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 PORTO  VELHO-RO, TERÇA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE  2007 ANO XXVNº 69

31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL
ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 29 de maio de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Alex Testoni – 1º Vice-Presidente

Secretários
Jesualdo Pires – 1º Secretário

Luiz Cládio- Deputado

(Às 15 horas e 16 minutos é aberta a sessão).

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

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

rondoniense, declaro aberta a 31ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura da ata.
Deputado Luiz Cláudio, por favor.

O SR LUIZ CLÁUDIO (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da ata da sessão anterior.

(Às 15 horas e 29 minutos o Senhor Neodi Carlos passa
a presidência ao Senhor Alex Testoni)

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

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

O SR. LUIZ CLAÚDIO (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

– MENSAGEM Nº 54/07 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Altera dispositivos da Lei
Complementar nº 374, de 9 de maio de 2007”.

– MENSAGEM Nº 55/07 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei nº 1375, de 17 de
agosto de 2004”.

– MEMORANDO Nº 051/07 – Deputado Kaká Mendonça,
justificando sua ausência nas Sessões dos dias 22 e 23 de
maio do corrente.

– MEMORANDO Nº 053/07 – Deputado Luiz Cláudio,
justificando sua ausência na Sessão do dia 22.05.2007.

- TELEGRAMA nº 000609/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
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Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 40.000,00.

- TELEGRAMA nº 000610/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 40.000,00.

- TELEGRAMA nº 000611/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 1.500,00.

- TELEGRAMA nº 000612/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 1.500,00.

- TELEGRAMA nº 000098/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$ 30.153,32.

- TELEGRAMA nº 000196/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 194.712,53.

- TELEGRAMA nº 000447/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$ 48.669,64.

- TELEGRAMA nº 000368/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$ 36.501,38.

- TELEGRAMA nº 000446/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$ 36.501,38.

- TELEGRAMA nº 000513/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$ 30.153,32.

- TELEGRAMA nº 000608/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 40.000,00.

(Às 15 horas e 32 minutos o Senhor Alex Testoni passa
a presidência ao Senhor Neodi Carlos).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) -  Passaremos às
Breves Comunicações.

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

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente Neodi Carlos,
Srs. Deputados, Sra. Deputada Daniela Amorim. Eu venho hoje
a esta Tribuna, Sr. Presidente, reafirmar meu compromisso
em fazer uma Indicação, estou fazendo no dia de hoje e
provavelmente amanhã entrará aqui na nossa Casa, indicando
ao senhor Governador do Estado, ao Poder Executivo, que faça
e que crie um projeto de lei isentando os nossos mototaxistas,
regularmente regularizados nos nossos municípios, em relação
à questão do ICMS. É uma classe hoje, segundo o levantamento
que fiz, inclusive gostaria muito de ter o apoio do Deputado
Tiziu, que já manifestou essa preocupação também com essa
classe tão importante que é a de mototaxistas. Hoje nós temos
no interior do Estado de Rondônia aproximadamente 1.350
mototaxistas regulares, distribuídos em 34 municípios do Estado,
e que na verdade empregam o dobro desse número, porque
uma moto, um mototaxista, quer dizer uma moto hoje serve
para dois condutores. Então são duas famílias, na verdade,
que vivem da subsistência desse veículo automotor. Então nós
fazemos essa Indicação ao senhor Governador do Estado e,
com a sensibilidade que ele tem, com certeza terá essa
disposição em poder atender esse pleito justo, que além de
você poder atender essas 2.700 famílias que utilizam como
meio de sobrevivência a moto, como mototáxi, vai trazer
benefícios também para a população que é servida. Ou seja,
as pessoas que vão ser servidas por esse serviço tão
importante, principalmente na cidade do interior, onde muitas
vezes não contam com o serviço regular urbano, de ônibus
urbano, e eles fazem esse serviço em bairros periféricos, em
bairros que não atendem, que não há condição de acesso;
então, de fato, é uma reivindicação antiga dessa classe e hoje
estou encaminhando esse pedido ao senhor Governador do
Estado. Vai ser muito bem elaborado esse Projeto de Lei,
inclusive estou passando a minuta para que possa ser
embasado, nesta minuta que estou indicando, para que haja
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um prazo mínimo de três anos para a compra de uma moto
nova, até aquisição de um novo benefício para que esses
mototaxistas possam fazer jus a esse benefício.

Então, eu gostaria que os colegas pudessem me apoiar
quando, provavelmente, for encaminhado a esta Casa de Leis
esse projeto de lei, e que cria essa isenção no ICMS para
esses mototaxistas. Todos sabemos que os profissionais do
táxi já recebem esse benefício do Estado, os táxis regulares já
recebem esse benefício e por que não o mototaxista, cujo
veículo, o valor do veículo é bem menor; quer dizer, é bem
aquém de um veículo novo, de um veículo automóvel. Então
vai ser uma medida importante para essa classe de mototaxista,
vai ser uma medida que vai beneficiar diretamente 2.700
famílias em todo o interior do Estado de Rondônia. São
profissionais que lutam no dia-a-dia sob sol, sob chuva, em
dificuldades, atravessando estradas vicinais, às vezes de difíceis
acessos, pessoas que atingem os bairros periféricos das nossas
cidades do interior. Então, esse é o apelo que faço ao Poder
Executivo, essa é a Indicação que faço. E já tinha me
pronunciado há cerca de 60 dias atrás, mas hoje eu estou
embasado, realmente, numa convicção que conseguiremos
através dessa Indicação, Sr. Presidente, que esse benefício
possa trazer para essa classe dos mototaxistas, e que são
distribuídos em 34 municípios do Estado de Rondônia, em um
número de 1.345 pessoas que estão regularizadas nesses
municípios. Na verdade, são pessoas que cadastradas, têm o
seu Sindicato, têm sua Associação, são cadastradas junto às
Prefeituras e vou ter o cuidado inclusive, quando mandar essa
indicação ao Poder Executivo, de levar todos os cadastramentos
de todos esses profissionais hoje que estão devidamente
cadastrados junto a essas Prefeituras.

Então é isso que eu queria dizer, Sr. Presidente. Eu
agradeço e peço o apoio de todos os Deputados para que esse
pedido, essa Indicação que faço para beneficiar essa classe
tão importante, principalmente no interior do Estado, possa
ser, de alguma forma, beneficiada com essa isenção do ICMS,
que é um imposto estadual de mercadorias e que evidentemente
vai baratear a aquisição desses veículos novos, beneficiando
tanto os mototaxistas como os usuários que utilizam desse
serviço.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Quero registrar
a presença aqui do Senhor Valter de Oliveira, Presidente da
Câmara Municipal de Corumbiara; também do seu Valmir Martt,
Prefeito de São Felipe do Oeste; também do Sr. Valter Zarinato,
Secretário Municipal de Educação de São Filipe; também do
senhor Charles Modro, Prefeito Municipal do Município de
Presidente Médici.

Com a palavra, por um tempo de até cinco minutos,
sem aparte, o ilustre Deputado Tiziu Jidalias.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Presidente Neodi Carlos,
nobres Deputados, imprensa aqui presente, amigos que fazem
a companhia a cada um de nós aqui nesta tarde, nesta galeria
desta Casa. Para mim é um prazer muito grande, Sr. Presidente,
estar voltando a esta Tribuna, e venho hoje, nestes rápidos
minutos, apenas para trazer aqui um relatório daquilo que
fizemos na semana passada e acredito ser de muita valia
estarmos informando aquilo que fazemos para nossa população.
A semana passada, Sr. Presidente, fomos designados, uma
comissão, para ir a Brasília, protocolamos um documento, o
qual tenho em minhas mãos, um manifesto feito por esta Casa,

onde na oportunidade precisávamos protocolar esse documento
com o Senador da República, Líder do Governo Federal, Aloízio
Mercadante. E quero, Sr. Presidente, dizer da grande alegria
quando estivemos ali, eu, o Deputado Amauri, o Deputado Chico
Paraíba e o Deputado Kaká Mendonça, estivemos ali no
Congresso Nacional entregando esse documento. Fomos muito
bem recepcionados, sobretudo quando dissemos que estávamos
ali representando a Assembléia Legislativa do nosso Estado,
Estado de Rondônia. Prontamente o Senador Aloízio Mercadante
nos atendeu, juntamente com o Senador Valdir Raupp, do
PMDB, também juntamente com o Senador Romero Jucá,
também do PMDB do Roraima.

Quero dizer, Sr. Presidente, que esse manifesto, para
aqueles que ainda não sabem do que se trata, esse manifesto
foi feito falando na realidade sobre o nosso grande desejo de
nos livrarmos da velha, antiga e maldita dívida do BERON. O
relator desse processo hoje é o Senador Romero Jucá, e
assumiu, Sr. Presidente, conosco ali, todos esses nomes aqui,
que já foram citados e relacionados, assumiu, de público,
conosco, que estaria se empenhando ao máximo para que o
Estado de Rondônia pudesse urgentemente se livrar dessa
dívida de quase quinze milhões que nós pagamos todos os
meses.

Então, Sr. Presidente, eu venho hoje a esta Tribuna
apenas para trazer aqui um relatório da nossa viagem,
prestarmos conta daquilo que fomos fazer na Capital do nosso
País, ali em Brasília. Também dizer, Sr. Presidente, que este
final de semana, com muita alegria, estive acompanhando o
nosso Governador Ivo Cassol em vários locais do interior do
Estado de Rondônia, no interior, fazendo o lançamento do
PROMEC, um programa para o homem do campo, um programa
importante, onde dá oportunidade de cada produtor rural ter
cinco horas/máquina para fazer obras em suas propriedades.
Estivemos na cidade de Buritis, estivemos também ali no distrito
de Colina Verde, e por último, encerramos, naquele grande
município de Ji-Paraná, inclusive jogando futebol, e, diga-se
de passagem, onde está o meu amigo Deputado Euclides
Maciel? Saiu um pouquinho, mas ganhamos, fomos vencedores.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado pela
oportunidade.

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

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Excelentíssimo Senhor
Deputado Neodi Carlos, Presidente desta Casa; demais
componentes da Mesa, nobres pares; imprensa; funcionários
da Casa; minhas senhoras, meus senhores.

Sr. Presidente, a lei geral das micro e pequenas
empresas, ou seja, a Lei n° 123, que foi sancionada pelo
Presidente, em dezembro de 2006, ela precisa ser
regulamentada e adequada nos Estados e nos municípios. E
eu, juntamente com minha equipe de gabinete, estamos
formando um comitê que é o primeiro passo na regulamentação
dessa Lei, para que essa Lei possa ser regulamentada e
adequada também aqui no Estado de Rondônia. E essa Lei traz
muitos benefícios para os micros e pequenos empresários. Essa
Lei, em primeiro lugar, visa, entre tantos benefícios, unificar os
impostos, os federais, estaduais e municipais, tendo o
empresário que recolher os impostos em uma única via, com a
data única, ao invés do recolhimento de vários impostos, em
várias vias. Mas traz outros grandes benefícios, como a
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desoneração da carga tributária, um incentivo para que essas
pessoas, que hoje se encontram na informalidade, passem
para a formalidade, passem a contribuir e daí diminuir o
desemprego com maior geração de renda e melhor distribuição
de renda. E, além do mais, essa lei dá preferência para que o
micro e pequeno empresário possa vender para o Estado.
Estado, quando eu falo, é nas três esferas, tanto governo
federal, como estadual e municipal. Até R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), o micro e pequeno empresário vai ter preferência
na venda, então traz um grande alento também através disso
para os micros e pequenos empresários, além do estímulo à
inovação tecnológica. Além do mais, nobres pares, ela vai
simplificar a abertura e o fechamento das empresas. Vossas
Excelências sabem que é muito difícil hoje se abrir uma
empresa, mas muito mais difícil é o fechamento dessa mesma
empresa. Então, isso vem simplificar e simplificar muito a
abertura e o encerramento de novas empresas. Além do mais,
ela também, no seu bojo, traz a desburocratização e a justiça
fiscal. Isso é outro fator muito importante. Isso se chama Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas, ou Estatuto Nacional
das Micro e Pequenas empresas. E aí nós já estamos
trabalhando nesse projeto que é de muita importância porque
é em nível nacional. Ele passa a vigorar a partir de 1º de julho
de 2007 e nós temos que estar, aqui no Estado de Rondônia e
nos municípios, com essa lei regulamentada e adequada para
o nosso Estado e para os nossos municípios.

Era isso que eu tinha a falar, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero, com
muita alegria, registrar a presença do Pastor Reginaldo, Pastor
da Assembléia de Deus lá da região de Machadinho do Oeste,
do município de Machadinho do Oeste, que nos orgulha com
sua presença.

Muito obrigado, Pastor, pela sua presença.
Com a palavra, por um tempo de até 5 minutos, sem

aparte, o ilustre Deputado, Líder do Governo, Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente; demais
Deputados; companheiros da imprensa; prazer também em
receber os companheiros do auditório, de todos os cantos do
nosso Estado. Hoje, Sr. Presidente, já desde sexta-feira, tem
vindo em meu gabinete usuários dos ônibus coletivos, aqui da
capital do Estado, para reclamar das condições de uso desses
ônibus. E nós, Sr. Presidente, queremos abordar um assunto
que preocupa e tem causado dissabores aos usuários do
transporte coletivo que todos os dias enfrentam a sorte de
dificuldades para chegarem em seus trabalhos, em seus lares,
viajando aqui dentro, em ônibus superlotados e, na maioria
das vezes, sem encontrar um banco vago para uma senhora
ou para uma pessoa idosa. Em Porto Velho, contamos com
apenas duas empresas, com aproximadamente 150 veículos,
muitos em condições precárias, transportando diariamente em
torno de oitenta a cem mil habitantes que pagam uma
passagem de R$ 2,00 (dois reais), não importando o trajeto
percorrido, viajando em ônibus praticamente sem nenhum
conforto. Moramos em uma capital que a temperatura
aproximada dificilmente baixa de 30º, ou seja, o calor é intenso
e constante, o desconforto é irritante. E, em veículo fechado,
sem ar condicionado, o sofrimento desse povo é muito maior,
sem contar o excesso de passageiros. Podemos notar que os
ônibus rodam praticamente superlotados, com as pessoas

enlatadas, como se fossem sardinhas; homens, senhoras,
crianças, idosos, gestantes, enfim, o desconforto é total.

Não dispomos de ônibus adaptados para cadeirantes
e deficientes físicos, o que demonstra um verdadeiro desrespeito
para com a população. Porto Velho conta com uma população
de 400 mil habitantes, aproximadamente. Somos uma capital
importante no contexto nacional. Estamos prestes a receber
empreendimentos expressivos, como dois shoppings cidadãos,
dois shoppings centers e duas usinas hidrelétricas de grande
porte; shoppings esses que todos nós estamos no aguardo e
que vão revolucionar a nossa capital. E se não bastassem essas
usinas, e nós vendo as condições desses ônibus circulares aqui
em nossa cidade, todos os dias nos batemos contra o descaso
quanto ao atendimento dos pleitos de nosso povo. Brigamos
sempre por mais atenção e respeito para com Rondônia, mas
temos que ser honestos e reconhecer as nossas faltas e
deficiências.

Não queremos denegrir a imagem de nossas empresas,
de maneira nenhuma, e o trabalho de nossos empresários que
investem e acreditam em Rondônia, sabemos que nenhuma
empresa sobrevive sem auferir lucros. Como sabemos também
de toda sua importância na geração de emprego e renda e no
recolhimento de impostos. Mas achamos que o retorno
financeiro é expressivo, pois o número de passageiros
transportados todos os dias se mantém, e nesse tipo de
atividade não existe fiado, não existe ‘amanhã eu pago’, ou
não existe ‘daqui a pouco eu inteiro’, ali você paga, você vai, se
você não pagar, você fica. Temos notado as condições de
veículos e o número de passageiros transportados diariamente.
Se fizermos uma média, cada ônibus transporta em torno de
700 pessoas/dia, o que, convenhamos, é uma excelente média,
levando-se em conta o preço da passagem. Está na hora das
empresas melhorarem as condições dos veículos, aumentarem
o número de carros, Sr. Presidente, nos horários de pico, quando
o número de passageiros é muito maior, indo para o trabalho
ou retornando aos seus lares.

Outro ponto a ser observado é quanto às condições
dos abrigos, os chamados pontos de ônibus. A população fica
exposta às intempéries do tempo, sujeita à chuva, sujeita ao
sol. Muita coisa precisa e deve ser feita em nossa cidade para
melhorar, aqui na nossa capital, as condições dos usuários do
transporte coletivo. Até, no caso, eu e o Deputado Jesualdo de
Ji-Paraná, não podemos falar muito das condições dos ônibus
de Porto Velho porque o nosso, nós não sabemos se estamos
andando de circular ou num jegue, de tão ruim que são as
circulares; que me perdoem os jegues. Podemos observar como
é feito o transporte de massa em outras capitais do País, onde
existe a passagem integração, onde o usuário percorre
praticamente toda a cidade com uma única passagem, o que
significa economia do bolso do trabalhador, que faz verdadeiro
malabarismo para fazer que seu salário chegue ao final do
mês.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero pedir
o apoio dos senhores para aprofundarmos o debate sobre a
situação do transporte coletivo, pois se fizermos uma pesquisa
junto à população, tenho certeza de que vamos constatar a
insatisfação dos usuários e de todo desconforto e sofrimento a
que são submetidos todos os dias, aquelas pessoas que,
infelizmente, não podem gozar do conforto de seus veículos
particulares com ar condicionado. Chamo a atenção dos Srs.
Deputados para sentarmos com o Prefeito, com os Secretários,
Secretário Municipal de Transporte e Obras, juntamente com
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os empresários do setor para repensarmos um novo modelo
de transporte coletivo e a situação do trânsito em nossa cidade,
ou seja, em nossa Capital. Mesmo vendo o esforço desse
Prefeito, que está indo em todos os locais, em todos os bairros,
vendo de perto, mas assim mesmo a necessidade é grande. O
aumento do número de ônibus, novos trajetos, novos horários,
precisamos nos preparar, pois a população aumenta cada dia
e com o advento das usinas, milhares de pessoas virão de
outros centros. Ou seja, a demanda por transporte vai aumentar
em muito, o que passará a exigir mais atenção por parte das
autoridades. E nós, como representantes do povo nesta Casa,
não podemos ficar alheios a essa situação, sem contar que há
tempos a população anseia por uma tomada de posição por
quem de direito.

