada Deputado fazer realmente
as suas ações, no mínimo com duas ou três ações para cada Deputado e
tenho certeza que nessa matéria cabe muito bem.

Muito obrigado, Sr. Presidente por toda a paciência e desculpe o
desabafo.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença do Sr. Laerte Gomes, Prefeito do município de Alvorada.

Com a palavra, pelo tempo de até 05 minutos, sem apartes, o
Exmº. Sr. Deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Cumprimentar o nosso Presidente Neodi
Carlos, cumprimentar os colegas da Mesa Diretora, cumprimentar os meus
nobres colegas do Plenário, cumprimentar a imprensa e a todos que vieram
aqui nos prestigiar.

Eu também, Sr. Presidente, não poderia hoje me calar. Tentei
não vir a esta Tribuna falar o que eu realmente penso, porque muitas
coisas, Sr. Presidente, já foram ditas, já foram desabafadas pelos meus
colegas. Eu também, Sr. Presidente, não aceito a minha foto estampada
sob suspeita, de maneira nenhuma. E gostaria também de saber qual é a
acusação que pesa sobre mim, para minha foto estar ali. Eu quero falar
aos senhores do que eu quero ser acusado. Eu quero falar à imprensa que
eu e meus colegas Deputados, a maioria deles, não todos, mas a maioria
deles, do que eles querem ser acusados.

Nós queremos ser acusados, Sr. Presidente, do trabalho que nós
fizemos desde o dia 1º de fevereiro, dos fantasmas que nós colocamos
para correr. Queremos ser acusados também dos contratos fraudulentos
que nós cancelamos e não pagamos, um deles, Sr. Presidente, dá meio
milhão de reais por mês de economia a esta Casa. Disso, sim, eu quero ser
acusado, junto com os meus colegas que querem a moralização. A minha
família também me ligou pedindo que eu continuasse, Sr. Presidente, de
cabeça erguida, que eu não ficasse abatido, que a minha foto, pela primeira
vez na minha vida, sendo acusado não sei nem de quê. Gostaria que fosse
clara a acusação para que eu pudesse, Sr. Presidente, pelo menos me
defender dessas acusações que foram feitas hoje com a minha foto e dos
meus colegas Deputados, ali na imprensa. E dizer também, qualquer pessoa
deste Estado, que ame esTe Estado, qualquer pessoa que mora aqui e cria
a sua família, não pode, de maneira nenhuma, querer desmoralizar esta
Casa, porque quem quer desmoralizar esta Casa é porque mamou e quer
mamar nas tetas da vaca cheia de leite com o dinheiro público. Dinheiro
que era roubado. Milhões de reais eram roubados, desviados dentro desta
Casa. É por isso, Sr. Presidente, que nós fizemos, com seu comando, uma
economia gigantesca de quase doze milhões de reais em apenas noventa
dias. Eu sei que essa verdadeira fortuna, algumas pessoas ficam
desesperadas porque não conseguem enfiar a mão nesse dinheiro, desviar
esse dinheiro. O preço que nós estamos pagando nesta Casa hoje, que eu
estou pagando de ver meu nome ali, a minha foto ali, é alto. Mas nós não
devemos, Sr. Deputado, nós não devemos, Sr. Presidente, recuar nem um
milímetro. Pelo contrário, Sr. Presidente, a partir de hoje nós devemos dar
ainda maior exemplo à sociedade do Estado de Rondônia, ao povo do

Estado de Rondônia com nossos atos. Não é chegar aqui na Tribuna e
falar, falar. É fazer aquilo que nós estamos fazendo, Sr. Presidente.
Continue à frente desse trabalho, não recue, mesmo lá em seu gabinete,
quando V.Exª. é colocado num canto de parede e sendo pressionado por
diversos segmentos da sociedade, de pessoas que querem benefícios
indevidos desta Casa, que já falei, que eu sou testemunha dessas
conversas, não recue, Sr. Presidente. Vamos dar exemplo e não vamos
nos calar, Srs. colegas Deputados, de quaisquer denúncias caluniosas
para que esta Casa também fique desmoralizada, como foi em épocas
passadas.

