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 PORTO  VELHO-RO, SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE  2007 ANO XXVNº 72

33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL

ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 31 de maio de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Jesualdo Pires – 1° Secretário

Secretário:
Valter Araújo-Deputado

(Às 9 horas e 17 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Jesualdo Pires (PSB),
Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP), Euclides Maciel
(PSL), Luiz Cláudio (PTN), Tiziu Jidalias (PMDB), Amauri dos Santos
(PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba (PMDB), Daniela
Amorim (PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Dr.
Ribamar Araújo (PT), Luizinho Goebel (PV), Doutor Alexandre
(PTC) e Valter Araújo (PL).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 33ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da
7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. 2º Secretário proceder à leitura da ata da
sessão anterior.

0 SR. VALTER ARAÚJO (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da ata da sessão anterior.

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

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

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 - TELEGRAMA Nº 000191/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$6.000,00.

02 - TELEGRAMA Nº 000192/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$750,00.

03 - TELEGRAMA Nº 000209/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$3.003,90.

04 - TELEGRAMA Nº 000244/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$5.719,46.

05 - TELEGRAMA Nº 000270/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$742,00.

06 - TELEGRAMA Nº 000309/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$411,60.

07 - TELEGRAMA Nº 000310/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de
R$49.351,50.

08 - TELEGRAMA Nº 000311/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$3.337,32.
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09 - TELEGRAMA Nº 000312/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de
R$30.143,81.

10 - TELEGRAMA Nº 000313/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de
R$40.670,00.

11 - TELEGRAMA Nº 000314/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$44,36.

12 - TELEGRAMA Nº 00089/07 – 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$477.616,25.

13 - TELEGRAMA Nº 00090/07 – 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$59.150,00.

14 - TELEGRAMA Nº 000256/07 – Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor de
R$10.000,00.

15 - TELEGRAMA Nº 000294/07 – 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$50.000,00.

16 - TELEGRAMA nº 000303/07 – 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$4.750,00.

17 – Ofício nº 156/07 – Tribunal de Contas encaminhando
Projeto de Lei Complementar que cria estrutura administrativas
TCE-RO no interior do Estado.

18 – MEMORANDO Nº 111/07 – Deputado Valter Araújo
justificando sua ausência na sessão do dia 22/05 e da Sessão
Especial do dia 23/05/07.

19 – MEMORANDO Nº 061/07 – Deputado Ezequiel Neiva
justificando sua ausência nas sessões dos dias 30 e 31 de maio do
corrente.

20 – Ofício nº 0097/07 – Governo do Estado comunicando
que estará se ausentando do País, nos dias 01 e 02 de junho do
corrente com destino o Estado de Beni – Trinidad – Bolívia, para
participar do Encontro Binacional de Combate a Febre Aftosa.

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

Com a palavra pelo tempo de até 5 minutos, sem aparte,
o ilustre Deputado Líder do Governo nesta Casa, Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
Deputados, imprensa e companheiros que nos visitam.  Hoje no
Grande Expediente nós vamos falar sobre a TV Assembléia, a
Rádio Assembléia com um relato sobre a TV Assembléia e a Rádio
Assembléia, no Grande Expediente até porque ele vai prolongar
um pouquinho. Mas eu gostaria de parabenizar a equipe dos
Deputados que ontem a noite fizeram a sua estréia como equipe,
só que enfrentamos uma equipe mais preparada. Tivemos o
privilégio do nosso Presidente, fazer um gol, gol esse com certeza
combinado com o goleiro, até porque me informaram agora que
o goleiro do outro lado é funcionário da Assembléia. O time que
teve o Ribamar que com óculos não via a bola, e sem óculos não
via o companheiro, mas a equipe foi feliz na noite de ontem,
conseguimos pelo menos marcar um gol. Amauri que foi apenas
para assistir, mais mandou o seu irmão representar, o Zezinho,
que nós não sabíamos se era um jogador ou a bola, mas assim
mesmo parabenizar a equipe sob o comando do Deputado Tiziu,
do Deputado Neodi, que levaram a equipe a campo e a partir de
hoje essa equipe vai percorrer o Estado de Rondônia, fazendo a
apresentação, porque futebol é muito pouco, agora nós fomos
prejudicados, inclusive gostaria que se marcasse aí, o governador
sabendo que a nossa equipe é uma equipe de pessoas de mais
idade e enxerga menos, deixaram a iluminação muito fraca, nós
fomos prejudicados por isso, isso que tivemos a ausência do
Deputado Neri Firigolo, do Deputado Dr. Alexandre, que não
compareceram no jogo, o Deputado Valter Araújo, e o Deputado
Professor Dantas e o Deputado Jesualdo Pires que diz que não
joga com pouco público. Então a partir dos outros amistosos da
equipe, já temos um marcado para Buritis e gostaria que a equipe
se apresentasse, parece que tem uma reunião no dia 15 e que
vai ter a estréia do Deputado Jair Miotto na equipe também.
Então, nós vamos conseguir um reforço para o dia 15 lá em Buritis,
Deputado Jair Miotto; Zezinho, irmão do Deputado Amauri; é uma
equipe de peso realmente. E parabéns ao Presidente que
conseguiu fazer aquele gol ontem, claro que foi combinado, mas
parabéns assim mesmo.