E era isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sei que
também é uma preocupação do Deputado Ribamar, que
conhece muito bem essa terra, conhece aquele morador lá do
canto do bairro e que sabe que depende desse ônibus. Não é o
caso de Ji-Paraná, que se ele não vier de ônibus tem o mototáxi,
se ele não vier de mototáxi tem o táxi lotação. Ji-Paraná é uma
cidade diferenciada, onde você paga R$ 1,50 e roda a cidade
no táxi lotação, você paga R$ 2,00, vai de canto a canto em um
mototáxi, e aqui nós dependemos única e exclusivamente
desses horários. Por isso que as empresas têm que ter
responsabilidade e entender que elas dependem do usuário e
se o usuário não usar quem perde são elas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

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

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Parlamentares. Eu ocupo esta Tribuna mais uma vez e
encaminhando à Mesa Diretora um Requerimento para que a
gente possa encaminhar ao Procurador da República para que
ele possa fazer averiguação na questão da FUNASA. Mais uma
vez, volto a esta Tribuna, e sou solidário àquele povo que tanto
trabalhou no Estado de Rondônia, que se envenenaram
salvando vidas e que infelizmente estão abandonados. Mais
uma vez, um cidadão lá de Cacoal, nessa semana, chamado
Vitor, apelido Vitor, um cidadão que trabalhou a vida inteira
preocupado com a situação da malária, faleceu, novamente,
envenenado e sem praticamente apoio da FUNASA ou das
Prefeituras. Entrei em contato com os funcionários e mais um
cidadão, lá em Cacoal, está em estado de coma, envenenado
com esse produto. Infelizmente é um órgão federal, e segundo
informação que eu tenho•, esse órgão federal teria deixado os
funcionários à disposição dos municípios. Para começar ficaram
no prejuízo porque as gratificações deveriam ser pagas pelos
municípios e infelizmente os municípios nem sequer se
preocuparam com isso. E o pior, abandonaram, e esse povo,
esses cidadãos que prestaram grandes serviços para o Estado
de Rondônia, estão praticamente todos eles com a saúde
comprometida, com alto teor de intoxicação e, hoje, o salário
que ganham não dá nem para comprar os remédios e estão
abandonados.

Estou enviando esse Requerimento ao Ministério Público
Federal, para que ele possa fazer uma averiguação e, dentro
das condições, responsabilize se é FUNASA, se é Prefeitura,

que responsabilize porque não se pode jogar com vidas
humanas, de cidadãos que fizeram mais nada do que o bem
para o nosso Estado de Rondônia. É muito, é revoltante e
quando a gente vê pessoas que estão no nosso Estado, que
prestaram serviço e hoje ainda prestam serviços e muitas vezes
sem luva, sem máscara, sem macacão, sem bota, sem nada,
porque hoje estão largados como se não tivessem dono, nem
nas Prefeituras e nem na FUNASA.

Eu acho que nós, do Estado de Rondônia, nós, do Poder
Legislativo, não podemos esquecer dessa gente para que a
gente possa realmente dar o mínimo de direito que essas
pessoas merecem, até pelo seu trabalho prestado. Infelizmente,
me parece que no nosso Estado de Rondônia as pessoas não
gostam de investir em seres humanos, se preocupam com
estrada, com carro, com outras coisas e esquecem que o
cidadão deveria ser o maior investimento do nosso Estado.
Infelizmente isso ocorre no nosso Estado. E eu gostaria até de
pedir o apoio de todos os Parlamentares, que se não for tomada
providência, mesmo que seja um órgão federal, que se crie
uma comissão de Deputados Estaduais para que nós possamos
ir e, de perto, acompanhar essa classe de pessoas, que hoje
está pedindo socorro. Socorro para poder viver, para poder
comprar um medicamento, para poder se tratar e infelizmente
estão esquecidos e nós não podemos deixar que isso caia no
esquecimento.

Como eu disse, segunda-feira passada faleceu um
cidadão praticamente abandonado, a FUNASA dizendo que é a
Prefeitura; a Prefeitura dizendo que é da FUNASA, e você não
sabe a quem recorrer para que se possa atender esses
cidadãos. E mais uma vez, hoje, já existe outro cidadão dentro
da cidade de Cacoal que está no estado de coma por causa de
envenenamento. Eu tenho certeza que não é só Cacoal, são
todos os municípios do Estado que estão com esse problema
porque a informação que eu tenho é que realmente ela está
praticamente em todos os municípios esta contaminação. E
nós precisamos tomar providências porque são cidadãos de
bem, são pais de família, são pioneiros no nosso Estado, são
aqueles que enfrentaram dia e noite combatendo a malária e
hoje ninguém está olhando praticamente para esse cidadão2.

Para começar, as gratificações foram tiradas e hoje
eles estão à mercê simplesmente do veneno e da intoxicação.
Um outro assunto que eu gostaria de citar aqui, Sr. Presidente,
já que estou falando de um órgão que contribuiu muito no
Estado, nós temos um outro órgão no Estado que está
praticamente esquecido, que é a CEPLAC. Nós sabemos que a
CEPLAC, no nosso Estado de Rondônia, prestou um grande
serviço e ainda presta um grande serviço ao nosso Estado.
Infelizmente hoje o órgão da CEPLAC também está, no Estado,
praticamente parado, sem condições de trabalho, com grandes
profissionais, com grande público, com grande capacidade de
produzir e fazer que o nosso Estado possa crescer. Infelizmente
também está na mesma situação, praticamente abandonado,
sem que se faça um estudo mais profundo e que se ajudem
aqueles profissionais que ali estão e que, na verdade,
mereceriam respeito, até pelo trabalho prestado ao longo da
luta deles no Estado de Rondônia.

Eu não vou ocupar os vinte minutos, e gostaria apenas
para que nós da Assembléia Legislativa começássemos a nos
preocupar com essas instituições. E não é só a CEPLAC, se a
gente for olhar o sindicato dos antigos do Estado de Rondônia,
de pescadores, enfim, da estrada Madeira Mamoré, todos esses
cidadãos estão abandonados, muitas vezes sem ter o
merecimento que têm direito ou sem ter respeitado os seus
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direitos. Que o Estado de Rondônia, não sei quem, mas que a
gente pudesse, junto aos órgãos competentes, o Ministério
Público Federal, o Ministério Público Estadual, enfim, a
Assembléia Legislativa, que a gente olhasse mais para essas
situações desse povo que contribuiu muito no nosso Estado e
que infelizmente hoje está abandonado, sofrendo e chegando
à morte sem amparo legal e mesmo sendo desrespeitado nos
seus direitos já adquiridos.

Era isso, Sr. Presidente, que gostaria de deixar
registrado. Estou encaminhando esse Requerimento à Mesa e
peço que encaminhe ao Ministério Público Federal, para que
aquela instituição, que eu tenho certeza, eu até conversava
com o Procurador Marinho, há poucos dias, ao longo do trajeto
lá em Ariquemes, e ele me dizia que realmente está preocupado
com a situação desse povo que está morrendo à míngua,
esquecido, dentro do nosso Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
com o tempo de até vinte minutos, com aparte, o ilustre
Deputado Miguel Sena.

O SR. MIGUEL SENA – Gostaria de desejar uma boa
tarde a todos e a todas aqui presentes; cumprimentar a nossa
Mesa Diretora, em nome do Presidente Neodi Carlos,
cumprimentar todos os membros da Mesa; cumprimentar aqui
todos os colegas Deputados e Deputada aqui presentes;
cumprimentar a imprensa aqui presente; todas as pessoas que
ocupam aqui a nossa galeria, que ocupam aqui o nosso espaço
destinado ao público que quer presenciar essas sessões;
cumprimentar todos os meus assessores; cumprimentar todos
os funcionários da Casa que estão nos ouvindo agora, ou nos
corredores, em seus gabinetes, sintam-se todos
cumprimentados.

Dizer, Presidente, que estive afastado desta Casa por
alguns dias, infelizmente passei por alguns problemas de saúde,
e ainda me encontro em fase de recuperação. Estou aqui hoje
para me justificar e para comunicar a esta Casa que estarei
ausente por mais alguns dias para poder assim completar esse
meu tratamento de saúde. Dizer aos colegas, agradecer aos
Deputados que me deram apoio, estão me dando apoio nesse
momento difícil, agradecer ao Governador Ivo Cassol; ao Vice-
Governador, João Cahúla, que esteve me apresentando ao Dr.
Mauro Calixto, que esteve também me visitando. Enfim, alguns
Secretários de Governo, a grande maioria esteve me ligando,
agradecer o apoio de todos vocês e mais uma vez dizer que
novamente um site do nosso Estado, aquele mesmo que criou
aquela matéria contra esta Casa, que tentou colocar esta Casa
contra o Governo do Estado, dizendo que teriam, nesta Casa,
18 Parlamentares suspeitos de estarem tentando subornar o
Presidente desta Casa. Então, esse site, quando ele colocou ali
sobre a questão da minha cirurgia, só gostaria que ele tivesse
um pouco de respeito. Se ele não nos respeitar politicamente,
se ele não nos respeitar por uma questão pessoal, que respeite
as pessoas nos momentos mais difíceis, que é o momento que
a gente passa tentando se recuperar por algum problema de
saúde. Não pelo fato dele ter colocado ali naquele site de eu
ter feito cirurgia de próstata, sei lá de quê. Na realidade não
foi nada disso, foi mais uma especulação dessas pessoas, dizer
a eles que eu estou sempre à disposição, a matéria foi dada
informação a toda imprensa realmente do problema que eu
tive, que eu estou tendo, graças a Deus estou recuperado, me
restando apenas ainda a questão de baixar a minha glicose,
problema que eu tenho aí, uma glicose muito alta, mas esse

problema, graças a Deus, já está sendo superado. Eu vou ficar
mais dois ou três dias na minha residência e na semana que
vem estarei integrado aqui, novamente, firme e forte, sempre
colocando as minhas posições de forma correta e da melhor
forma que eu achar que tem que ser colocada.

Gostaria aqui também de parabenizar o Senador
Expedito Junior, por, de forma correta, de forma coerente, ter
recorrido a uma liminar e ter conseguido essa liminar. E um
dos argumentos apresentado na liminar que foi reincidida ao
Senador Expedito Junior foi aquele argumento que eu disse
aqui nesta Casa há um mês e pouco atrás. O mesmo argumento
que eu disse aqui foi o argumento usado pelo Ministro que
concedeu novamente a liminar ao Senador Expedito Junior. O
Ministro diz o seguinte: “Tem que haver, tem que verificar se
houve o ilícito e se houve aquele ilícito tem que se verificar até
onde aquele possível ilícito tenha beneficiado na eleição do
Senador Expedito Junior”. E eu me lembro quando eu falei aqui,
alguns disseram que eu estava defendendo coisa errada. Não,
eu estava defendendo aquilo que eu achei coerente e foi
justamente aonde se embasou o Ministro que deu aquela liminar
ao Senador Expedito Junior.

Mas, Presidente, eu, durante esses quase 20 dias
acamado, não me restou algumas alternativas a não ser estar
assistindo TV Senado, TV Câmara, TV Justiça, novela do meio
dia, novela das seis, das sete, Malhação, enfim, a minha vida,
nesses 20 dias, foi assistir televisão e repousar. Aí eu fui, eu vi
uma situação que está me assustando, que está acontecendo
no nosso País, que está acontecendo na nossa União Federativa,
que é o quê? Primeiro, nós vimos aí o que está acontecendo na
Venezuela, o Presidente Hugo Chaves interferindo nos órgãos
públicos daquela União, nos órgãos públicos daquela federação,
fechando televisões, já fechou uma, já quer expulsar a televisão
que está lá dentro, a CNN dos Estados Unidos que está lá dentro.
Mandou averiguar mais uma televisão naquele país e aí a gente
começa a ver e analisar, e lembro também uma matéria do
Diogo Mainardi, da revista Veja desta semana, onde ele fala
sobre o artigo 5º da Portaria 264 do Governo Federal, governo
do PT, aquele governo que eu tanto defendi para que chegasse
aonde chegou, votando, fazendo campanha durante muitos e
muitos anos para o PT. Vendo aquele governo criar uma portaria,
a Portaria 264, que faz, não fecha a televisão, mas proíbe os
órgãos de imprensa a publicarem aquilo que lhe é de direito.
Mas não pára só por aí, não é só a questão da Portaria 264,
não, eu vejo muito mais além desse governo federal. Eu tenho
uma preocupação muito maior com as ações desse governo
federal, companheiro Deputado Tiziu, e aqui vale sim para o
partido, o PMDB, o maior partido do Brasil, o partido que preside,
hoje, o Senado. Eu vejo e me preocupo com a forma que estão
desmoralizando a Câmara Federal, como estão desmoralizando
o Senado Federal, iniciando por alguns Senadores, agora
partindo também para desmoralizar o Presidente daquela Casa,
e aqui eu não quero entrar no mérito da discussão. Eu tenho
uma preocupação, que eu estou colocando aqui aos colegas,
aos nobres Parlamentares, e aqui vale a maior bancada do
Brasil que é o PMDB, companheiro Deputado Tiziu, companheiro
Deputado Chico Paraíba. Nós presenciamos algumas ações do
governo federal, e também não quero, aqui, que alguém da
imprensa venha dizer que o Deputado Miguel Sena está
querendo defender coisas erradas. Não. O que eu vou falar
agora, Deputado Tiziu, é simplesmente o seguinte: nós
acompanhamos aqui no nosso Estado, Deputado Neri Firigolo,
algumas ações da Polícia Federal. Ótimo! Nada contra a Polícia
Federal. Eu acho que o papel deles é isso mesmo, é de prender
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porque eles são pagos para isso e têm que fazer o seu trabalho.
Agora, esta ordem vem de alguém, esta ordem eles estão
recebendo de alguém. Agora, por que a Polícia Federal não
recebeu a mesma ordem, quando nós acompanhamos, em nível
nacional, os escândalos envolvendo o PT, em nível nacional?
Quando nós vimos o senhor Delúbio  receber uma Land Rover,
com dinheiro doado por empresas. Quando nós presenciamos
ali o Deputado José Dirceu envolvido em um grande emaranhado
de confusões. Quando nós vimos ali o senhor Delúbio Soares,
que era diretor financeiro do PT, em nível nacional, envolvido
naquele monte de escândalos. E onde estava, e eu aqui não
quero falar mal da Polícia Federal, de jeito nenhum, até porque
amanhã podem inventar alguma coisa para o meu lado e me
prender também. Mas é preocupante. Por que essas mesmas
pessoas que deram ordens, que passaram aquelas ordens para
que a Polícia Federal fosse lá e prendesse alguns cidadãos,
por que esse pessoal não deu ordem para prender o senhor
Delúbio, para prender o Deputado José Dirceu, para prender o
senhor Silvio Pereira? Enfim, por que não deram?

O Sr. Ribamar Araújo – Deputado, permita-me um
aparte?

O SR. MIGUEL SENA – Pois não, Deputado. Quero dar
um aparte aqui ao Deputado Ribamar Araújo, do PT.

O Sr. Ribamar Araújo – Deputado, eu tenho muita
coisa para elogiar V. Exª., seu espírito guerreiro de luta, mas
eu lamento profundamente Deputado, um discurso desse seu.
Todas as pessoas que, neste país, lutam, como graças a Deus
eu tenho lutado em defesa da ética, em defesa da moralidade
na política, ele não pode, de maneira nenhuma, se posicionar
contra as ações da Polícia Federal. Porque pela primeira vez,
em 500 anos de História do Brasil, claro, a Polícia Federal não
tem todo este tempo de vida, mas desde que foi criada é o
primeiro governo federal que dá um pouco de condições para
a polícia trabalhar e agir, e vem sempre aqueles que se
posicionam contra. Naquele tempo, Deputado, em que o PT
estava sendo investigado, e até certo ponto, de maneira um
pouco injusta, bombardeado por alguns setores da direita, das
elites dominantes, fazendo aquela propaganda negativista do
PT, eu pensava comigo mesmo: todos que devem tem que
pagar. E eu sabia, Deputado, que depois daquela investigação,
se o próprio Presidente, através do Ministro da Justiça,
permitisse que fosse investigado, como foi investigado, gente
do próprio PT, do partido do Presidente, eu sabia que essas
investigações não parariam mais, elas continuaram e depois
passariam a descobrir coisas, como estão sendo descobertas
neste país, que antes, jamais, alguém imaginava que pudesse
vir à tona. Estava conversando, aqui, há poucos minutos, com
o Deputado Tiziu Jidalias, e eu sou um político que, desde que
abracei a vida pública, tenho tido o maior cuidado para dar o
melhor exemplo, não significa com isso que eu queira dizer
que sou perfeito, mas tenho feito tudo para dar o melhor
exemplo, porque entendo que ninguém é obrigado a abraçar a
vida pública. Mas, uma vez abraçando, é obrigado a dar o
melhor exemplo. Infelizmente, não é isso que se vê neste país
afora. E eu sabia e dizia que coisas que eram muito banais
neste país, que ninguém levava em consideração, como é o
caso desta questão do Presidente do Senado, Renan Calheiros,
hoje, se alguém continuar praticando esses erros, que antes
eram comuns, eram banais, ele vai ser desmoralizado. E eu
que tenho sido um crítico ferrenho dos políticos sem-vergonhas

– desculpe a expressão – eu acredito que tenho envergadura
moral para rebater o seu discurso, Deputado, porque já me
avisaram várias vezes, Sr. Presidente, que nós estamos sob
investigação da Polícia Federal nesta Casa. Eu não tinha a
mínima preocupação. Pode investigar, pode grampear meu
telefone, pode fazer e acontecer. Eu não tenho o rabo preso.
Tudo o que eu procuro fazer, procuro fazer da maneira mais
correta e transparente possível. Longe de querer ter a ousadia
de dizer que sou perfeito, muito pelo contrário, reconheço tantos
erros, mas os meus erros são erros que não comprometem a
minha dignidade. E ninguém pode ter medo da investigação da
Polícia Federal, nobre Deputado.

Então, nós temos que elogiar, porque pela primeira
vez neste país nós temos visto bandidos de gravata, aquele
que jamais se imaginava que a Justiça e a polícia pudessem
colocar a mão em cima dele, na cadeia, e muitas vezes
aparecem sempre aqueles defensores, sempre o camarada
argumenta, e muitas vezes com tanta convicção como se fosse
a melhor das pessoas, como se fosse o mais correto, quando
muitas vezes o cidadão passou a vida inteira errando,
prejudicando este país.

Então, nobre Deputado, eu gostaria que, pelo contrário,
nós déssemos um aval cada vez mais, para que nós vejamos a
nossa Polícia Federal agindo corretamente, descobrindo e
desbaratando estas gangues, que ao longo de toda a História
do Brasil prejudicaram este país.

Muito obrigado.

O SR. MIGUEL SENA – Gostaria de agradecer o aparte
do Deputado Ribamar Araújo, pessoa pela qual, eu já disse
aqui nesta Tribuna, pessoa que eu tenho o maior respeito.
Mas eu acho que o Deputado Ribamar Araújo não deve ter
prestado atenção no início das minhas palavras, onde eu disse,
Deputado, que não tenho nada contra, também, as investigações
feitas pela Polícia Federal. Pelo contrário, eu quero que
investigue, como V. Exª. mesmo falou. O que eu tenho contra é
porque só investigar A ou B e não investigar C, aí, sim, aí eu
tenho contra. E eu tenho contra também, Deputado Ribamar
Araújo, e aqui vamos retornar um pouquinho atrás, gostei
quando o nobre Deputado, nobre colega disse aqui que a Polícia
Federal deve estar investigando nossa vida, e que ele acha
que deve investigar. Eu também acho, Deputado. V.Exª. disse a
palavra corretíssima: ninguém deve temer de nenhum tipo de
investigação. Concorda comigo, Deputado? Agora, eu pergunto
ao nobre Deputado: por que o nobre Deputado está temendo
uma CPI no SINTERO? Deputado, eu estou lhe retornando com
as suas palavras. V. Exª. disse que ninguém deve temer nada.
Aí eu estou lhe questionando o porquê, o porquê que o nobre
Deputado pediu aqui nesta Casa uma Questão de Ordem
tentando impedir uma investigação no SINTERO, onde está
praticamente provado, com documento, que há falcatrua dentro
daquela instituição.

Então, Deputado, nós não podemos ter, com todo o
respeito a V. Exª., nós não podemos ter dois pesos e duas
medidas.