Vamos continuar, Sr. Presidente, passando a limpo. Nós estamos,
sim, moralizando. Vamos continuar moralizando. Eu sei que esta palavra
moralizar incomoda muita gente. Infelizmente, Sr. Presidente, incomoda
até Deputado aqui desta Casa. Falo isso com tristeza, mas vamos continuar
porque a maioria, Sr. Presidente, dos Deputados pensa como o povo do
Estado de Rondônia que deu o voto de confiança. E eu digo, para encerrar,
os votos que eu recebi nas urnas, eu não envergonho nenhum deles, pelo
trabalho que eu fiz, por tudo aquilo que eu passei. Hoje, como V. Exª.
Sabe, Sr. Presidente, ando de segurança me aguardando aqui para sair,
protegendo a minha vida, mas eu não vou recuar. Vou fazer este trabalho
porque eu disse por diversas vezes que eu devo isto ao Estado de Rondônia.
Graças ao bom Deus que eu não vim aqui em busca de dinheiro. Graças ao
bom Deus que me deu condições de trabalhar e aproveitei, Sr. Presidente,
a oportunidade que este Estado de Rondônia deu à mim e a minha família,
eu tenho realmente uma grande gratidão por este Estado. É por isso que
eu estou aqui pagando um preço caro, e a minha família hoje, longe de
mim, e a minha esposa também está triste, como a esposa da maioria de
vocês, Deputados, mas não vamos recuar. Eu peço a vocês, eu peço ao
Presidente que não retrocedam, que continuemos este trabalho, porque
este trabalho é aquilo que nós pregamos lá nos comícios que nós fizemos
em todo o Estado de Rondônia. Foi isso que nós falamos para o eleitor.
Agora, cabe a nós honrar cada voto que recebemos, nobres colegas
Deputados.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nada mais havendo a
tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão
e convido a todos os Srs. Deputados para a Sessão Solene de amanhã, dia
09 de maio de 2007, em homenagem ao Marechal Rondon pelo centenário
de implantação da rede de telégrafos em nosso Estado. E fica convocado
uma Sessão Extraordinária para após a Sessão Solene de amanhã, a fim
de apreciar as seguintes proposições:  Projeto de Lei n° 041/07, Projeto
de Lei n° 043/07, Projeto de Lei Complementar n° 010/07, Projeto de Lei n°
029/07, Projeto de Resolução n° 008/07, Projeto de Decreto Legislativo n°
002/07.

E convoco uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação para hoje, dentro de um prazo de cinco minutos, a fim de apreciar
as matérias carentes de parecer.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 48 minutos)

ATOS DIVERSOS

ATO Nº 007/MD-DF/2007

Promove a criação  e o remanejamento de dotações
orçamentárias de elementos de despesas do orçamento, no
exercício de 2007.

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
no uso de suas atribuições legais, consoante dispõe o Artigo 11, do
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Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia e autorização contida na Lei nº 1.698, de 01 de janeiro
de 2007, artigo 6º, § 1º e artigo 7º.

R E S O L V E

Art. 1º - Promover a criação do elemento de despesa 94 –
Indenizações Trabalhistas, para atender § 1º e incisos I e II do
artigo 19 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que
trata das despesas não computadas na verificação do atendimento
dos limites definidos para  despesas  de Pessoal, conforme
discriminação no anexo Único.

Art. 2º - Promover o remanejamento de dotações, para
atender  despesas  de Pessoal, conforme discriminação no anexo
Único.

Art. 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir  de 1º maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

NEODI C. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Presidente
JUAN  ALEX TESTONI - 1º Vice-Presidente
MIGUEL SENA FILHO - 2º Vice - Presidente

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR - 1º Secretário
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - 2º Secretário
IZEQUIEL NEIVA DECARVALHO - 3º Secretário
MAURO RODRIGUES DA SILVA - 4º Secretário

ATO/ADM/GP/Nº1654/2007

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

L O T A R

ALIOMAR ALBERTO MATTA DE MORHY, cadastro nº 1067-0,

ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao

Quadro de Pessoal Efetivo, no Departamento de Apoio a Produção

Parlamentar, a partir de 09 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1604/2007

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

L O T A R

ANTONIO DA SILVA BARROSO, cadastro nº 624-8, ocupante

do Cargo de Motorista, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, no

Gabinete do Deputado Alexandre Brito, a partir de 07 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1605/2007

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

L O T A R

ANTONIO RODRIGUES DO PRADO, cadastro nº 185-0, ocupante

do Cargo de Oficial Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo,
no Gabinete do Deputado Jair Miotto, a partir de 08 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1607/2007

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

L O T A R

CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA, cadastro nº 374-0,

ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao

Quadro de Pessoal Efetivo, no Departamento de Engenharia, a partir de

08 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1606/2007

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

L O T A R

CARLOS VENICIUS PARRA MOTTA, cadastro nº 1668-5,

ocupante do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de

Pessoal Efetivo, no Departamento de Engenharia, a partir de 08 de maio

de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO ADM/GP Nº01662/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições constante no caput  do Artigo

10 Lei Complementar nº 326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

P R O R R O G A R

Por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da

Comissão Especial Temporária, no período de 12 de maio a 10 de junho de

2007.

Porto Velho, 16 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº. 1542/2007

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

78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução

nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 04/05/2007 à 05/05/

2007 ao servidor EZEQUIAS LUIZ MIRANDA, cadastro nº 12895-1, Cargo

de Assessor Parlamentar, lotado no Gabinete da Ouvidoria Parlamentar,

para deslocar-se aos municípios de Jaru, Ouro Preto e Ji-Paraná - RO,

para acompanhar o Deputado Tiziu Jidalias, realizando os serviços de

assessoramento e também como motorista em Solenidades Oficiais do

Governo do Estado, conforme Processo nº. 1792/2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1628/2007

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

78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução

nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 01 (uma) diária no período de 15/05/2007 ao Deputado

Estadual FRANCISCO GALDINO DANTAS, cadastro nº012183-0, para

deslocar-se a Brasília - DF, para participar do Seminário para Presidentes

de Comissões de Educação e Cultura das Assembléias Legislativas, conforme

Processo nº. 1821/2007.

Porto Velho, 14 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01626/2007

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

L O T A R

GRACE APARECIDA FERNANDES SILVA, cadastro nº 1208-0,

ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao

Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da Controladoria, a partir de 09

de maio de 2007.

Porto Velho, 14 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1546/2007

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

78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução

nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:
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Conceder 05 (cinco) diárias no período de 08 a 12//05/2007, a

servidora HERIKA LIMA FONTENELE, cadastro nº012554-3, Cargo de

Diretora do Departamento Médico, para deslocar-se aos Municípios de

Cujubim e Machadinho D’Oeste – RO, para tratar de assuntos de interesse

desta Casa de Leis, conforme Processo nº.1803/2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1114/2007

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

L O T A R

IVANETE QUINTELA DA SILVA BEGNINI, cadastro nº 260-0,

ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, pertencente ao Quadro de

Pessoal Efetivo, no Departamento de Engenharia, a partir de 08 de maio

de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1624/2007

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

78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução

nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 11 a 14/05/07, ao

servidor JÂNIO HENRIQUE DE CARVALHO BRAGA, cadastro nº012577-

5, Cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Departamento de Policia

Legislativa, para deslocar-se aos Municípios de Ji-Paraná, Cujubim, Vale do

Anari e Machadinho D’Oeste - RO, para prestar serviço a esta Casa

Legislativa, conforme Processo nº. 01822/2007.

Porto Velho, 14 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1656/2007

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

L O T A R

JOAQUIM PEREIRA COELHO, cadastro nº 936-7, ocupante do

Cargo de Agente de Serviços, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo,
no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 11 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1651/2007

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

78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992, Ato nº005/

95/MD.

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 15 à 16/05/2007 ao

Deputado Estadual LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES, cadastro nº12192-

1, para deslocar-se a Brasília - DF, para participar da Audiência Publica na

Câmara dos Deputados, sobre a Sanidade Animal e Vegetal que afetam a

Agricultura e Pecuária Brasileira, conforme Processo n°01871/2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01627/2007

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

L O T A R

OLIVIA CABRAL DA SILVA, cadastro nº 221-2, ocupante do

Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo,
no Gabinete da Controladoria, a partir de 09 de maio de 2007.

Porto Velho, 14 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1655/2007

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

L O T A R

OSMAR VILHENA DE AMORIM, cadastro nº 980-4, ocupante do

Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal

Efetivo, no Departamento de Apoio a Produção Parlamentar, a partir de 09

de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1602/2007

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

L O T A R

TEREZINHA DE OLIVEIRA COSTA PAIVA, cadastro nº 432-5,

ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao

Quadro de Pessoal Efetivo, na Divisão de Comunicação e Expediente, a

partir de 04 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