Dando prosseguimento às minhas colocações, como
eu já disse aqui, como eu já disse anteriormente, eu não me
preocupo com isso. O que me preocupa é a forma como o
governo federal vem tentando desmoralizar os Poderes. E não
vamos longe, não, gente; quantas e quantas pessoas
injustiçadas também vão presas nessas operações e não têm
nada a ver? E seus filhos os vêem ali, presenciam eles
algemados, de forma espetaculosa, levados ali para dentro de
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um camburão, sendo jogados dentro de uma cadeia como lixos,
como ladrões, como bandidos e depois os camaradas vão lá e
provam que não fizeram nada daquilo. E não vamos longe,
não; vamos puxar aqui um pouco para dentro do Estado de
Rondônia, Deputado. Nós presenciamos aquelas prisões que
houveram aqui dentro do nosso Estado e vou dizer para Vossas
Excelências, a grande maioria daquelas pessoas ali deveriam
e estão, com certeza, envolvidas com falcatruas. Mas nós
tivemos algumas pessoas inocentadas naquele processo. Nós
tivemos, por exemplo, o ex-Procurador do Estado, o Dr. Vitachi,
que foi preso em Goiânia, foi mostrado para o Brasil inteiro
como um grande bandido, como um grande bandido perigoso,
pegaram ele na frente da esposa, dos filhos, dos amigos em
Goiânia, prenderam, algemaram e está aí, ele está livre das
acusações.

Agora, acabaram com a vida do cidadão, Deputado
Ribamar. Quem vai devolver essa dignidade para aquele
cidadão? Então, a minha preocupação é essa. Minha
preocupação não é que faça, têm que fazer mesmo, onde tem
bandido, onde tem ladrão, como tem, e a gente sabe que tem
em muitos lugares, como há suspeitas dentro do SINTERO,
nós temos que investigar. É o papel nosso de Parlamentar,
investigar. É o papel da Polícia Federal. Agora, tem sim,
também, tem que ter respeito entre os Poderes. Os respeitos
são mútuos.  Nós não podemos respeitar o Tribunal de Contas,
o Ministério Público e o Tribunal de Justiça se o Tribunal de
Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas não
respeitarem esta Casa. Da mesma forma eles. Eles não podem
respeitar esta Casa se esta Casa não os respeitar. Da mesma
forma o Executivo.

Então, é esta a grande preocupação que eu tenho, e
não vamos longe, não, gente, não vamos longe, não. Nós temos
aí o Deputado, com perdão da nossa Deputada Daniela Amorim,
o Deputado Ernandes Amorim, que por uma questão política, e
a família sabe disso e muitos sabem disso, por questões de
eleger uma Prefeitura, esqueceram da questão pessoal e
familiar do atual Deputado Ernandes Amorim, quando o
prenderam aqui na Polícia Federal, e não ficou nada provado
até agora. E a nossa companheira, Deputada Daniela Amorim,
perdeu aquela Prefeitura por pouca coisa.  Quer dizer, mais
uma vez está demonstrado que nós temos que ter um pouco
de respeito, nós temos que ter um pouco de cuidado ao tomar
essas ações, porque prender é muito fácil. Ora, vejam bem, o
próprio Congresso Nacional não sabia que estava sendo
gravado. Ministros de Justiça sendo gravados e por questões
do disse-me-disse, muitos deles é porque o fulano disse, porque
‘ah, eu vou falar com o fulano de tal’.  Agora mesmo com o
Presidente do Senado, do PMDB, um telefonema de uma pessoa
dizendo que iria falar com o Senador Renan Calheiros para o
Senador Renan Calheiros falar com a Ministra. Mais uma prova
de que o Senador está envolvido!  Gente, isso é falta de respeito.
Isso é uma falta de consideração com os Poderes. Eu acho
sim, tem que se fazer, tem que se procurar, tem que investigar,
depois de ter... Por quê? Outra prova, outra questão muito
prática para nós aqui, e não quero aqui defender também,
quer  uma pessoa mais benquista, dentro do Judiciário, do que
o Dr. Sebastião Teixeira, neste Estado de Rondônia?  Uma
pessoa que procurou tocar aquela instituição com o pulso de
ferro, uma pessoa que foi tratar os assuntos daquela instituição
com respeito, com carinho, tentando defender a instituição
judiciária, o Poder Judiciário.  Foi preso, foi algemado, acabou
a carreira dele, os filhos, a família, os pais.

Então, é isso que me preocupa, Deputado Ribamar.
Concordo com V. Exª., nós não temos que temer, não. Agora,
temos que tomar as atitudes, as ações dentro da legalidade,
as ações dentro da normalidade, as prisões dentro daquilo
que deve ser feito para não cometermos injustiças a respeito
do que já foi cometido por muitas e muitas pessoas. E dizer
ainda, uma grande vítima das prisões que aconteceram por aí,
foi a prisão feita ao nosso ex-chefe da Casa Civil, que hoje
seria o vice-Governador do Estado de Rondônia, que também
foi preso e até agora ninguém provou nada com ele, perdeu a
vice-governadoria do Estado de Rondônia, perdeu a dignidade,
porque eu tenho conversado com ele, ele se sente uma pessoa,
hoje, muito mal com essa situação.  Então realmente isso me
preocupa. E me preocupa muito mais quando eu vejo o governo
federal tentando acabar com o Judiciário, tentando acabar com
o Legislativo, tentando amordaçar a imprensa, e aí eu vejo o
que está acontecendo na Venezuela, como eu disse aqui, com
o Presidente Hugo Chaves, onde ele já fechou a televisão, o
Parlamento todo hoje é dele. Fica todo mundo calado, dizendo
amém a ele e ele faz o que bem entende com aquele país. E aí
vem aquela preocupação: a quem interessa uma imprensa
fraca? A quem interessa um Parlamento fraco?  E a quem
interessa um Judiciário acabado?  Vocês me respondam isso
aí.

Finalizando, Presidente, gostaria de dizer ao Presidente
que, daqui a pouco, precisarei me retirar, ainda estou em fase
de reabilitação e ficarei por mais uns dias pelo menos até a
próxima terça-feira estarei ausente desta Casa, tentando me
recuperar, se Deus quiser, eu já estou bem, mas preciso
melhorar um pouco mais. O Presidente me informou das
questões do SINTERO, que é o que a imprensa tem me
questionado ainda agora. A CPI do SINTERO, o Presidente me
disse que está praticamente pronto já o parecer da
Procuradoria, eu só pediria, requereria a esta Mesa que
respeitasse um pouco a minha ausência, Presidente, agüentasse
até o meu retorno para que eu possa participar dessas
discussões.

Obrigado e boa tarde.

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

Com a palavra, pelo tempo de até 20 minutos, sem
aparte, o ilustre Deputado Wilber Coimbra, líder do Bloco da
Maioria.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

O SR. WILBER COIMBRA – Sr. Presidente desta Casa,
Deputado Neodi Carlos, em nome do qual eu cumprimento todos
os demais membros desta augusta Mesa; eminentes
Parlamentares, nossos pares aqui nesta Casa, esta Casa do
povo, tão bem representada por V. Exas.; imprensa e público
que acompanham os trabalhos desses Parlamentares que se
encontram na galeria desta Casa.  Eminente Presidente Neodi,
aqui eu tenho este mandato como um verdadeiro sacerdócio,
como uma profissão de fé, no sentido de defender os reais
interesses dos militares do Estado de Rondônia, quer sejam
policiais militares, bombeiros militares, seus respectivos
familiares e, por via, obviamente, direta também defender os
interesses da população do nosso Estado, uma vez que são
essas categorias, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, que zelam
e velam pela segurança de nosso povo, de nossa gente.  Então
a nossa defesa, na verdade, é em nome do povo de Rondônia.
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Sr. Presidente, a Polícia Militar, obviamente por conta
da falta de representatividade nesta Casa, se nós fizermos
aqui um paralelo com a Polícia Civil, que teve aqui grandes
representantes desta categoria por diversos mandatos, como
nós podemos verificar, dois mandatos, salvo engano, do
eminente Deputado Walderedo Paiva, que foi Secretário de
Estado de Segurança; do Dr. Eurípedes Miranda, foi Deputado
Estadual, foi Deputado Federal; por último, do nosso Deputado
Paulo Moraes, dois mandatos como Deputado Estadual,
Secretário de Segurança, enfim, totalizam aí mais de 24 anos
de representatividade nesta Casa de Leis. Nós tivemos o Coronel
Abreu, que aquilo que pôde fazer pela Polícia Militar o fez, e
hoje nós estamos aqui, efetivamente, com aproximadamente
100 dias de mandato, se considerarmos que os nossos trabalhos
iniciaram efetivamente a partir do mês de março.  Então, eu
quero dizer, Sr. Presidente, em que pese todo esse pequeno
histórico que nós fizemos aqui, a Polícia Militar não tem tido
voz, não tem tido vez nesta Casa, mas sabiamente nos
elegeram, tem agora o Deputado Ezequiel que também tem
lutado bravamente para defender os interesses da nossa Polícia.
Eu acho que, por conta disso, Sr. Presidente, a Polícia Militar
tem sido relegada a terceiro plano, não só, não estou falando
deste governo, mas em governos passados que sempre tiveram
na Polícia Militar, talvez porque a nós, policiais militares, não
nos é concedido o direito de greve, por comandamento
constitucional, então é muito fácil, Deputado Ribamar, nos conter,
às vezes, com um pirulito, é muito fácil nos conter com a força
de um regulamento disciplinar, que lamentavelmente vige de
forma inconstitucional, porque é um regulamento fruto de um
dogmatismo arcaico de um Estado policialesco, de um Estado
ditatorial que nos dias de hoje, nos dias de hoje ainda está em
plena vigência, embora sendo de todo inconstitucionalo:.

E esta é uma luta que tem sido travada por este
Parlamentar, pelo Deputado Ezequiel, para que a Polícia Militar
realmente esteja de braços dados com a história, com a ordem
jurídica que foi inaugurada pela Constituição de 1988. De forma,
Sr. Deputado Ribamar Araújo, grande defensor do povo de
Rondônia, em especial do povo de Porto Velho, lhe dizer que a
Polícia Militar tem passado momentos difíceis, a Polícia Militar
não conta com autonomia financeira e hoje nós temos mais de
cinco mil homens, graças ao atual Governo do Estado que veio,
na verdade, dar um refrigério para esta Policia, embora sendo
incipiente, embora sendo insuficiente o que nós temos
conquistado aqui, pela sensibilidade do Governador, mas a
Policia Militar não tem tido absolutamente autonomia para
comprar sequer um palito de fósforo.

A Polícia Militar, os quartéis têm caído, principalmente
ali na região da BR-429, os quartéis estão caindo sobre a cabeça
dos nossos policiais militares. Enquanto que as DPs da Polícia
Civil, e eu falo isso não com inveja, eu falo isso porque
realmente quando aqui teve representantes da Polícia Civil,
muito lutaram para a Policia Civil e hoje a Polícia Civil está há
anos-luz à frente da Policia Militar, quer seja por aparato
logístico, quer seja por questões salariais, que ganham
infinitamente mais do que a Policia Militar. Mas eu quero aqui
chamar a atenção deste Parlamento para que veja a Polícia
Militar como algo, como uma categoria, Sr. Presidente, que
representa a essência do próprio Estado. O Estado se
materializa na força física, porque onde quer que tenha um
cidadão respirando neste Estado, lá está um policial militar. Lá
em União Bandeirante, em que as pessoas respiram pó e quando
tossem cai tijolo, que o progresso muitas vezes nem passou
por ali, está lá um policial militar. E, neste particular, nós temos

doze policiais militares fazendo a segurança daquele povo. E
aí como é que nós temos sido tratados? Sem autonomia
financeira, os parcos recursos que chegam para fazer muita,
mas pouquíssima, coisa que é feita lá. Nós temos policiais
militares com baixíssimos salários, policiais militares que se
não fosse a ASTIR - Associação Tiradentes dos Policiais Militares
e Bombeiros Militares do Estado de Rondônia, Deputado Líder
do Governo, um dos grandes defensores também da Polícia
Militar aqui nesta Casa, nossos policiais militares estariam
entregues à sua própria sorte, Deputado Miguel. Esta categoria
que não tem hora, Deputado Miguel, não tem hora, só tem
hora para chegar ao quartel, as sete e trinta, mas não tem
hora para sair, porque se tiver uma instabilidade social fica lá
até durar, se durar oito dias a instabilidade social o policial
militar fica de prontidão para guarnecer, para proteger a
sociedade. Enquanto outras categorias têm horário para chegar
e têm horário para sair. Por isso, Deputado Miguel, a OIP -
Organização Internacional do Trabalho, que é a maior
autoridade em matéria de trabalho, de estudos científicos, em
matéria de trabalho, preconizou uma carga horária máxima
de trabalho para todo e qualquer trabalhador. E eu gostaria
que o policial militar, que o bombeiro militar também fosse
comparado à pessoa humana, porque essa legislação alberga,
protege todo e qualquer servidor, no máximo 44 horas
semanais, Deputado Euclides, mas a Policia Militar não tem
uma taxação, um limite de carga horária de trabalho, nem
diária, nem semanal, e nem mensal. Fica, no mais das vezes,
ao arbítrio das necessidades da administração pública, como
se o policial militar, como se o bombeiro militar fosse superior
ao tempo, fosse alguém distinto da pessoa humana, que não
fosse uma pessoa humana. Porque a ele todos os direitos são
tirados, todos os direitos, ao longo de dez anos, foram tirados.
E nos resta esse baixíssimo salário, um salário aviltante que
não tem trazido dignidade aos nossos policiais militares, aos
nossos bombeiros militares, aos seus familiares.

É preciso, Srs. Deputados, é preciso que o Poder
Público, que este Parlamento, que o Poder Executivo e que
toda a sociedade procurem reconhecer o seu policial militar,
procurem reconhecer o seu bombeiro militar, o seu devido valor,
porque, no mais das vezes, nós estamos sempre ávidos, ávidos
a lançar toda a sorte de inverdades; se faltou gás a culpa é da
Policia Militar, se aconteceu um crime a culpa é da Policia Militar.
Mas é preciso, Deputado Euclides, ter coragem para perquirir
por que da Policia Militar é retirado tudo? Será que vamos tirar
a última coisa que nos resta, que é a nossa dignidade?

O SR. EUCLIDES MACIEL - Uma Questão de Ordem,
Sr. Presidente?

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

O SR. EUCLIDES MACIEL - Eu quero me solidarizar
com o nobre Deputado Wilber, e dizer da importância que é
esse comentário seu. Até porque nós temos acompanhado em
programas policiais, que sempre realizamos, a vida do policial
e a dificuldade que ele passa, Deputado Wilber. E nós temos
visto, por meios de comunicação, aonde há uma greve ou há
qualquer coisa, quando há uma invasão de um local, o que vai
para frente leva pedrada, leva paulada, leva, como nós vimos
em jogos de futebol, é sempre o policial militar. Ji-Paraná teve
um caso que o policial esqueceu o quepe e ele foi preso, ficou
trinta dias preso, porque é um desrespeito ao oficial. Oficial
que veio de outro Estado, não conhece a realidade nossa, a
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hierarquia militar. Então realmente V. Exª. está de parabéns.
Tem todo o meu apoio, que eu entendo o seguinte: respeito,
tudo bem, deve-se ter; agora, também não pode ter abuso de
poder. Isso, infelizmente, alguns coronéis têm isso. Entendo
que hoje é um mundo democrático, e nós vivemos nessa
democracia, porque o jeito que nós estamos vendo dentro do
quartel não existe democracia. Está certíssimo e tem o meu
apoio. Parabéns.

O SR. WILBER COIMBRA – Obrigado, Deputado.
Então, como bem falou o eminente Deputado Euclides Maciel,
grande parceiro da Polícia Militar, na região central do Estado,
que sempre foi em defesa da Polto:ícia Militar, é uma das vozes
que tem se levantado.

O SR. MIGUEL SENA – Uma Questão de Ordem?

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

O SR. MIGUEL SENA – Gostaria, Deputado Wilber, em
primeiro lugar, também parabenizá-lo pelo tema. Mas eu acho
que nós temos que ter algumas questões claras. Quando V.Exª.
disse aqui que querem, que acabaram com tudo que a Polícia
Militar tem e que agora a preocupação é acabar com a
dignidade da Polícia Militar, o nobre Deputado, o nobre colega
disse também que a Polícia Militar não tem autonomia nenhuma,
mas e aí fica, aqui, parecendo, Deputado, que o Governo não
está prestando o seu devido apoio a essa instituição. E aqui a
preocupação é que fique claro isso aqui para que a imprensa
não saia dizendo que até o nobre Deputado está, de alguma
forma, criticando o Governo. A dúvida que eu tenho nisso aí,
Deputado, e aí eu posso dizer com conhecimento de causa,
até por trabalhar com o Governador Ivo Cassol desde 1995,
indo para doze anos já de trabalho com ele, tenho assumido
vários cargos no Governo dele. E sempre que eu assumi cargos
no Governo Ivo Cassol, tanto no município como no Estado,
Deputado Wilber, o Governador e o Prefeito Ivo Cassol sempre
procuraram que o seu Secretário e que seus responsáveis,
seus presidentes de estatais ou seus comandantes tivessem a
autonomia para cobrar do próprio Governador aquilo que é
devido àquele órgão do qual é responsável. Então, das duas,
uma:  ou o Governo está sendo omisso, e aí eu não acredito
que seja esse o problema porque o que nós vemos hoje no
Governo do Estado de Rondônia são aquisições de armamento,
aquisições de equipamento, aquisição de fardamento,
aquisições de material pênsil, contratações de policiais civis,
policiais militares, delegados de polícia. E aí, das duas, uma:
ou ele estaria sendo omisso com a instituição ou a instituição
está sendo mal comandada. Então eu só quero que seja feito,
dado esse encaminhamento nesse sentido: ou o Governo está
falhando ou o Comando da Polícia Militar está falhando, por
não cobrar aquilo que lhe é devido.

Obrigado, Deputado.

O SR. WILBER COIMBRA – Deputado Miguel, é
interessante a sua Questão de Ordem, até para que as coisas
se esclareçam. Eu gostaria de chamar a atenção do eminente
Deputado, que no início, no prelúdio do nosso pronunciamento
eu fiz uma reflexão histórica. Disse que isso são mazelas de
governos passados e ainda disse que a Polícia Militar está sendo
refrigerada, está tendo refrigério neste governo, do Governador

Ivo Cassol, e que, historicamente, nunca se contratou nessa
Polícia como se contratou nesse governo agora, no início, de
mais de 800 policiais militares em apenas um ano. Em um ano
se contratou 2.000 policiais militares. Então é interessante o
seu pronunciamento para que se esclareça que não é nenhum
dos fatos, nem que a Polícia está sendo mal comandada, muito
pelo contrário, que a Polícia está sendo muito bem comandada
pela Coronel Angelina, pessoa que a gente tem um carinho,
um respeito muito grande, que sempre nos atendeu em nossas
demandas e aqui a gente tem que fazer justiça.

Mas eu não posso, Deputado, me calar diante, e eu
não posso, como um dos filhos, eu não posso, eu já aprendi
que quem chora é quem leva. Então, eu sempre vou estar aqui
chorando melhorias para a minha Polícia. Então sempre eu
estarei chorando, sempre eu estarei trazendo aqui temas que
a sociedade rondoniense precisa conhecer e reconhecer que
este governo, Governo Ivo Cassol, tem sido um grande governo
para esta Polícia, para o Bombeiro. Agora, eu sempre vou estar
aqui dizendo que falta fazer mais, falta fazer mais. Nós temos
que motivar esses policiais militares, policiais militares que estão
completamente desmotivados por falta de políticas públicas
que garantam, obviamente, essa motivação para todos os
nossos policiais e bombeiros militares. Nós temos, Deputado
Miguel, policiais vivendo em condições subumanas. Nós temos
a ASTIR, é a ASTIR que tem, através de recursos próprios,
recursos parcos dos próprios policiais militares, é que mantém
a estrutura de saúde. V.Exª. foi um grande Secretário de Saúde,
sabe que saúde não tem preço, mas medicina tem um custo e
um custo elevadíssimo, e quem faz isso hoje? São os próprios
policiais militares através da ASTIR, mas também com a ajuda
do Governo, porque foi neste governo que o Governador Ivo
Cassol doou o Hospital São José para a ASTIR. Hoje lá nós
estamos fazendo saúde para os nossos policiais. O Governo
tem sido um grande parceiro. Mas é preciso fazer mais; mais
por aqueles que sempre... Polícia Militar nunca é chamada,
Srs. Deputados, nunca é chamada para um churrasco, nunca,
até pelo seu ministério. O policial militar só é chamado para
atender às mazelas da sociedade, para atender um crânio
esfacelado no asfalto, para atender uma vítima de estupro,
para atender uma vítima de furto, de roubo. Então, esse policial
militar absorve essas demandas, Deputado Ezequiel, absorve
essas demandas, desgastes psicossomáticos e por nada é
compensado. Quando ele veste o uniforme, Deputado Miguel,
ele é alvo fácil para a criminalidade e tiraram, não foi o Governo
Ivo Cassol, não, foi o Governo Bianco, o risco, a gratificação de
Risco de Vida dos policiais militares. E aí, Deputado, é preciso
que nós corrijamos. E esse atual governo, que é o governo da
sensibilidade, que é o governo do diálogo, é o l:governo que
colocou Rondônia num novo rumo, no rumo do progresso, mas
nós não podemos esquecer que maior que fazer estradas, que
melhor que fazer escolas é dar dignidade aos agentes de
segurança, aos seus administrados e graças a Deus que esse
Governo tem tido sensibilidade para isso. Mas eu serei uma
voz nesta Casa em defesa daqueles que nunca foram
defendidos. Aqui sempre tiveram arautos de defesa de outras
categorias, mas da Polícia Militar nunca teve. E é por isso que
eu virei todas as vezes, todas as vezes com o apoio deste
Presidente que tem sido um verdadeiro baluarte no apoio dessa
Polícia, e quem nos tem sugerido projetos, é quem tem
encaminhado, de forma muito parceira aqui, os projetos de
interesse da Polícia Militar.
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Uma Questão de Ordem, Sr. Presidente, ao Deputado
Ezequiel.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Questão de Ordem, senhor
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Pois não. Eu
queria informar a V.Exª. que o tempo já está esgotado.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Serei bem breve. Eu quero
parabenizar V.Exª. pelo discurso e deixar claro aqui ao nobre
Deputado Miguel e aos nobres colegas Parlamentares que o
quê o Deputado Wilber cobra nesta Casa, e eu também venho
neste momento, é a questão da valorização, Deputado Miguel.
É a questão da valorização do profissional de segurança, porque
quando o policial militar erra numa minúscula coisa, a imprensa
e todo mundo cai matando em cima do policial, e quando fica
três dias sem comer, como eu fiquei um dia pelo rio Guaporé,
comendo ovo de tracajá, andando na selva boliviana para poder
prender dois delinqüentes que haviam matado um jovem lá
em Cerejeiras, para roubar uma moto; no terceiro dia, que eu
cheguei em casa, me disseram: “bom, ele está ganhando para
isso”. E o que estamos cobrando é só valorização, nossa, do
profissional de segurança, é só isso que cobramos. V.Exª. disse
da questão do risco de vida; quem não se lembra quando eu
estava de férias, em 2003, retornando para minha casa dentro
de um ônibus, de férias, fui reconhecido pelos bandidos que
eu era policial militar e atiraram em mim. Mataram um colega
na minha frente, que era agente penitenciário, estava numa
escolta e eu estava de férias, nada tinha a ver, mas estava de
férias, no entanto, nós não ganhamos Risco de Vida.

Então, o que o Deputado está cobrando é a questão da
valorização. O Governo está pagando em dia? Está pagando
em dia, religiosamente, mas nós precisamos de mais, o policial
militar precisa ser valorizado e a questão do salário. É muito
bom o Governo nos proporcionar armas ponto 40, como está
proporcionando agora e que governo nenhum fez isso no
passado. Coletes à prova de bala? É ótimo, precisamos disso.
Viatura? Necessitamos das viaturas, mas necessitamos também
do dinheiro, do aumento do salário, porque vai motivar o
profissional de segurança a estar lá na rua, nas madrugadas,
enquanto todo mundo está dormindo, descansando, a Polícia
Militar vai estar aí fazendo ronda na sua rua, na sua casa,
protegendo a cidade e dando segurança a todo cidadão. Essa
é a questão.

Obrigado pela Questão de Ordem.

O SR. WILBER COIMBRA – Obrigado. Para concluir,
Sr. Presidente, contando com a sua sempre perene
benevolência, eu quero dizer que nós precisamos, Deputado
Miguel, antes de comprarmos viaturas, como este governo...
Nunca se fez isso na história de Rondônia, nunca se verificou
nesse governo Ivo Cassol, não se tem mais falta de combustível
crônica, como se tinha em governos passados. Hoje nós temos
combustível à vontade para fazer policiamento. Mas o que eu
estou dizendo aqui, Deputado Miguel, o que vale, vale mais
uma viatura ou vale mais um homem motivado para dirigir
essa viatura e para fazer policiamento ostensivo para garantir
a sua segurança, de seus familiares, de seus eleitores, porque
garantindo a segurança de seus eleitores, Deputado, é sinal
que V.Exª. vai retornar para esta Casa. Temos que ser sábios,
Deputado, temos que ser sábios. É garantindo a segurança do
nosso povo, Deputado Ribamar, Deputado Néri, lá da grande

Cacoal, é que nós vamos garantir o retorno para cá, porque
senão está havendo essa inversão de valores. O cidadão de
bem está preso, Deputado Neodi, em suas casas, com suas
cercas elétricas, com seus aparatos de segurança eletrônica,
enquanto o bandido está à solta. É dever do Estado zelar pelos
seus agentes de segurança, em especial. Até porque, Deputado
Neodi, segurança pública é uma questão de dignidade.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de até 20 minutos, sem apartes, o ilustre
Deputado Alexandre Brito, Líder do PTC.

O SR. DR. ALEXANDRE – Sr. Presidente, demais
colegas Parlamentares, imprensa e platéia que nos assiste.

Amigos, os “burrocratas” de plantão descobriram a
solução para a saúde de Rondônia. Pasmem, colegas, Deputado
Miguel Sena, que é um conhecedor da saúde também,
descobriram a solução: é quanto mais pior, melhor. Essa
semana eu fui lá no Bairro Nacional e uma senhora contando o
drama da peregrinação para arrumar uma consulta de pediatria.
Vejam bem, olha como é simples resolver uma consulta. Ela
se locomove até o posto de saúde e a diretora fala: ‘- Negativo,
não pode consultar hoje aqui hoje, não, porque a gente vai na
sua casa marcar uma consulta. Mas ela não foi na minha casa,
diretora. – Não, ela foi sim na sua casa. Mas não foi. - Não,
aguarde na sua casa que a consulta vai chegar de pára-quedas.’
Ela volta para casa com seu filhinho debaixo do braço e aguarda
pacientemente mais uns dois meses. Quando então não
consegue uma nova consulta, aí ela volta ao posto de saúde e
mais uma vez a diretora, elegantemente, lhe diz: ‘- Aguarde
que vai chegar em sua casa.’ Como a criança não pode mais
esperar, ela vai então para um outro posto de saúde, distante
de sua casa, como não tem um vale-transporte, vai de bicicleta
com a criancinha amarrada com a fralda, para não cair da
bicicleta. Chegando ao posto de saúde, lá recebe a triste
informação que ali é só para atender emergência. A criança
não está morrendo, então tem que voltar para o posto de saúde
da sua localidade para ser atendida.

Parabéns, Secretário Municipal de Saúde e o bando
de incompetentes que o cercam com a “burrocracia”. Mas o
pior é que não pára por aí, não, parece que essa idiotice
generalizada está se espalhando, está contaminando a saúde
de Rondônia toda. O bendito diretor da POC agora aproveitou
também e foi nessa aba também. Isso eu vou falar com o
Governador, que eu duvido que ele acate isso. Eu duvido, mas
ele não está sabendo com certeza. Se você quer fazer uma
consulta com o especialista você tem que levar um papel
carimbado frente e verso, nome, CPF, identidade, atestado que
está vivo, porque você não pode marcar uma consulta mais
não. Não consegue marcar uma consulta. Já era ruim porque
era uma vez por semana, de madrugada, na fila, aquela senhora
com dois filhos, que o marido trabalha cedo que não pode ir
para a fila marcar a consulta com o especialista; já não ia, já
era difícil para ela, coitada. Mas agora a idéia é: vamos dificultar
para todo mundo, porque o cara desiste de vir consultar e
quem sabe morre em casa, não dá trabalho para vir aqui com
a gente, quem sabe morre em casa, vai ser melhor. Aí vai lá: ‘-
Quero marcar com o especialista. Não minha senhora. Está
preenchida a guia? - Não, mas eu não consegui preencher a
guia. Volta no seu doutor.’ Não, para marcar com o clínico é
mais dois meses.  Aí volta e marca com o clínico. Aí o doutor
vai e passa o remédio para ela.  O remédio que é direito do
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cidadão ter, aliás, por vezes tem. Para pegar o remédio também
tem que ter uma via, duas vias, três vias, carimba; não vende
do outro, porque não pode mais pegar o remédio. Então você
está com a pessoa em casa adoentada, que não pode sair e
vai lá pegar o remedinho com a receita do doutor. ‘- Não, não
pode. Tem que ser a própria pessoa.  Mas está em casa doente.
- Não interessa, não pode ser.’

É brincadeira, é brincadeira isso aí. Aí, para piorar, e a
burrice vai se espalhando em quem ficar sentado atrás da mesa,
que tem o seu plano de saúde ou tem dinheirinho no bolso
para poder pagar o médico particular; tem um auditor também
lá do GISCA, não vou nem falar o nome do infeliz porque não
quero nem... que agora também aproveitou a onda de: vamos
lascar o povo e ver o que vai acontecer! Vamos lascar! Vamos
ver onde que a gente vai chegar agora, aí. E agora para poder
liberar umas consultas em outras instituições que querem fazer
o favor de atender pelo SUS, porque vocês sabem que a tabela
do SUS é um pente, é uma banana e um pente sem dente,
raramente alguém quer fazer isso pelo Brasil afora. Quando
tem uma bendita instituição que se presta a atender, mais para
ajudar do que para ganhar, aí diz também que não pode fazer
agora porque é do Município, não é do Estado e não pode.

Então, gente, vamos dificultar. Quem que está
atendendo ele? Tira. Tira e deixa o cara morrer.  Quem quer
operar aquele? Também tira. Gente do céu, gente do céu! Mas,
enfim, também ficar aqui só reclamando e chorando igual a
um menino bobo não vai resolver nada. Então, por isso eu vou,
estou levantando todas essas informações por escrito, por
escrito, vou entregar pessoalmente para o Governador e eu
tenho certeza que ele não vai aceitar esse bando... Infelizmente
eu vou levar uma cópia para o Prefeito também, que eu já
estou duvidando que ele vá querer resolver.

O SR. MIGUEL SENA – Sr. Presidente, uma Questão
de Ordem?

O SR. DOUTOR ALEXANDRE – Fala Deputado Miguel.
Manda brasa aí!

O SR. MIGUEL SENA – Sr. Presidente, eu pedi uma
Questão de Ordem porque é um assunto que realmente me
interessa. Parabenizo também o nobre Deputado, que antes
de ser Deputado é um grande médico do nosso Estado. Apesar
de sua pouca idade, mas com renome em nível de Estado.
Parabenizo também por esse tema muito bem abordado. Mas,
Deputado, eu sou obrigado a dizer aqui em público que o nobre
colega está coberto de razão sim. Infelizmente a burocracia e
o estrelismo é o grande problema da saúde pública no Estado
de Rondônia. E aí eu me lembro, quando eu assumi a Secretaria
de Saúde, no município de Rolim de Moura, em 1996, não é
Deputado Luiz Cláudio? Quando o Ivo Cassol estava na
Prefeitura. Tinham vários médicos e todos, a grande maioria
deles tinha uma ligação com o setor privado. E existiam alguns
deles, quando estavam de plantão, as pessoas chegavam com
problema de saúde, se internavam naquele hospital municipal,
alguns desses médicos chegavam à noite, durante o seu
plantão, e cochichavam no ouvido do acompanhante do paciente
e até, às vezes mesmo, para o próprio paciente, perguntando
se o paciente tinha uma vaquinha ou se tinha um cavalo, ou se
tinha uma farinheira no sítio dele, ou se tinha uma carroça no
sítio dele, levantavam, através da família, tudo que o paciente
tinha. E naquela mesma hora, propunham para o paciente que
eles estariam dando alta àquele paciente de manhã cedo e

que ele saísse do hospital municipal e se dirigisse direto ao
hospital particular daqueles médicos, daqueles cidadãos ali. E
ali eles fariam a cirurgia desse cidadão através, muitas vezes,
do pagamento de uma ou duas vaquinhas de leite que aquele
paciente tinha. No Estado não foi diferente, não, doutor. E o
senhor estava aí, por diversas vezes o hospital de vocês prestava
socorro através de UTI para Secretaria de Saúde salvar
algumas vidas, não foi diferente. Quando eu assumi a Secretaria
de Saúde aqui do Estado de Rondônia, a maioria, a grande
maioria, 90% dos médicos que prestavam serviços ao Estado
também não gostavam de trabalhar. Estavam viajando, outros
chegavam lá atendiam 10, 20 pacientes em 5, 10 minutos não
olhavam nem para a cara do paciente, já iam passando receita
e tudo aquilo foi chegando. Quando era Secretário Municipal e
foi chegando quando era Secretário de Estado. Foi onde nós
tivemos que tomar algumas posições sérias para que a coisa
viesse a acontecer e foi onde, me lembro, com apenas 3 meses,
eu estava à frente da Secretaria de Saúde do Estado de
Rondônia, colocando os médicos para trabalhar, comprando
medicamento, reequipando toda a estrutura da Saúde. O
Conselho Regional de Medicina, através do Conselho Federal
de Medicina, veio e fez uma intervenção dentro da Saúde do
Estado de Rondônia, de forma suspeita. Mas hoje, o
companheiro Deputado tem razão, e eu também já comentei
algumas vezes com o Governador, eu acho que a Policlínica
também, não vou nem entrar na questão do Município, vou
entrar na questão que eu conheço. Eu acho que tanto a
Policlínica como Hospital de Base têm que desburocratizar. O
Diretor Geral do Hospital de Base, Dr. Amado, tem que parar
com estrelismo. Eu já falei para o Governador e estou falando
em público agora. O Dr. Amado é muito estrela. Ele quer
aparecer todo dia na mídia porque é um possível candidato a
prefeito. Ele tem que esquecer que é candidato a prefeito em
Porto Velho. Ele tem que lembrar que ele é Diretor do Hospital
de Base. Ele tem que deixar de estar escondendo ficha na
Policlínica, porque agora, não sei também como aconteceu, o
Dr. Amado e o Secretário, uniram o Hospital de Base e a
Policlínica, o Dr. Amado manda nas duas agora. Eu sou contra
isso, já disse ao Governador. Eu sou contra. Policlínica é
Policlínica, Hospital de Base é Hospital de Base. Então, realmente
a Policlínica está mal administrada. O Dr. Amado tem que tirar
o pé do chão, tem que voltar a trabalhar. O Secretário de Saúde
tem que andar igual eu andava, tem que andar por dentro dos
hospitais, por dentro das unidades para saber realmente o
que está acontecendo.

Obrigado, Deputado.

O SR. DR. ALEXANDRE – Agradeço o vosso aparte. E
eu lembro saudosamente da época em que V.Exª. era Secretário
de Saúde. E com certeza não era o que está acontecendo agora,
porque se fosse V. Exª. torcia 3 vezes o pescocinho do Diretor
do Hospital. Mas, como V.Exª. bem colocou, o diretor de
estrelismo tem que sair do salto alto e trabalhar, porque contar
historinha... E o pior não é isso, não. Aí quando eu venho aqui
na Tribuna para falar a verdade, quando vou a algum meio de
comunicação para falar a verdade, no dia seguinte corre para
desmentir: ‘- Não, nós estamos fazendo e acontecendo’. Os
números que ele bota no papel, qualquer número lá, e sai
jogando. Gente, não vou ficar aqui só como chorão, vou levar
o relatório para o Governador e eu tenho certeza absoluta que
algo de bom vai acontecer e vai mudar. Mas eu peço apoio aos
nobres Deputados para abraçar essa guerra enquanto ela tiver
acontecendo com “burrocracia”. Aos aloprados de plantão,
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estou de olho. Ou a saúde melhora ou o chato vai ficar
reclamando.

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

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Presidente, nobres pares,
eu volto a esta Tribuna para prestar aqui, explicar e até rebater
o discurso do nobre Deputado Miguel Sena. E explicar, em
primeiro lugar, que eu nunca fui contra apuração de fatos, muito
pelo contrário, sempre preguei apuração de qualquer erro que
porventura viesse acontecer, seja aonde for. Mas a questão da
CPI do SINTERO, em primeiro lugar, eu não pedi a extinção de
CPI. Eu pedi um prazo para que a Casa estudasse e chegasse
à conclusão que essa CPI não tem lastro, lastro regimental,
nem constitucional. Mas acima de tudo, pedi isso também porque
eu sou contra, nobre Deputado Miguel Sena, qualquer CPI e
vou dizer porque. Quando eu entrei na Câmara Municipal de
Porto Velho, em 97, uma das primeiras atitudes que tomei,
sabendo que havia irregularidades na Prefeitura, principalmente
no IPAM, no setor de odontologia, eu pedi uma CPI para que
fosse apurado o que tinha acontecido. Mas tive um
arrependimento muito grande, apesar de, nobre Deputado
Miguel Sena, naquele momento eu ter demonstrado a minha
isenção, dizendo que não queria participar da CPI nem como
presidente, nem tão pouco como relator. Mostrei ali, acredito,
a minha isenção e a minha elegância, provando que a única
coisa que eu queria era que fossem apurados os fatos. E cheguei
à triste conclusão daquela CPI, quando vi pessoas,
aparentemente inocentes, mas convocadas para prestar
depoimento, sendo humilhadas por uns membros daquela CPI,
que não tinham o mínimo de preparo para investigar nada. E
aí eu passei automaticamente a ser contra qualquer CPI, porque
nós Parlamentares, apesar de ser uma prerrogativa do
Parlamentar, o Parlamentar não sabe investigar nada, por maior
que seja o aparato técnico que tem em volta dele, porque ele
não tem poder de polícia, não tem o poder de Ministério Público
e geralmente as CPIs se transformam em instrumento de
promoção pessoal e política daquele que pede, quando chama
para si os holofotes da coisa. Se transformam, muitas vezes,
em instrumentos de achaque, se transformam, muitas vezes,
em instrumentos de barganha, e, muitas vezes, em instrumentos
de vingança pessoal, e não apuram fatos nenhuns.

Por isso eu sempre me posicionei, desde essa época,
contra qualquer que seja a CPI. À mesma conclusão chegou
esses dias, para trás, a CNBB - Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil, quando diz que nunca as CPIs, no Brasil, vão
a contento até o final. Sempre se transformam nesses
instrumentos que terminei de citar agora nesse momento. Então
é lamentável que, geralmente, as pessoas que pedem
geralmente essa CPI, elas estão buscando antes de tudo uma
vingança pessoal. Ele está buscando, antes de tudo, o achaque
contra aquelas pessoas que ele diz que quer investigar. Por
isso que eu não acredito em CPI nenhuma e não assino CPI
nenhuma. Agora, se alguém daqui para frente me vir assinando
qualquer CPI pode me chamar de incoerente, mas incoerente
eu não sou, porque quem pesquisa minha vida, principalmente
a minha vida pública, sabe que toda vida eu tive o mesmo
discurso. E nunca vou mudar exatamente para não cair na
incoerência. Foi tratada aqui, nesta Tribuna, a questão da saúde
do Município. E eu não posso nunca ser hipócrita de dizer que

a Saúde do nosso Município está boa, como está péssima
também a saúde do Estado. Mas eu só lamento que o nosso
povo desesperado, o povo que não tem mais a quem recorrer,
muitas vezes encontra ou tenta encontrar, lamentando fatos
que estão ocorrendo do abandono do povo, principalmente na
saúde, lamentando para exatamente pessoas que sempre
colaboraram para que a Saúde do Município e a Saúde do
Estado estivessem nas condições que estão, pessoas que não
têm o mínimo de compromisso com a coisa correta. E como
bem disse aqui, quanto pior melhor para essas pessoas.
Pessoas que usam do sofrimento do povo, pessoas que usam
do abandono do povo para a promoção política pessoal, quando
muitas vezes atendem e recebem pelo SUS, mas enganam o
povo dizendo que estão dando a consulta de graça, quando,
muitas vezes, nunca deram consulta de graça. É isso que eu
sempre me posiciono contra. Eu sempre fui contra todas essas
questões, quando alguém busca uma promoção pessoal e tenta
muitas vezes achacar, falar mal do setor que não está
funcionado bem, mas ele é um dos colaboradores para que
aquele setor não funcione bem. E aí nós vemos, lamentando
muito profundamente, exatamente essas pessoas que, muitas
vezes, não têm o mínimo de capacidade e não têm o mínimo
de pena dos nossos irmãos que sofrem, pena porque morrem
nas portas dos hospitais.

O SR. MAURINHO SILVA - Questão de Ordem, Sr.
Presidente.

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

O SR. MAURINHO SILVA - Esse tema da saúde é um
tema muito interessante aqui no Estado de Rondônia. Eu quero
lembrar que, apesar de todo o esforço do governo Ivo Cassol,
alguns Secretários, e o da Saúde não é diferente, já sentem-
se assim biônicos. Eles estão achando que foram eternizados.
Eles estão fazendo pouco caso com a nossa situação. É o
comodismo. E essa situação a gente sabe que tem que mudar.
Cada dia que passa a gente tem que melhorar. E eu acho que
o governo Ivo Cassol tem que estar muito preocupado com
essa situação. Alguns Secretários acham que já são maior do
que ele. Uma metade já está achando que é Deus, a outra
metade já acha que sabe mais do que Deus. E tem que tomar
muito cuidado. Quando se fala da questão da saúde eu fico
muito preocupado quando se fala alta complexidade. Se a gente
não está conseguindo atender o básico, que é uma receita,
uma ultra-sonografia, um medicamento, uma coisa mais
corriqueira que a gente vem praticando há cinqüenta, sessenta
anos, imagine se a gente vai conseguir trabalhar essa questão
da complexidade. É um fator preocupante. E digo mais uma
vez, alguns Secretários se acham acima de tudo, até do governo
Cassol. Parece que a eleição, para eles, foi antes e com seis
anos de mandato.

Obrigado, nobre Deputado.

O SR. RIBAMAR ARÚJO – Obrigado e gostaria que a
Questão de Ordem do nobre Deputado fosse incluída em meu
discurso.

E aqui, Sr. Presidente, agradecendo, com o meu
discurso, agradecendo a todos. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerradas as
Comunicações de Lideranças, passaremos à Ordem do Dia.

Solicito ao Senhor 1º Secretário proceder à leitura das
proposições recebidas.

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

ORDEM DO DIA

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO WILBER COIMBRA, que
dispõe sobre o transporte gratuito e obrigatório de militares
do Estado de Rondônia fardados, e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI AUTORIZATIVO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA, que autoriza o Poder Executivo a isentar o Imposto
Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual,
Intermunicipal – ICMS, do consumo residencial de energia
elétrica dos usuários integrantes da subclasse de baixa renda,
assim definidos na legislação federal pelos órgãos reguladores.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
averiguação por parte da Procuradoria da República no Estado.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de implantar uma
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no município
de Jaru.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de ser construído
um centro de treinamento de condutores padrão do DETRAN,
no município de Jaru.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de instituir
gratificação para motorista de viaturas da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de conceder adicional
de insalubridade aos policiais militares do Estado que exerçam
suas atividades nas unidades prisionais do Sistema Penitenciário
Estadual.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de fixar e redistribuir efetivo da
Polícia Militar e criar o cargo de Major PM Capelão e revogar
as Leis 509 de 08/09/1993; Lei 652, de 19/04/1996; Lei 742,
de 21/10/1997; Lei 756, de 29/12/1997; Lei 1.431, de 30/12/
2004, e Lei 1.712 de 31/01/2007.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de construção de uma quadra
poliesportiva da Escola de Ensino Estadual Fundamental e Médio
Jorge Vicente Salazar dos Santos, no município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de construção de um playground
na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jorge Vicente
Salazar, no município de Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Governador do Estado que encaminhe a este Poder Legislativo
o Projeto de Lei que estabelece normas de funcionamento do
Sistema de Transporte Escolar do Estado.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de transformar em Rodovia
Estadual a Linha 106, que divide os municípios de Ji-Paraná e
Presidente Médici.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de viabilizar a construção de
três salas de aula na Escola Estadual Janete Clair, em Ji-Paraná.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual da realização de serviços através do
PROMEC para atender associações de produtores rurais no
município de Campo Novo de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a reforma da Escola Estadual Heitor
Villas Lobos, no município de Ariquemes.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de firmar convênio para
implantação de serviços de coleta seletiva de lixo no município
de Urupá.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES –
Requerendo informações ao Diretor de Departamento de
Estradas de Rodagem – DER, acerca da RO-471 que liga o
município de Ministro Andreazza à BR-364.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de aquisição de equipamentos
para beneficiamento de leite, para a Associação Rural do
município de Urupá.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de viabilizar a aquisição de
máquinas de beneficiamento de arroz para a Associação Rural
do município de Urupá.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
senhor Governador sobre a necessidade da estadualização da
Linha 28 que liga os municípios de Machadinho do Oeste e
Conisa.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES -
Requerendo à Mesa nos termos do parágrafo único do artigo
199 do Regimento Interno, seja dispensado o interstício
regimental para apreciação, em segunda discussão e votação,
o Projeto de Emenda Constitucional 007/07 que acrescenta
dispositivos à Constituição Estadual de autoria dos Deputados
Wilber Coimbra e Ezequiel Neiva.

Foram lidas as proposições, Sr. Presidente.

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

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – PROJETO
DE EMENDA CONSTITUCIONAL 007/07 – DEPUTADOS WILBER
COIMBRA E EZEQUIEL NEIVA. Em primeira discussão e votação.
“Que acrescenta dispositivos à Constituição Estadual.”

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão e votação Projeto de Emenda Constitucional 007/07,
de autoria do Deputado Wilber Coimbra, que acrescenta
dispositivos à Constituição Estadual. Em discussão.

Para discutir, o Deputado Wilber Coimbra.

O SR. WILBER COIMBRA – Eminentes Parlamentares,
Sr. Presidente. Este projeto, eminentes Parlamentares, trata-
se de um Projeto de Emenda Constitucional que esta Casa,
com este ato, eu tenho certeza que ficará na história o ato
desta Casa a partir desta data. Este projeto, Sr. Presidente,
visa corrigir uma distorção da nossa Polícia Militar, já há bastante
tempo. Aqui, lamentavelmente, a Polícia Militar do Estado de
Rondônia e Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, Deputado
Neri Firigolo, é a única corporação, nas 27 unidades desta
Federação, que em pleno século XXI, Deputado Valter Araújo,
ainda permite que Oficiais da Reserva não remunerada das
Forças Armadas, os ditos Oficiais R2, venham para cá do Rio
Grande do Sul, venham para cá lá do Maranhão, lá de
Pernambuco, de todos os demais rincões deste País, tirar a
oportunidade daqueles policiais militares que para cá vieram,
há mais tempo, formar esta polícia. Quantas malárias, quantos
tiros, quantas ocorrências, quantas intempéries, Sr. Presidente,
já passaram e lhes tiraram o direito sagrado, Deputado Tiziu,
o direito sagrado de sonhar a ascender profissionalmente na
carreira policial militar e de chegar a ser um oficial desta polícia
e de chegar a comandar esta polícia, razão pela qual, Deputado
Neri, a Polícia Militar do Estado de Rondônia sofre gravemente
de uma crise de identidade, por quê? Porque os Oficiais R2,
que aqui chegam, quando chegaram até o último curso que
aconteceu em 98, se justificava. Vinham para cá formar uma
nova polícia, aproveitavam esta força que saía do Exército,
tinham essa oportunidade de vir para cá e chegarem aqui e
serem oficiais. Mas hoje, Deputado Euclides, não se justifica
mais não. Nós temos que ter coragem, nós temos que corrigir
esta distorção e fazer com que nossa Polícia Militar do Estado
de Rondônia, que o Bombeiro Militar do Estado de Rondônia
forme seus oficiais para dar identidade.

Olha, a crise, um seqüestro que já aconteceu, Sr.
Presidente, em Estocolmo, que ficou conhecida como a
Síndrome de Estocolmo, aponta que o sofrimento une as
pessoas, tanto é que depois que aconteceu aquele seqüestro,
que as pessoas conviveram ali por muito tempo sofrendo, algoz
e refém, no final da resolutividade daquele seqüestro algoz,
casou-se com refém e refém com refém, porque o sofrimento
nos une, Deputado Ribamar. E a Academia de Formação de
Oficiais é que vai fazer essa Polícia Militar se unir para pensar
numa só polícia, numa doutrina única. E vai prestigiar o soldado
para possibilitar a este soldado, que já está aqui morando em
Rondônia, possa ser Oficial na nossa polícia e que possa
comandar a nossa polícia com conhecimento de causa, com
conhecimento do terreno, da regionalidade, da especificidade,
das demandas que afligem nosso povo e nossa gente.

E é por isso, eminentes Parlamentares, que com esta
PEC, que eu tenho certeza que vai se transformar no próprio
texto constitucional, é que vai devolver a dignidade, o brio, a

altivez, a galhardia, a vontade de continuar ser policial militar,
o sonho que lhes foi roubado, porque aqui, se quiser ser Oficial
tem que ser Oficial R2 para prestigiar uma casta de
privilegiados, para prestigiar uma casta de pessoas que nada
têm a ver com o Estado de Rondônia e vêm para cá e já chegam
de nariz empinado, já chegam de nariz empinado, olhando
para cima, que aprendem com as praças e depois são esses
que prendem as praças.

Então, Sr. Presidente, é oportunidade única desta Casa
corrigir esta distorção, votando favoravelmente a este projeto
que devolve a dignidade, que devolve o alento, a possibilidade
e a perspectiva de se sonhar com dias melhores para a nossa
polícia.

Muito obrigado.

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

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

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

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Eu também peço, assim
como o nobre Parlamentar Wilber que já pediu o apoio para
votarem nesse projeto, o que pedimos é apenas oportunidade,
oportunidade aos praças do Estado de Rondônia que, diga-se
de passagem, Deputado Wilber, em proporção de números,
Deputado Tiziu, o Estado de Rondônia é o Estado que mais
tem praças com nível superior. É o Estado da Federação do
Brasil que mais tem policiais praças com nível superior. E por
que não dar esta oportunidade aos nossos praças para serem
oficiais da nossa polícia?

No passado, quando estávamos formando a Polícia
Militar, tudo bem, precisávamos do apoio, da força e do
conhecimento dos R2, mas hoje não se faz mais necessário.
Todos os nossos policiais hoje, do Estado de Rondônia, são
preparados e vão se submeter a um concurso. O que estamos
pedindo aqui é oportunidade para eles prestarem o concurso,
não é para eles estarem já se matriculando na Academia não,
Deputado Ribamar, é para prestar um concurso público, assim
como os R2. Esta é a oportunidade que estamos pedindo a
esta nobre Casa, aos nobres colegas para que dêem então a
oportunidade aos nossos praças que estão aí há 5, há 10, há
15 anos trabalhando na rua como policiais combatentes. Porque
o Deputado Wilber disse muito bem, os R2 quando vêm passam
média de seis meses a um ano trabalhando às vezes com Cabo
e com policial para aprender o serviço de rua, o serviço
realmente de Polícia Militar. Porque quando eles vêm do Exército,
não todos, mas a grande maioria deles, só sabe ordem unida,
só sabe dar ordem unida, e aí vem trabalhar, estagiar com um
Cabo, numa viatura, para aprender então ser realmente Polícia
Militar.

Então é a oportunidade que pedimos aos senhores para
darem aos nossos colegas policiais militares. Um dia, Deputado
Luiz, eu fui prestar um concurso para oficial. Tinham doze vagas,
eu fui o 8º. Na hora do psicotécnico, a psicóloga perguntou:
por que você quer ser oficial? Eu disse: – Olha, é o sonho de
todo praça um dia chegar a oficial. E fui reprovado porque
respondi desta forma, porque respondi que era o sonho do
praça ser oficial e me cortaram e tinham 12 vagas, eu era o
8º, infelizmente.



12 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 691316Pág.

Então, senhores, vamos dar oportunidade aos praças
da Polícia Militar de Rondônia para serem oficiais do Estado de
Rondônia. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão, em votação. Eu queria apenas orientar os nobres
Deputados que quando forem discutir um projeto que façam a
inscrição anteriormente para que a gente não dê andamento
como estávamos dando aqui andamento à votação e tínhamos
que parar para discutir o projeto.

Os Deputados favoráveis ao projeto votarão SIM, os
contrários votarão NÃO.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à chamada
nominal.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Procede
à chamada nominal.

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - sim
- Deputado Jesualdo Pires - sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - sim
- Deputado Euclides Maciel - sim
- Deputado Alex Testoni - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Tiziu Jidalias - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Jair Miotto - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputada Daniela Amorim - sim
- Deputado Kaká Mendonça - sim
- Deputado Valter Araújo - sim
- Deputado Professor Dantas - sim
- Deputado Neri Firigolo - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - sim
- Deputado Dr. Alexandre - sim

Segunda chamada:

- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Neodi Carlos - sim

Resultado, Sr. Presidente, 21 votos favoráveis e 03
ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 21 votos
favoráveis fica aprovado.

Vai à segunda discussão e votação.
Vamos à próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto
de Emenda Constitucional 004/07 do Deputado Amauri dos
Santos.

Em primeira discussão e votação, “Dá nova redação
ao parágrafo 4º e acrescenta o parágrafo 5º, do artigo 11 da
Constituição Estadual.”

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão e votação o Projeto de Emenda Constitucional 004/
07 de autoria do Deputado Amauri dos Santos, que dá nova
redação ao artigo 4º e acrescenta o parágrafo 5º, no artigo 11
da Constituição Estadual. Em discussão.

Para discutir, o Deputado Jair Miotto.

O SR. JAIR MIOTTO – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
platéia aqui presente. Eu gostaria, Sr. Presidente, que este
projeto, o senhor pedisse para que ele fosse lido na íntegra
porque o que pede nele já é um direito adquirido na lei. O que
pede nele é que os servidores, que vinham prestando serviço
para o Estado, para a União antes do nepotismo não sejam
penalizados pelo nepotismo, não tem nada a ver. Eu quero
citar um caso aqui: a mulher do Deputado Euclides Maciel que
é servidora do Estado há 08, 10 anos, agora o Deputado Euclides
veio ser Deputado, o que ela tem a ver. Por que ela vai perder
o emprego? Isso está sendo mal interpretado. Então, eu queria
a compreensão dos companheiros e que lessem na íntegra.
Porque é uma injustiça, Deputado Ezequiel, se um irmão seu
prestava serviço ao Estado há 7, 8 anos, igual a um irmão meu
que presta serviço no Estado, que é um grande funcionário da
Saúde do Estado, é diretor do CEMETRON, porque eu sou
Deputado agora, eu acho uma injustiça ele perder o cargo
dele. Então, eu gostaria que lessem este projeto na íntegra,
embora eles já foram amparados pela lei. Todos entraram
com mandato de segurança e a lei já amparou o direito dele.
Então eu pediria, Sr. Presidente, que lesse na íntegra para que
os Deputados entendessem o teor da matéria e que desse esse
voto para que esses servidores que já prestavam serviços,
tanto para a União como no Estado não sejam penalizados
com o nepotismo.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está aceito o
requerimento de V.Exª.

Antes de proceder à leitura, para discutir o Deputado
Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Sr. Presidente, nobres colegas
Deputados, imprensa e o público em geral. Em respeito ao
Deputado Jair Miotto, a sua posição, não é nada pessoal, mas
eu gostaria de esclarecer o que eu entendo deste projeto. Eu
entendo, Srs. Deputados, que isso aqui é um retrocesso. Ele
está indo de encontro com tudo aquilo que está acontecendo
nos quatro cantos do nosso país, inclusive, recentemente, lá
na Câmara de Vereadores do município de Vilhena. É sim uma
autorização disfarçada da volta do nepotismo, dizendo que
pessoas que já estavam continuam com direito adquirido. Eu
entendo que não, eu entendo que, eu vou votar totalmente
contra, porque é inadmissível que volte a esta Casa, que as
pessoas ligadas aos políticos, aos Deputados tenham
preferência no cargo. E vou votar contra esse projeto, porque
acho que ele vem de desencontro a tudo aquilo que nós estamos
fazendo aqui nesta Casa. Entendo a posição do Deputado Jair
Miotto, mas eu entendo que não é direito adquirido e não pode
voltar ao que era, que já foi aprovado o fim do nepotismo aqui
nesta Casa, no Estado de Rondônia, em diversas Câmaras
municipais do Estado de Rondônia e pelo Brasil afora.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir, o Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Deputados, no mandato anterior foi votada uma lei do nepotismo
e segundo a informação, e inclusive nas discussões, naquela
época, é que foi colocada uma emenda salvando os funcionários
de carreira. Ao menos naquela votação do nepotismo, eu me
lembro muito bem que foi emendado para que os funcionários
de carreira não sofressem uma ação por futuras votações, de
futuras eleições de governadores ou deputados, ou coisa
parecida. Eu acho que está contemplado nessa lei. Agora, eu
queria saber da Casa se essa lei só ficou restrita aos
funcionários da Assembléia Legislativa ou se foi estendida ao
Estado todo, porque, se não me falha a memória, foi colocada
uma emenda na época salvando esta questão dos funcionários
de carreira do nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir, o Deputado Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Eu tive o cuidado, inclusive, quando da apreciação
e assinatura desse requerimento, por parte do Deputado
Amauri dos Santos, escusando a sua ausência aqui, e ele me
relatou, claramente, que, para mim, considero como retrocesso
essa Lei que está sendo votada hoje, porque não apenas atinge
a questão dos familiares que trabalham no serviço público. E
ele me explicou que com essa nova determinação, nós teríamos
uma nova formulação na regra do grau de parentesco. Então o
grau de parentesco vertical sim poderia ser, seria atingido pela
lei do nepotismo, enquanto o grau horizontal seria derrubado.
Ou seja, irmãos poderiam ser admitidos no serviço público.
Então eu considero que irmãos, que irmãos são parentes, mais
do que parentes, são pessoas ligadas de forma genética
indelével, eles são filhos do próprio pai, da própria mãe. Quer
dizer, então para mim a explicação que ele me deu nessa
justificativa, ele falou que de forma inexorável esse novo
procedimento dessa lei seria mudado a forma de se encarar a
questão do grau de parentesco. Ou seja, o grau de parentesco
só seria atingido no serviço público aqueles que fossem pai e
mãe, vamos dizer, o Deputado, filhos e filhas e não atingiriam
os irmãos, na linha horizontal. Por isso me posiciono totalmente
contra esse projeto se assim for essa determinação e se for
esse o objetivo do projeto em atingir parentes na linha
horizontal.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Ainda para
discutir, o Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Queria só dizer Presidente,
que quando nos foi feito o pedido, através do Deputado Jair
Miotto, que por sinal é um grande colega e Deputado, eu até
assinei aquele requerimento para realmente a gente discutir,
discutisse. E também, na época, discutimos juntamente com o
Deputado Amauri. E dizer que realmente eu tenho conhecimento
da questão do irmão do Deputado Jair Miotto, que lá vem
fazendo um grande trabalho, fez um grande trabalho. E eu
também tinha um irmão que fazia parte do governo do Estado,
trabalhava dentro da Secretaria de Agricultura, mas
precisamente coordenava o PROMEC, que é o Programa de
Mecanização Agrícola e ele também acabou sofrendo com as
conseqüências dessa lei. Como também, a exemplo, o nosso

colega Deputado Euclides Maciel e, salvo engano, eu acho que
exatamente aqui neste Poder, as pessoas que poderiam se
beneficiar dessa lei seriam exatamente o Deputado Euclides,
Deputado Jair Miotto, a minha pessoa e talvez muito poucos
colegas aqui. Entãou�, eu acho, Deputado, que não seria válido
nós aprovarmos esse projeto, até porque seria uma coisa que
iria de desencontro àquilo que o Brasil inteiro está pregando,
que o Brasil inteiro está fazendo, vários municípios, Estados e
a própria Federação. Então eu, particularmente, quero deixar
aqui já o meu voto declarado, que também voto contra esse
propositura.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir o Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, eu entendo
que um projeto dessa magnitude, já que nós discutimos a
questão da Lei do Nepotismo, que essas entrelinhas têm que
ser discutidas, mais analisadas, inclusive com assessores desta
Casa, isso em termo de Procuradoria. Porque o que se discutiu
na primeira votação, ainda no mandato passado, foi que as
pessoas que já eram concursadas, porque se as pessoas eram
concursadas, se as pessoas participaram de um processo
seletivo, se as pessoas passaram por sua capacidade, elas
não poderiam ser discriminadas por A ou por B, porque elas já
eram, foram selecionadas através de um concurso público. E
que em nenhum momento alguém poderia desrespeitar se fosse
parente do Deputado Neodi, se fosse parente de qualquer
Deputado, se ele tinha ingressado no serviço público através
de concurso. Então essa é a nossa ótica. Quer dizer, se alguém
passa através de concurso, eu não posso proibir. A lei brasileira
dá o direito a que todos os brasileiros sejam concursados
igualitariamente, passa aquele que tiver capacidade. E que não
pudesse ser tolhido, Presidente, aqueles que tiveram a
capacidade, que passaram em concursos, independente de ser
quem seja, que não pudesse ocupar um cargo, porque aí seria
discriminação da capacidade técnica, já que a pessoa participou
de um concurso público. Eu não sei se é o momento, mas eu
gostaria que nesta Casa, nós discutíssimos isso com
profundidade. Eu queria pedir a V.Exª. se fosse possível, a gente
pudesse aprofundar mais essa discussão para que a gente
não pudesse prejudicar, Presidente, funcionários que foram
concursados, que tinham a capacidade e que chegaram lá
através de um concurso público. Então, a gente não pode,
inclusive, discriminar àqueles que foram concursados a ocupar
qualquer cargo, porque eu não posso desprestigiar
principalmente essas pessoas que passaram num processo
seletivo. Então como está gerando dúvidas, eu acho que V.Exª.
como já fizemos tantas discussões, que a gente podia analisar
isso com maior profundidade para que não prejudicasse
pessoas capacitadas que foram concursadas e, em função da
dúvida, que alguém analise com profundidade. É isso que o
nosso companheiro Neri Firigolo questionou. Então, eu não sei
por quê... V.Exª. podia, neste momento, que pudéssemos
analisar essa questão da Casa, que pudesse prestigiar as
pessoas que são concursadas. Não são aqueles, Deputado Tiziu,
que ocupam cargos comissionados, mas as pessoas que já
têm cargos de carreira, que passaram por um processo de
seleção. Então, a gente pediria que pudesse, Deputado Kaká,
não é porque nós estamos em fase de discussão. Então pediria
que V.Exª. se todos aqui quisessem amadurecer essa questão
e pudesse aprofundar isso e não matar, inclusive, essas pessoas
que têm cargos, que prestaram concursos e que poderiam
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assumir um cargo. Então a gente vai proibir qualquer parente
de fazer um concurso e passar num concurso e ocupar um
cargo pela sua capacidade, pela sua competência, e por isso
que gera essa dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – A título apenas
de esclarecimento, Deputado Chico. Esse projeto foi tirado de
pauta e foi dado um prazo regimental de três sessões. A questão
que V.Exª. se refere, eu concordo com V.Exª. que não pode ser
prejudicado as pessoas que têm, que são concursadas. Mas a
própria lei entende dessa forma, a lei maior que é a
Constituição, já garante esse direito. Tanto é que nós temos
no Estado várias pessoas que eram concursadas e que a lei
garantiu. Então, nesse projeto, da forma que está, se for
rejeitado ele não vai prejudicar essas pessoas que são
concursadas. Eles têm esse direito tranqüilo, já lhe é garantido
por lei. Então, na verdade, se esse projeto for rejeitado ele
não vai prejudicar, Deputado Chico. Entendo a preocupação de
V.Exª. que é justa, e a questão de retirá-lo de votação
infelizmente só pode ser feita, ou poderia ter sido pedida pelo
autor e ele não está presente, que é o Deputado Amauri dos
Santos. E o Regimento Interno, nós já verificamos isso,
atendendo ao pedido do Deputado Jair Miotto; então não pode
ser retirado de pauta. Terá que ser colocado em votação. Mas
quanto a questão que V.Exª. se preocupa, o senhor fique
tranqüilo, Deputado, porque está garantido por lei esse direito
adquirido pelas pessoas concursadas.

Para discutir, o ilustre Deputado Kaká Mendonça.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Sr. Presidente, em
discussão. O único raciocínio que eu queria comparar era esse,
para não prejudicar pessoas, a exemplo da Professora Marli
Cahúla, uma excelente e competente funcionária concursada,
da Secretaria de Saúde, ela não pode ser prejudicada porque
o marido dela virou vice-governador. Então...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Não está
prejudicada, tanto é que a lei está garantindo esse direito.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – A gente não pode
prejudicar pessoas que têm uma carreira, têm uma história no
Estado, tem que amparar.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, eu, por
exemplo, eu estou falando isso porque muitas pessoas que
estão, no caso, por exemplo, estão asseguradas por liminares,
porque já são pessoas concursadas, estão inclusive asseguradas
através de liminares, porque a coisa não está clara na lei
primeira que nós aprovamos. Então, tem muitas ações na
Justiça, que pessoas de carreiras estão seguras através de
liminares. Por isso essa preocupação, quando nós colocamos
que essas pessoas não fossem prejudicadas. Mas eu queria
dizer para V.Exª. tem muitas pessoas que estão asseguradas
através de liminares, que a primeira lei que nós aprovamos
não ficou clara, que assegurava de fato os cargos concursados
de carreira.

Só isso, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Isso, na verdade,
Deputado Chico Paraíba, esse projeto não somente não atende

esse direito adquirido, como esse projeto incorpora também
outras pessoas de cargos comissionados. Então, na verdade a
discussão, não prejudica aquelas pessoas. Inclusive as liminares
que foram concedidas pela Justiça já são baseadas numa lei
maior. E hoje tramita, no Congresso Nacional, uma
regulamentação definitiva para esta questão.

Ainda em discussão, o Deputado Neri Firigolo para
discutir.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu só queria deixar claro que
naquela discussão passada, no mandato passado, foi colocada
uma emenda e aprovada, e que salva todas as pessoas que
foram concursadas, pessoas de carreira. Isso significa que se
não tiver essa ressalva, qualquer concurso que for feito daqui
para frente, não vale mais nada. Eu acredito que esse direito
tem que ser respeitado, porque senão você vai de encontro
aos concursos público. Isso é uma coisa clara, se você quiser
colocar um irmão dentro de um projeto, sem concurso público,
como comissionado ele vai confrontar a Constituição Federal.
Eu acho que isso é claro. O projeto não está claro, mas a lei é
clara quando diz que  o funcionário de carreira está salvo.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com certeza,
está salvo o concursado.

O SR. MARCOS DONADON – Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer uma colocação a V. Exª. respeitando, já que
foi dado o prazo e esta Casa e tem que respeitar o Regimento,
mas é importante que neste momento, que está havendo
bastante divergências referente a esse projeto, V. Exª. que é
um Presidente bem diplomático, uma pessoa que sabe conduzir
esta Casa com bastante sabedoria, se fosse possível, V. Exª.
submeter ao Plenário desta Casa, que é suprema para decidir
a retirada dessa matéria de pauta. Mesmo o autor não estando
presente, o Plenário é soberano de decidir da retirada. Se V.
Exª. fizesse isso, num momento mais tranqüilo poderia discutir
com mais profundidade. Os Deputados poderiam se reunir e
ver uma Emenda, alguma coisa dessa natureza. Pegar uma lei
anterior, porque há uma divergência nesse sentido. Então, V.
Exª. como é um Presidente sábio, poderia conduzir este
momento e contentar a grande maioria desta Casa. E não vai
ter nenhum prejuízo, nenhum prejuízo de não votar essa
matéria, hoje, porque não é uma decisão que está entre a vida
e a morte. Muito pelo contrário, até porque já tem uma decisão
e isso não está sendo, hoje, não está permitido a nomeação
de ninguém na Assembléia Legislativa e nem no Estado. Então,
não está prejudicando ninguém. Então, se V. Exª. fizesse isso,
daria oportunidade para que esta Casa se aprofunde nesta
matéria, e V. Exª. contentaria a maioria desta Casa. Faço esse
requerimento a V. Exª. Para que submeta ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Quero agradecer
as palavras do Deputado Marcos Antônio, que já foi, inclusive,
Presidente desta Casa. Deputado Marcos Antônio, esta matéria
é uma matéria definida. Ela não é uma matéria omissa,
portanto, quando a matéria é definida não cabe ao Plenário
deliberar sobre a retirada ou não da matéria. Infelizmente,
nós tivemos tempo para debater e discutir essa matéria.
Inclusive, essa matéria já foi retirada de pauta por três sessões,
foi dada a oportunidade para o debate, para as discussões. Eu
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acho que ao colocar a matéria em votação, Deputado Marcos
Antônio, ela também não vai prejudicar, principalmente os
direitos adquiridos daqueles que são concursados. E se acharem
pertinente um novo parlamentar ou um bloco de parlamentares,
apresentarem uma nova matéria para discussão, eu tenho
certeza que esta Casa é uma Casa democrática, e nós
estaremos deliberando sobre isso. Eu acho que agora, nós
precisamos neste momento, Deputado Marcos Antônio, como
é uma matéria definida, colocarmos em votação. Se fosse uma
matéria omissa aí, com certeza, o requerimento de V. Exª.
seria aceito. Infelizmente não posso atendê-lo.

O SR. MARCOS DONADON – Sem problema, Sr.
Presidente, vossa explicação convence, mas eu digo no sentido,
quando eu falo que o Plenário é soberano, que o regimento dá
esta possibilidade de...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Mas ele dá a
possibilidade quando a matéria é uma matéria omissa. Neste
caso que a matéria é definida, infelizmente, o Regimento Interno
não nos dá esta oportunidade da soberania do Plenário para
decidir.

Ainda em discussão.
Para discutir, o Deputado Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, até porque,
eu fui logo que o Deputado Amauri fez este projeto teve uma
emenda aqui, e hoje não apareceu. Mas eu, com o passar dos
dias, eu estive pensando, a minha esposa foi e não foi. Ela foi
porque teve que sair do serviço porque existe o nepotismo,
mas minha esposa não é concursada. Então, eu não tenho o
direito de exigir que ela fique porque ela não é concursada. É
um cargo de confiança. Então posso dizer aos senhores o
seguinte: eu estava defendendo, estava defendendo, com o
passar e pensando bem nós temos que entender que no Brasil
inteiro fala-se que tem que acabar com o nepotismo, não
seríamos nós que iríamos dar o exemplo errado. Então, eu já
tenho o meu voto também, mesmo já tendo assinado não entro
mais, até porque, minha esposa trabalhava, eu vivia. Ela não
está trabalhando no Estado e eu estou vivendo a mesma coisa.
Então não mudou nada para mim. Ela continua me
assessorando, a mesma coisa. Não vai mudar nada, não
adianta, dou o meu parecer e já está aí dado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis votarão SIM.
Os contrários votarão NÃO.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à chamada
nominal dos Deputados. Os Deputados favoráveis ao projeto
votarão SIM, os contrários votarão NÃO.

O SR. MARCOS DONADON – Sr. Presidente, só para
fazer uma colocação. A matéria nominal, esta matéria exige
quorum qualificado, não era interessante fazer a chamada para
verificar se tem a presença suficiente?

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

Gostaria que o Secretário fizesse a chamada nominal
dos Deputados.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) -
Procedendo à chamada nominal dos Srs Deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - ausente
- Deputado Jesualdo Pires - presente
- Deputado Neodi Carlos - presente
- Deputado Valdivino Rodrigues - ausente
- Deputado Euclides Maciel - presente
- Deputado Alex Testoni - presente
- Deputado Luiz Cláudio - ausente
- Deputado Tiziu Jidalias - presente
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - presente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - presente
- Deputado Jair Miotto - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - presente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputada Daniela Amorim - ausente
- Deputado kaká Mendonça - ausente
- Deputado Valter Araújo - ausente
- Deputado Professor Dantas - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Wilber Coimbra - presente
- Deputado Valdivino Tucura - ausente
- Deputado Luiz Cláudio - ausente
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Jair Miotto - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputada Daniela Amorim - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Valter Araújo - ausente
- Deputado Professor Dantas - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - ausente
- Deputado Dr. Alexandre Brito - ausente

Sr. Presidente, 10 presentes, e 14 ausentes.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Por falta de
quórum será retirada a matéria de pauta.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura da
próxima matéria a ser apreciada.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto
de Emenda Constitucional 006/07 do Deputado Amauri dos
Santos, em primeira discussão e votação. “Altera e revoga o
dispositivo da Constituição Estadual que trata da eleição da
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado.”
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão e votação o Projeto de Emenda Constitucional nº
006/07, de autoria do Deputado Amauri dos Santos, que altera
e revoga o dispositivo da Constituição Estadual que trata da
eleição da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa. Em
discussão. Encerrada a discussão, em votação.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda a verificação
de quórum para a apreciação desta matéria.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) -
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - presente
- Deputado Jesualdo Pires - presente
- Deputado Neodi Carlos - presente
- Deputado Valdivino Rodrigues - presente
- Deputado Euclides Maciel - presente
- Deputado Alex Testoni - presente
- Deputado Luiz Cláudio - presente
- Deputado Tiziu Jidalias - presente
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - presente
- Deputado Chico Paraíba - presente
- Deputado Ezequiel Neiva - presente
- Deputado Jair Miotto - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - presente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputada Daniela Amorim - ausente
- Deputado kaká Mendonça - ausente
- Deputado Valter Araújo - presente
- Deputado Professor Dantas - ausente
- Deputado Neri Firigolo - presente
- Deputado Ribamar Araújo - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente

Sr. Presidente, 15 presentes e 09 ausentes.

SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Por falta de
quórum  a matéria será retirada de pauta.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura das
matérias a serem apreciadas.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Não existe
matéria a ser apreciada, Sr. Presidente, na presente Sessão.

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

Com a palavra, por um tempo de até 5 minutos, sem
apartes, o ilustre Deputado Luiz Cláudio.

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Caro Presidente, demais
Deputados da Mesa, colegas Deputados, público aqui presente,
imprensa. Eu quero, nestes cinco minutos, Sr. Presidente, falar
da minha satisfação de acompanhar o Governo do Estado, em

todos os municípios, no lançamento, no reinício de um programa
que eu acredito de fundamental importância, que é o PROMEC.
Programa criado no primeiro mandato do Governo Cassol, que
consiste no atendimento às propriedades rurais.  Para mim é
um programa que poucos Estados do País têm a coragem de
olhar para o pequeno agricultor de Rondônia e, de fato, na
prática, poder fazer alguma coisa. E eu fico muito feliz, porque,
antes mesmo de encerrar o período de chuvas no Estado, já
está dando ordem de serviços para os 52 municípios do Estado.
Cada município está recebendo duas máquinas, quando não
são dois tratores de esteira é uma retro-escavadeira, com o
objetivo de atender a propriedade rural, principalmente a
agricultura familiar. E aí, Sr. Presidente, acompanhei, até aos
domingos e feriados, o Governador Ivo Cassol e em todas as
reuniões em que a EMATER pôde realmente organizar, mobilizar
os agricultores, presidentes de associações, nós podemos
perceber que a participação dos agricultores, de seus
representantes foi uma representação acima do esperado. E
com isso eu me alegro porque num país em que se clama por
reforma agrária, em um país que se reivindicam condições
para o crédito, condições para estradas, condições para o meio
rural, o Governo Ivo Cassol abre o tesouro, abre os cofres do
Estado e coloca mais de 100 máquinas para atender a
agricultura familiar.  Então isso é motivo de satisfação, como
Deputado Estadual, participar do reinício desse grande
programa. Só sabe se há necessidade do pequeno agricultor
quem conhece ele, quem conhece a pequena propriedade,
quem é filho de pequeno agricultor é quem pode falar realmente
de um apoio do governo para atender a agricultura familiar. E
eu, como técnico agrícola, como filho de pequeno agricultor,
sem sombra de dúvida, me alegro por participar de todas as
ordens de serviço para atender aos nossos pequenos
agricultores. E, sem sombra de dúvida, esta Casa teve um
papel importante quando nós aprovamos doze milhões para a
EMATER-RO, para implantar e para dar reinício a esses
trabalhos. Em apenas três dias, nós aprovamos todos os
Deputados Estaduais, aprovamos uma suplementação
orçamentária para a EMATER-RO executar esse programa.
Então, Sr. Presidente, aqui hoje, nós ouvimos os caros
Deputados defendendo a Polícia Militar, defendendo questões
da saúde, mas eu venho a esta Tribuna usar os meus 05
minutos, apenas para dizer da minha felicidade de poder
acompanhar o Governador Ivo Cassol, na maioria dos municípios
do Estado.  Então é um programa muito importante em que o
agricultor apenas abre a porteira da sua propriedade e vai
apenas mostrar o serviço e acompanhar o serviço, e nada mais.
Não tem nenhum custo para o pequeno agricultor, o único custo,
para ele não é custo, qualquer cidadão que chegar numa
pequena propriedade, se for na hora do almoço, se for na
hora do café, se for na hora do lanche, o produtor, de imediato,
convida para fazer parte da sua mesa. É o único custo para o
pequeno produtor, é dar um prato de comida, é dar uma
recepção, como isso é de praxe do agricultor. O agricultor
realmente é um cidadão de bem que vive lá na sua pequena
propriedade e sempre recebe muito bem as pessoas que lá
aparecem. E a gente percebe a popularidade do Governador
Cassol, porque nesses momentos ele aproveita para receber
lideranças, para receber reivindicações do próprio município,
todos os prefeitos recepcionaram o Governador e sua comitiva.
E além disso, não é apenas o PROMEC, mas são todos os
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convênios de auxílio para as estradas que o Governador faz
com os 52 municípios do nosso Estado. Coisa que nos governos
passados não existiam, apenas alguns prefeitos privilegiados,
das bases de governo, eram atendidos com apoio financeiro
para recuperar as estradas vicinais e o Governador Cassol não
quer saber quem é do PT, do PMDB, do PC do B, ele atende
todos os municípios do Estado para atender as estradas vicinais
que é de responsabilidade dos prefeitos. Além disso, transporte
escolar, enfim, são tantas outras reivindicações, como lá em
Nova União, que o prefeito solicitou a construção da Agência
de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - IDARON. E aqui eu quero
aproveitar e convidar o Deputado Dantas, que foi um dos mais
votados, Deputado Alex Testoni.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado, o
tempo de V.Exª. já esgotou.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Como também eu tive vários
votos lá para a gente se unir e, dá nossa cota de emendas,
poder atender a reivindicação do povo de Nova União, na
construção do escritório local do IDARON. Por isso Sr. Presidente,
que eu estou usando pouco esta Tribuna, mas quando for utilizar
eu vou utilizar realmente com ações concretas e com projetos
que são importantes para o Estado. Portanto, eu parabenizo o
Governo do Estado, parabenizo a todos os servidores da
EMATER - Rondônia, porque a EMATER – Rondônia, não tem
feriado, a EMATER – Rondônia, não tem horário. Qualquer
horário que for convidada, que for convocada para mobilizar
os agricultores, ela está de prontidão; pode ser no sábado, no
domingo, em qualquer dia. Então, a EMATER – RO, realmente
merece nosso respeito, merece o nosso carinho, merece o
reconhecimento desta Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de até cinco minutos, sem apartes, o ilustre
Deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Sr. Presidente, demais colegas
Deputados, imprensa e todos os que estão aqui nos assistindo.
Hoje Sr. Presidente, cheguei de viagem, passei alguns dias
fora, estive no exterior. E foi muito importante essa viagem
porque a gente começa ver as coisas com outros olhos, abre a
mente. Eu vou falar um pouco agora do meu querido Estado
de Rondônia, um Estado que realmente eu pretendo ficar até
os últimos dias da minha vida, se Deus permitir. E estou
totalmente, hoje, triste, magoado, pelo que aconteceu nesta
Casa. Entre outras coisas, para Rondônia muita coisa não pode;
para Rondônia muita coisa não temos direito. A transposição
dos funcionários que Rondônia recentemente perdeu; Brasília
votou contra e só Rondônia, que era território e virou Estado,
não teve direito. Infelizmente perdemos uma grande
oportunidade de investimento de recursos que ia economizar
com essa transposição. Para Rondônia, o Governo Federal disse
não também às usinas, tanta luta, tanto empenho, de nós da
classe política, das pessoas responsáveis pelo povo sobre as
usinas, para conseguir o que é um direito de Rondônia. O Brasil
precisa da energia que será produzida no Estado de Rondônia,
de um presente da natureza que são os nossos rios. Então,

estamos lutando por um direito que dificilmente, hoje, Sr.
Presidente, acredito que venha acontecer. Então Rondônia,
novamente, é visto com outros olhos pelo Governo Federal.
Também estamos lutando pela dívida do BERON. Estamos
solicitando ao Senador Valdir Raupp que seja o relator, que
auxilie na relatoria do processo, para que a gente pare de
pagar essa dívida absurda, e que esse dinheiro seja investido
aqui no nosso Estado de Rondônia. Também vai ser uma batalha
muito difícil, porque infelizmente, não sei por que, entrei agora
recentemente na política, Sr. Presidente, para Rondônia nada
pode, infelizmente. Eu vi nessa viagem o mundo inteiro, os
países que visitei, lá está fervilhando de progresso. Chego numa
cidade, Sr. Presidente, 50, 100 guindastes de construções,
constrói-se bairros inteiros, desenvolvimento, investimento na
infra-estrutura, em portos e eu chego a Rondônia, nosso querido
Estado de Rondônia e não vejo nada acontecer. Tanta luta,
tanta discussão, e aqui, por muitas vezes, por muitas vezes
estamos aqui discutindo coisas pequenas. Um exemplo aqui
hoje, a atitude da Casa é democrática, a retirada dos Deputados
para não dar quorum, não votar a possível volta do nepotismo.
Então, infelizmente, isso me deixou bastante triste. Nós estamos
indo em desencontro com tudo aquilo que nós pregamos aqui
no Estado de Rondônia. Nós pregamos na campanha, estamos
aqui agora para ser novamente reavaliado o projeto da volta
do nepotismo. E foi falado muito aqui, senhores colegas
Deputados, que estaríamos apenas protegendo àqueles que
fizeram o concurso público. Não era nada disso. O que estava
sendo discutido aqui hoje é uma volta disfarçada do nepotismo
aqui no nosso Estado de Rondônia. Então, eu falo hoje com as
palavras do coração, essas palavras hoje do coração de
desânimo. Estou realmente desanimado como Deputado, mas
digo ao Sr. Presidente, não vou recuar, não vou desistir. Vou
continuar lutando, e vou honrar os votos que realmente recebi.
E na hora que eu vir, Sr. Presidente, que a minha estada aqui
nesta Casa, como Deputado, não fizer a menor diferença eu
digo a vocês: eu saio daqui de cabeça erguida, não vou continuar
sendo aqui um mero figurante nesta Casa e receber
simplesmente esse salário de Deputado. Eu falo de coração
aberto, de mente tranqüila, se eu não conseguir ajudar este
Estado de Rondônia, for a grande maioria, a minoria nesta
Casa para resolver os assuntos do Estado de Rondônia, eu vou
Sr. Presidente, me retirar como Deputado aqui do Estado de
Rondônia e vou voltar lá de onde eu vim, da minha querida
cidade Ouro Preto do Oeste. Lá é a minha vida de empresário.

Muito obrigado.

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

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, eu quero aqui reafirmar e congratular o nosso
querido Deputado Alex Testoni, pela postura de vir aqui e dizer
o que aconteceu hoje nesta Casa. As pessoas que estão aqui
nos assistindo, claramente verificaram que existe um
movimento aqui dentro desta Casa, de que volte o nepotismo
no Estado de Rondônia. Claramente ficou observado e as
pessoas que têm o bom senso podem verificar isso daí. Eu sou
contra a volta do nepotismo e todos os direitos daqueles
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servidores concursados estão sendo mantidos sim. Todos os
servidores que foram concursados, aqueles que tiveram os
seus direitos legais, evidentemente que estão sendo
preservados sim. E se amanhã a minha esposa prestar um
serviço no serviço público, aqui de Rondônia, ela vai ser
admitida sim, como qualquer pessoa. Se o meu irmão, se o
meu primo, se o meu cunhado, se o meu filho prestar um
concurso no Estado de Rondônia, em qualquer esfera, é claro
que ele vai ser admitido. Então está havendo assim um mote,
está havendo uma dissimulação para que haja um retrocesso.
Hoje no País inteiro há um movimento contra o nepotismo,
Câmaras Municipais do interior do Estado, hoje, como em Ouro
Preto do Oeste, próprio Rolim de Moura, Vilhena já estão
abolindo a lei do nepotismo, quer dizer já estão criando a lei
anti-nepotismo, e nós estamos querendo fazer um retrocesso
aqui neste Estado. Então Deputado Alex, conte comigo. Sou
um defensor intransigente dessa lei do nepotismo que, para
mim, foi um avanço para o nosso Estado de Rondônia. E aqueles
servidores que tiveram feito o concurso, aqueles servidores
que entraram no serviço publico de forma legal, através de
concurso, evidentemente que não vão ser prejudicados e não
estão sendo prejudicados. Então eu quero deixar bem
registrado Sr. Presidente, a minha preocupação hoje, a minha
preocupação é com a forma como está se levando essa questão
da lei do nepotismo, esse abrandamento dessa lei, e a que
interresse que serve esse abrandamento dessa lei do nepotismo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. VALTER ARAÚJO – Sr. Presidente, só uma
Questão de Ordem.

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

O SR. VALTER ARAÚJO - Eu quero apenas me
reportar aqui ao nobre Deputado Alex Testoni, e ao meu
companheiro Deputado Jesualdo Pires, que se tem uma coisa
que eu não sou na minha vida é covarde. E exerço nesta Casa
os meus direitos, as minhas prerrogativas, como Deputado, de
sair e entrar neste Plenário na hora que bem entender que
devo entrar ou que devo sair. Assim como entendo que no
momento da votação de uma lei que se trata de nepotismo, e
eu fui o primeiro vereador no Estado de Rondônia a apresentar
um projeto de lei para acabar com o nepotismo no município
de Porto Velho, eu sou contra o nepotismo. E não neguei isso
em nenhum momento, mobilizei, fiz campanha junto aos pares
desta Casa para votar contra qualquer possibilidade de retorno
do nepotismo. Agora, não é por eu ser contra que eu preciso
desrespeitar a ausência de um colega Deputado. Porque eu
entendo que, da mesma forma, quando tiver uma matéria de
minha autoria, nesta Casa, e, por motivos de força maior,
particulares, eu não estiver aqui, eu terei dos meus pares o
respeito e a hombridade de retirar um projeto da forma como
foi retirada, já que não existe possibilidade regimental de fazer
a retirada a não ser o autor da matéria, de dar a ele a
oportunidade de retirar, de pedir para arquivar, de fazer o que
ele bem entender. Agora, eu não posso aceitar colega ficar
aqui atiçando mídia, tentando fazer mídia nas costas dos demais
colegas por uma coisa que não tem nenhum resultado eficaz
votar ou não, porque quem de direito tem direito a permanecer

no cargo, a Justiça já deu o direito. Então eu não estou
entendendo qual é o interesse nisso aqui. Se é simplesmente
mídia, se é para atrair aplauso, que não é o meu caso. Eu
tenho consciência tranqüila das minhas atribuições, das minhas
prerrogativas e do meu dever nesta Casa. E quantas vezes,
Deputado Alex, eu achar necessário sair, eu vou sair sim senhor.

Muito obrigado.

O SR. NERI FIRIGOLO – Questão de Ordem,
Presidente?

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

O SR. NERI FIRIGOLO - Eu gostaria de dizer aos nobres
Deputados, que no mandato passado foi votado o nepotismo
aqui, inclusive, por afinidade e com 22 votos. Eu não admito
que alguém venha dizer que eu vou querer que volte o
nepotismo nesta Casa, porque se fala muito em discurso de
moralização e na mesma hora a gente percebe que tem gente
que fala em moralização, mas não é o que está acontecendo
aqui. Então é preciso que tenha coerência e tenha dignidade
de respeitar os colegas aqui dentro. Essa lei do nepotismo foi
votada, inclusive, por afinidade, Deputados, e foi votada com
22 votos. Eu não sei por que essa lei de volta aqui, sem o
Governador sancionar que acabou o nepotismo. Para que se
discuta um projeto que já foi sacramentado, vem de volta a
esta Casa para acusar Deputados de serem a favor do
nepotismo. Se existe um Deputado que é a favor do nepotismo,
eu não sou, porque eu acho que é preciso que a gente moralize.
Agora, não é só nos discursos mas na prática também; eu não
estou vendo muita coisa na prática nesta Casa. E tenho motivos
para dizer isso. No momento oportuno eu vou dizer, porque eu
acho que chega de discurso de moralização como muitas vezes
não acontece.

O SR. JAIR MIOTTO – Questão de Ordem, Sr.
Presidente.

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

O SR. JAIR MIOTTO – Eu gostaria, Sr. Presidente,
que o respeito fosse mantido nesta Casa, a democracia fosse
mantida, o Legislativo é um direito, que a democracia
mantivesse o direito de igualdade aqui, que isso aqui, esta
Casa não é uma propriedade particular não. Isso aqui é uma
Casa de 24 Deputados que têm direitos iguais. Isso aqui,
Deputado Alex, não é uma empresa sua e nem sua, Deputado
Jeusaldo. Eu sou contra o nepotismo também. Eu jamais quero
que contrate alguém para continuar o nepotismo, mas sou
contra que venha prejudicar àquelas pessoas que já vinham
trabalhando, que já eram servidores. Então está faltando
respeito, Sr. Presidente. Esta Casa está mudando para um rumo
como uma Casa, como uma empresa. Está deixando de ser
um órgão legislativo, com direito a democracia, com a expressão
de liberdade do parlamentar votar; ter o direito de votar, ter o
direito de sair e retornar ao Plenário na hora que ele bem
quiser. E volto a dizer que eu repudio a forma que o Deputado
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Alex e o Deputado Jesualdo trataram os colegas Deputados
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu queria apenas
aqui fazer...

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Uma Questão de Ordem,
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Só um minutinho,
Deputado Luizinho Goebel. Eu só queria, Deputado Neri Firigolo,
que não se retirasse do Plenário. Eu gostaria que V.Exª
como fez uma ameaça aqui, dizendo que a Casa, se prega
moral na Casa e realmente tem alguém faltando, eu como
Presidente desta Casa gostaria que V.Exª. desse nome aos
bois e fizesse por escrito realmente o que V.Exª. está verificando
nesta Casa, de coisas que não são corretas, que eu, como
Presidente desta Casa, terei o maior prazer de apurar aquilo
que tiver errado dentro desta Casa.

O SR. NERI FIRIGOLO – Questão de Ordem, Sr.
Presidente?

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

O SR. NERI FIRIGOLO – É só olhar no Diário Oficial,
da publicação, que V.Exª. vai achar muito coisa que não é
coerente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Então eu gostaria
que V.Exª. fizesse a denúncia por escrito aquilo que V.Exª. achar
que não está correto, que faça e contra quem, porque fica
muito ruim V.Exª. vir à Tribuna querer justificar uma ausência
sobre a retirada sua no Plenário, V.Exª. se declara o grande
defensor da moralidade também, e questão de contrário ao
nepotismo, e se retira do Plenário numa situação que realmente
cada Deputado tem o direito de reclamar. Porque o que eu
estou sentindo nesta Casa aqui, que só um grupo de Deputados
têm; acham-se no direito de colocar o seu pensamento. Outros
Deputados, se colocarem o pensamento nesta Casa aqui, estão
querendo massacrar Deputado A, B ou C, e eu não concordo
com isso. Esse é o meu pensamento e eu gostaria que nada
aqui fosse ficar às escuras. Eu gostaria que V.Exª. verificasse
no Diário Oficial aquilo que V.Exª. acha que não está correto,
faça as denúncias, seja contra o Presidente da Casa, contra o
1º Secretário ou contra qualquer ato aqui, que eu terei o prazer
de colocar e apurar todos os fatos aqui.

Com a palavra o Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Eu queria até reforçar
Presidente, porque quando V.Exª. fala agora ao nobre Deputado
Neri, inclusive, tenho uma admiração por vossa pessoa, mas
quando V.Exª. fala de atos irregulares, realmente se fala de
todos. Há poucos dias V.EXª até criticou quando o próprio
Governador do Estado deu uma entrevista e exatamente nessa
entrevista ele levou, vamos dizer, da mesma forma que V.Exª.
levou; sem citar nomes e sem citar o quê; e acabou trazendo
um transtorno para várias pessoas. Eu, particularmente, que
não tinha nada a ver com isso, que não devia nada, fui envolvido

também numa situação e que eu não era merecedor e poucos
dias se tornou nada mais nada menos do que mera
especulação. E isso daí, esse seu posicionamento tomado agora,
também pode gerar uma polêmica, como gerou há poucos dias
atrás. A questão de discurso, eu quero até, neste momento,
dizer a questão do Deputado Alex, quando se referiu, ao
Deputado Jesualdo, e eu quero me colocar também ao lado
deles, mesmo porque eu dou razão para o Deputado Valter
Araújo quando fala de se chamar os holofotes, mas aqui não
foi uma questão de se chamar, mas até porque, quando foi
colocado que poderia se retirar do Plenário para que não desse
quorum, tudo bem, até aí tem que ser respeitado, era a forma
que teria e eu particularmente, se fosse em respeito a algum
companheiro, como disse o Deputado Valter Araújo, eu
particularmente seria um que também gostaria de respeitar a
vontade do meu nobre colega Deputado, porque muitas e
muitas vezes eles também respeitaram o meu posicionamento
nesta Casa. Mas, por outro lado, o que irrita é que em alguns
momentos a gente tem que ouvir também certos discursos
aqui nesta Tribuna, e coisas que se passaram lá na Comissão
de Constituição e Justiça, na Comissão de Orçamento, enfim,
na sua Comissão e todas às vezes, principalmente pessoas
que têm conhecimento de causa, vêem discutir aqui, trazer a
público uma coisa que poderia ter sido discutido lá atrás e que
poderíamos estar ganhando tempo aqui falando das coisas boas
de Rondônia, das coisas boas que nós podemos trazer para
Rondônia. E acima de tudo, aquilo de bom que nós podemos
apresentar para a nossa população de Rondônia.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, uma Questão
de Ordem?

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

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu queria dizer para V.Exª.
que o exercício da democracia tem diversas etapas. Lá nas
Comissões qualquer Deputado pode discutir a questão da
constitucionalidade, dentro da sua Comissão. Nada impede que
em nenhum momento se discuta a questão do mérito, em
qualquer oportunidade. Porque o mérito, principalmente na
questão do voto, eu acho que em qualquer Parlamento, seja
ele recente ou mais antigo possível tem que dar liberdade aos
parlamentares decidirem por si só. Quantos e quantos projetos,
as vezes você não tem intenção de votar um projeto e você é
vencido e você tem que aceitar. Eu queria dizer para o
companheiro Deputado Jesualdo, que eu tenho um grande
respeito por ele e sempre tive, mas eu também não sou a
favor do nepotismo não. Eu sou a favor das dúvidas para que
não prejudique pessoas, e isso eu sou a favor de dúvidas para
que não prejudique pessoas. Eu estou falando aqui para V.Exª
depois vou ter oportunidade, inclusive, para o Presidente, de
mostrar pessoas que estão seguradas em liminares. Mesmo a
gente tendo uma interpretação, foi interpretação errônea,
porque quem votou a lei do nepotismo, foi exatamente quando
nós votamos, nós não olhamos nas entrelinhas e tem uma
dúvida com referência se segura ou não as pessoas que são
concursadas. Eu conheço várias que já me procuraram, que
inclusive estão seguradas através de liminares. Então eu queria
dizer para V.Exª que a democracia é isso mesmo. Nós não
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somos uma Casa unânime, onde a gente pode aqui chegar e
concordar com tudo. Na realidade, lá dentro das Comissões
você pode discutir e aqui no Plenário você discutir a questão
de mérito. Quando nós tomamos a liberdade, inclusive, de sair
do Plenário, isso é um processo democrático, até para que
possa aprofundar mais. Essa matéria, por diversas vezes, nós
tentamos chegar a tentar um entendimento para ver realmente
se estava corrigindo a situação, e de fato teve diversos
entendimentos. Então, eu queria dizer para V.Exª. que a gente
não pode fazer disso um campo de batalha; amanhã é outro
dia. Amanhã é um outro dia e a gente pode averiguar a questão
das liminares. E uma coisa eu deixo claro aqui, se, na realidade,
o projeto que nós votamos anterior assegura de fato o direito
áqueles que são concursados, V.Exª podem contar com o meu
voto. Eu só, na questão da dúvida, que é uma dúvida que está
sendo questionada em diversos setores. Eu vou dar um exemplo
claro, tem gente do Tribunal de Contas, que inclusive já exerceu
até cargo de governador e que está vivendo sob liminar. Então
é só exatamente na questão da dúvida. E digo aqui e repito,
Deputado Jesualdo, se nós tivermos certeza que de fato
assegura os concursados, V.Exª. pode contar com o meu voto
que eu vou votar favorável, sem nenhum problema. Agora, as
dúvidas nos processos legislativos surgem, não se resolvem
do dia para a noite. V.Exª. veja, se consultarmos um advogado,
o advogado terá um parecer, porque as vezes você passa 60,
90 dias discutindo o mesmo imbróglio. Está aí a questão do
nosso companheiro Senador Expedito Júnior, que você conversa
e cada Deputado diz uma coisa. Então tem coisa que tem que
ser maturada mesmo, tem que ser discutida. E o que os colegas
têm que entender é que o processo democrático é isso mesmo.
Não é essa a questão de expor, lá no parlamento; lá no
Congresso Nacional existe isso, existem as obstruções e existe
a questão de tirar as dúvidas.  Então eu quero dizer para os
senhores que, se realmente estiver assegurado a questão
daqueles que têm estabilidade, podem contar com o meu voto,
que eu vou votar com vocês.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Eu queria apenas
dizer para o Deputado Chico, que fez aqui um esclarecimento,
Deputado, não é questão, digamos, que eu esteja a favor ou
esteja contra. Eu estou apenas, como Presidente da Casa, eu
tenho a obrigação de preservar e seguir o Regimento Interno,
quando, na questão, quando no pedido da retirada do Projeto
de Pauta, eu não o fiz quando o Deputado Marcos Donadon
pediu porque o Regimento assim não permitia. Eu acho que V.
Exª. também tem tido esse cuidado, da gente observar o
Regimento Interno desta Casa, por isso que não foi retirado.
Agora, a questão da saída do plenário de Deputado ‘a’ ou ‘b’ é
uma questão que V. Exª. colocou como democracia. Agora, a
gente não pode fazer de um debate político, democrático,
questões pessoais ou fazer acusações infundadas, sem dar
nomes, como surgiram hoje, aqui neste Plenário. Como
Presidente desta Casa eu não vou permitir que isso aconteça,
e estou inquirindo o Deputado Neri Firigolo, por escrito, para
que diga os atos ilícitos que foram publicados, porque eu acho
que atos ilícitos não se publicam no Diário Oficial.

O SR. ALEX TESTONI – Questão de Ordem, Sr.
Presidente?

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

O SR. ALEX TESTONI – Em meu pronunciamento, Sr.
Presidente, eu não retiro nenhuma palavra e não me arrependo.
Apenas eu fui educado e ético não citar nomes, como alguns
Deputados que vieram aqui fazer ataques pessoais a minha
pessoa e ao Deputado Jesualdo Pires, dizer que esse Projeto
não é de minha autoria. Se for fazer um ataque faça àqueles
que defendem o nepotismo. E também, Sr. Presidente, digo a
V. Exª com toda certeza de acertar, que desde o início eu venho
acompanhando o seu trabalho, desde o primeiro dia, no dia 02
de fevereiro, quando às nove horas da manhã nós já estávamos
reunidos no Gabinete da Presidência e lá comecei a ficar próximo
dos problemas da Assembléia.  Então, nobre Deputado Neri
Firigolo, se V. Exª. achar que tem irregularidades aqui, como
V. Exª. citou, que faça imediatamente por escrito e cite os
nomes, porque eu digo a V. Exª. se esta Casa tem alguma
coisa de errado enquanto  estamos realmente pregando a
moralização, não é só pregar, é fazer.  E eu acredito, até o
presente momento, até que V. Exª. prove ao contrário, que
está sendo feito uma grande mudança, uma grande mudança
em termos de moralização aqui na nossa Casa, na nossa
Assembléia que estava tão, infelizmente, tão desmoralizada
perante a opinião pública, não só do Estado de Rondônia. E
também o Sr. Presidente, por diversas vezes, por diversas vezes
eu presenciei a grande pressão que o Presidente sofreu de
colegas Deputados, querendo que resolva os seus problemas,
problemas muitos deles particulares. Eu presenciei, e digo, se
não fosse a firmeza do nosso Presidente Neodi Carlos, esta
Casa estaria começando sim, nobre Deputado, começando a
ser o que V. Exª. acabou de citar, que teriam irregularidades
aqui. Aí sim, eu não estaria aqui defendendo o Presidente,
estou defendendo porque sei da postura dele, das atitudes
que ele tomou e trancou o cofre desta Casa. Trancou porque
senão estaria acontecendo o que aconteceu. Porque se tivesse
aquela bagunça que estava aqui dentro desta Casa, não estaria
essa briga aqui. Estaria muita gente satisfeita e não estaria
aqui dentro desta Casa reclamando, esperneando, porque
estava aquela bagunça que estava da outra vez. Como a coisa
aqui está indo no rumo certo, muita teta de vaca secou, então
tem muita gente revoltada. E até então, por diversas vezes
vieram repórteres, pessoas na Presidência saber se o Deputado
Alex Testoni, na viagem que fez internacional, teria comunicado
à Presidência da Casa, infringido o Regimento Interno para
cassar o Deputado Alex Testoni.  Eu sei que muitos, hoje, aqui
nesta Casa, querem ver eu muito longe daqui. Eu vou embora
desta Casa sim, o dia que eu achar que eu devo ir. Até então
não vou não. Enquanto eu for útil eu vou continuar aqui
guerreando, discutindo, defendendo as minhas posições,
respeitando, respeitando sempre como fiz. Nunca citei nome
individualmente, ataques individuais e faço por escrito,
verbalmente não, porque é muito fácil chegar aqui na Tribuna,
pegar Deputado A, B, C e chegar lá atrás e fazer outra coisa,
isso é muito fácil. Eu não estou aqui me desgastando para ser
não sei o que da imprensa, de maneira nenhuma, eu não preciso
disso. Eu não vivo da política, graças, novamente ao bom Deus,
não preciso de méritos políticos, de jeito nenhum. Estou aqui
para defender as minhas idéias que são parecidas com as idéias
dos meus eleitores, que acreditaram em mim.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Questão de
Ordem ao Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Deputado Presidente da Casa,
quando o Deputado Alex foi para a Tribuna, ele disse que
Deputados que saíram do Plenário queriam voltar o nepotismo.
Então ele teria que ter dito nomes também. Se está cobrando
de nós, tem que dizer o nome dos Deputados que queriam o
nepotismo. Partiu de V.Exª. quando disse que os Deputados
que saíram, o Deputado Jesualdo também disse, está gravado
e está aí para todo mundo ouvir, que estavam a favor de voltar
o nepotismo. Eu acho que quem provocou essa discussão foram
Vossas Excelências, porque até o momento eu estava
respeitando todo mundo. Infelizmente, quando o senhor coloca
novamente que têm Deputados que estão pedindo benefícios,
eu gostaria que o senhor também dissesse aqui quais são eles,
porque, do mesmo jeito que estão cobrando de mim, Vossas
Excelências estão colocando todos os Deputados na mesma
berlinda. Então, que sejam direitos iguais para todo mundo.
Eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo que tem muitos
discursos de moralidade e que muitas vezes a moralidade passa
longe, porque não se moraliza um Estado sem olhar os Fundos
que tem nesse Estado, que precisam ser moralizados. Não é
só a Assembléia que tem que moralizar não. Nós precisamos
moralizar os Fundos que estão aí e que a população não sabe.
Eu não estou me referindo aos Deputados, eu estou me
referindo ao âmbito todo deste Estado. E eu nunca estou aqui
para acusar ninguém, estou dentro dos meus limites. O
Deputado Neodi é prova disso, eu jamais vou lá pedir alguma
coisa em benefício meu. Nunca pedi. Aliás, estou renunciando
a coisas que eu poderia ter. Então, quando se colocam nomes,
V.Exª. disse que quando nós saímos, que é uma questão de
democracia, até porque o Deputado não estava presente, é
uma questão parlamentar.  V.Exª. desrespeitou todos os
Deputados. Foi aí que começou a polêmica. Então, não é jogar
a culpa, agora, nas pessoas. Quando eu disse que no Diário
Oficial, é só olhar no Diário Oficial que lá tem muita coisa que
até, eu acho que é só olhar, se foram erros que foram feitos,
eu não estou dizendo que foi praticado por conta, talvez não
seja nem pela Mesa Diretora, seja por outras pessoas, é só
olhar. Eu não estou questionando aqui a questão de coisas
erradas da Mesa Diretora. Eu não acusei a Mesa Diretora, eu
disse que têm coisas, que muitos discursos aqui dentro, que a
gente faz discursos, mas na hora de olhar o ser humano a
gente não olha. Tem muita gente que fala em Deus aqui e se
esconde atrás da cruz porque na hora de olhar o irmão como
irmão não olha. Olha o dinheiro, olha as questões... Então eu
acho que não é por aí. Eu estou aqui no terceiro mandato, não
estou aqui porque eu quero estar aqui, porque isso vai me
beneficiar. Eu estou aqui para defender o Estado de Rondônia
e quero respeitar todo mundo. Só que eu não quero ouvir mais
na Tribuna acusações como V.Exª. fez conosco e aí reclama
porque nós fazemos alguma coisa. Partiu de V.Exª. o início.

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

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

O SR. VALDIVINO RODRIGUES – Eu quero falar para
o meu companheiro Deputado Alex, que eu tenho o maior
respeito por ele e pelo Deputado Jesualdo. O que V.Exª. falou
me machucou bastante. Primeiro a gente tem que entender a
matéria certa para que a gente vote e faça alguma discussão.
E V.Exª. mencionou agora a pouco que havia deputados fazendo
pressão para o Presidente para resolver coisas próprias. Dê
nomes aos Deputados, porque esse Deputado Valdivino jamais,
Sr. Presidente, foi fazer alguma pressão em cima de qualquer
um de Vossas Excelências para resolver coisas pessoais. Eu
tenho as minhas coisas fora, meus negócios fora, tenho a minha
vida fora, mas jamais, eu não vim para esta Casa de Leis,
Deputado Alex, pensando em resolver coisas particulares
minhas, não. As minhas coisas resolvo lá fora. Esta Casa de
Leis é para nós resolvermos os interesses do povo, da
comunidade. Dê nome aos bois, meu irmão, porque eu me
sinto ofendido. Porque eu estou nesta Casa aqui e V.Exª. pediu
para eu votar no seu projeto, votei e voto quantas vezes for
preciso em projeto para ajudar o povo, para beneficiar o povo
do Estado de Rondônia. Foi para isso que eu vim aqui. V.Exª.
falou que vai honrar os votos que V.Exª. teve, eu também vou
honrar. V.Exª. foi o primeiro, o mais votado e eu fui o último,
mas nem por isso um é melhor do que o outro, somos todos
iguais, não somos? Por isso eu falo ao meu povo que está nos
assistindo, neste momento, pode ficar tranqüilo, o Deputado
Valdivino vai honrar esses 4.402 votos que vocês me deram e
tenho fé em Deus que volto para esta Casa de Leis daqui a 4
anos, com o dobro, o triplo de voto, porque eles vão reconhecer
o meu mandato. Quando V.Exª. for se pronunciar; V.Exª. é
uma pessoa que fala muito bem, muito bonito, meus
companheiros também, pense nos companheiros que estão
aqui no banco que talvez não tenham condições de ter um
palavreado bonito igual ao seu, de outros, mas respeite o
sentimento das pessoas, respeite porque isso é muito bom
para todos nós. Dê nome aos bois. Jamais eu fui pressionar
ninguém nesta Casa de Leis, querendo benefício para Valdivino.
Sempre que eu peço é para o povo e vou continuar pedindo
até a última hora do meu mandato. Por isso aí, se eu lhe ofendi,
eu tenho a humildade de pedir desculpas, mas não faça isso
de novo não, V.Exª. vai prejudicar o seu colega e jamais eu
vim a esta Casa de Leis para prejudicar qualquer um dos meus
amigos, dos meus colegas. Se V.Exª. tem interesse do voto do
Deputado Valdivino, converse comigo, talvez Vossas Excelências
me vejam e achem que eu sou uma pessoa leiga que não
entende. Eu entendo das coisas, meu irmão, se eu não
entendesse, eu não estaria aqui, mas eu não vou usar isso
com demagogia para querer me promover em nada não. Tenho
essa humildade...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Queria apenas
esclarecer aos Deputados, que nós estamos fugindo da
discussão.

O SR. VALDIVINO RODRIGUES – Tudo bem, Sr.
Presidente. Eu respeito a opinião do Presidente. O meu muito
obrigado, me desculpe se eu lhe ofendi.

O SR. WILBER COIMBRA – Presidente, uma Questão
de Ordem?
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Pois não.

O SR. WILBER COIMBRA – Eu faço um apelo ao
eminente Presidente, em respeito aos nossos eminentes
Parlamentares que aqui se encontram, em respeito ao povo
de Rondônia, vale a pena, aqui é a Casa do diálogo, aqui é a
Casa da discussão, até porque é um Parlamento. Mas que nós
procurássemos trilhar dentro de uma harmonia, dentro de um
espírito realmente espírito público e que essas ofensas pessoais
só criam uma celeuma que não produz fruto nenhum, senão o
fruto da discórdia. Por isso eu peço ao eminente Presidente,
faço um apelo que encaminhe a votação, que essas questões
de cunho eminentemente pessoal que fosse rechaçada por esta
Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
discussão, solicito ao senhor 1º. Secretário que proceda à leitura
da matéria.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Requerimento do Deputado Jesualdo Pires, requerendo à Mesa,
nos termos do parágrafo único do artigo 199, do Regimento
Interno, seja dispensado o interstício regimental para
apreciação, em segunda discussão e votação, o Projeto de
Emenda Constitucional 007/07 que acrescenta dispositivos à
Constituição Estadual, de autoria dos Deputados Wilber
Coimbra e Ezequiel Neiva.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão o
Requerimento do ilustre Deputado Jesualdo Pires. Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os Deputados favoráveis
ao Requerimento permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção
de Deus e antes de encerrar a presente sessão, convoco uma
Sessão Extraordinária para em seguida, com a finalidade de
apreciar em segunda discussão e votação a proposta de Emenda
à Constituição nº 007/07.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 18 horas e 45 minutos).

ATOS DIVERSOS

ATO Nº P/019/2007

Constitui e nomeia a Comissão Parlamentar de Inquérito para
apurar possíveis irregularidades existentes no Sindicato dos
Trabalhadores em Educação – SINTERO.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe

confere a alínea “a”, inciso III, do artigo 14 c/c o artigo 33,
todos do Regimento Interno resolve;

Art. 1º. Constituir, nos termos do § 3º do artigo 36 da
Constituição Estadual, Comissão Parlamentar de Inquérito para
apurar possíveis irregularidades existentes no Sindicato dos
Trabalhadores em Educação – SINTERO, composta de 5 (cinco)
membros, com prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 2º. Nomear seus membros, a saber: Deputados
Miguel Sena - PV, Doutor Alexandre – PTC, Amauri dos Santos
– PMDB, Luiz Cláudio – PTN e Daniela Amorim - PTB.

Art. 3º. Este ato entra em vigor na data da sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 06 de junho de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1767/2007

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

N O M E A R

ALTAMIRO DE SOUZA SIMPSON, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente de Corregedor,
código AT-02, na Corregedoria Geral, a partir de 29 de maio
de 2007.

Porto Velho, 29 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1768/2007

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

N O M E A R

ANTONIO EDUARDO RAMOS DOS SANTOS, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Corregedor,
código AT-03, na Corregedoria Geral, a partir de 29 de maio
de 2007.

Porto Velho, 29 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 1787/2007

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

E X O N E R A R

DAVID HUMBERTO REYES ORTIZ DE LA VEGA, do
Cargo de Provimento em Comissão de Controlador Geral, a
partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 1° de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1769/2007

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

N O M E A R

EDNEIDE MARIA DA SILVA SANTOS BRAGA, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente de
Corregedor, código AT-02, na Corregedoria Geral, a partir de
29 de maio de 2007.

Porto Velho, 29 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1785/2007

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

E X O N E R A R

IARLEI DE JESUS RIBEIRO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Membro da Comissão Especial de Tomada de
Contas, a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 1° de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1786/2007

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

E X O N E R A R

JOAQUIM SANTOS CUNHA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado Jair Miotto, a
partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 1° de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1788/2007

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

N O M E A R

JOAQUIM SANTOS CUNHA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Controlador Geral, código DGS-2,
na Controladoria, a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 1° de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1804/2007

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

N O M E A R

JONES DA SILVA MENDANHA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
27, na Secretaria Geral, retroativo a 21 de maio de 2007.

Porto Velho, 04 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 1770/2007

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

N O M E A R

JOSÉ NIVALDO DE ALMEIDA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Corregedor, código AT-03, na
Corregedoria Geral, a partir de 29 de maio de 2007.

Porto Velho, 29 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1784/2007

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

N O M E A R

MARIA IZABEL BISSOLI DA SILVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de
Gestão de Pessoal Comissionado, código DGS-4, retroativo a
08 de maio de 2007.

Porto Velho, 1° junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1779/2007

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

N O M E A R

MARINES FORTUNATO DA SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-04 no Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a partir de 1° de
junho de 2007.

Porto Velho, 31 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1771/2007

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

N O M E A R

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente de
Corregedor, código AT-02, na Corregedoria Geral, a partir de
29 de maio de 2007.

Porto Velho, 29 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1790/2007

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

N O M E A R

UILIAN DIEGO MARTINS SIQUEIRA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar,
código AP-03 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Alex Testoni,
a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 1° de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1766/2007

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

N O M E A R

ALCIDES CAMELO DA SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Corregedor, código AT-03, na
Corregedoria Geral, a partir de 29 de maio de 2007.

Porto Velho, 29 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