Sr. Presidente, nós temos acompanhado aí, o senhor
levantou, há dias, uma questão de suma importância para o Estado
de Rondônia, a passagem do domínio sobre as terras públicas
devolutas com o objetivo do Estado, solucionar os conflitos de
terras que se ampliam sem que a União Federal encontre a solução.
Concordando plenamente com V.Exª. Sr. Presidente, junto a minha
voz também como reivindicação de Rondônia, do mesmo modo
que não tenho dúvidas, todos os nobres colegas desta Casa farão
o mesmo; todos hão de concordar com o nosso Presidente de
que a questão fundiária deve ser decidida por Rondônia, do jeito
como está, destaca o Presidente mesmo já usou aqui. A burocracia
de um processo de regularização fundiária é excessivamente
demorada.
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Há pequenos produtores rurais deste Estado Sr.
Presidente, que esperam há mais de vinte anos pela regularização
das suas propriedades e não conseguem. Neste contexto reivindica
como o próprio Presidente falou que a questão fundiária já deveria
ter sido repassada pelo Governo Federal por ocasião da
transformação de Rondônia em Estado. Parece-me, no entanto,
nobre Presidente e nobres Deputados, que se há de buscar um
caminho mais adequado para chegar aonde queremos, esse
caminho existe e é o da constituição federal que preceitua
nitidamente serem bens do Estado entre outros nas terras
devolutas não compreendidas entre as da União, essa disposição
está no artigo 26, inciso IIII da nossa carta política.

Artigo 26 - inclui-se entre os bens do Estado, as terras
devolutas não compreendidas entre as da União. E quais terras
devolutas se compreendem entre as da União?.

Artigo 20 – São bens da União as terras devolutas
indispensáveis a defesa das fronteiras, das fortificações e as
construções militares das vias federais de comunicação e também
a preservação ambiental definidas em leis, as terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios.

§ II – A faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo
das fronteiras terrestre, designada como faixa de fronteira é
considerada fundamental para defesa do território nacional e sua
ocupação e utilização serão reguladas em lei.
     Tenho firme convicção de que nosso governador encaminhará
a esta Casa esse ante-Projeto de Lei para apreciação, discussão e
aprovação pelos nobres Deputados.

(Às 9 horas e 36 minutos o Sr. Neodi Carlos passou a
presidência ao Sr. Jesualdo Pires).

Nós estaremos repassando esse ante-Projeto a sua
Excelência, o Governador Ivo Cassol, ele deverá remeter a esta
Casa.

Sr. Presidente antes de finalizar gostaria que fosse
registrado, eu gostaria, o Deputado Tiziu que acompanhou em
Ariquemes um curso ministrado pelo companheiro nosso, Paulo
Aires, e que veio fazendo dentro do Estado e marcando a
importância de um assessor parlamentar e um assessor legislativo
e que nós já solicitamos para Ji-Paraná, Cacoal, junto com o
Deputado Valdivino Tucura. Em Ariquemes, o Deputado Tiziu sabia
que tinha apenas 50 vagas e acabou fazendo o curso com 86
pessoas. Eu parabenizo a esta Casa por disponibilizar um profissional
dessa envergadura que é o Paulo Aires para que ele percorra
todos os cantos gratuitamente prestando esse curso para as
pessoas que precisam. Então eu aproveito, Paulo, em nome dos
demais colegas desta Casa e imprensa para parabenizar a sua
pessoa, aos demais e dizer que não fique apenas nos municípios
das BRs. Nós precisamos atingir todos os cantos de Rondônia para
que as pessoas tenham a oportunidade. Ji-Paraná e Cacoal será
agraciado com a vinda do Heraldo Pereira, do jornal Nacional, da
GLOBO, e que deverá fazer o encerramento em Ji-Paraná e Cacoal
e os outros municípios todo eles tendo o seu trabalho. Por isso
eu quero que registre os parabéns a esse trabalho seu.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Agradeço ao
nobre Deputado Euclides Maciel.

Gostaríamos em nome do Deputado Tiziu Jidalias,
agradecer as presenças dos Srs. José Luiz e Reinaldo, Presidente
e Secretário do PTN de Buritis, o senhor Roni, comerciante de
Buritis.

Com a palavra pelo prazo de cinco minutos, sem apartes,
o ilustre Deputado Neodi Carlos, Presidente da nossa Casa.

O SR. NEODI CARLOS – Quero cumprimentar Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Deputada Daniela Amorim, imprensa,
senhores e senhoras aqui presentes. Eu uso a Tribuna desta Casa
para falar de um assunto muito importante. Falava agora há pouco
nos bastidores com os deputados, Deputado Amauri, da questão
da audiência pública que teremos no dia 14, que é a questão da

regularização fundiária aqui do Estado de Rondônia. Nós sabemos
que é um grande esforço hoje do Governo Federal para trazer
para Rondônia o progresso e o desenvolvimento através do
biodiesel, dando a condição para o pequeno e o médio agricultor
se desenvolverem nas suas propriedades. E que hoje o Estado de
Rondônia, nós sabemos que é um Estado que foi criado pelo
INCRA; foi um Estado que realmente foi através do INCRA que
nasceu o Estado de Rondônia e se desenvolveu, mas que
infelizmente o INCRA nos últimos tempos tem prevaricado; tem
deixado de cumprir com a sua função, que é principalmente a
regularização das terras das pessoas que foram assentadas, e que
infelizmente faz muitos anos que o INCRA realmente não está
dando conta de fazer o seu papel. E nós estamos preocupados
com esta situação, porque de nada adianta o Governo Federal
alocar recursos para o Estado de Rondônia; o Governo Federal se
esforçar para fazer com que o Estado de Rondônia se desenvolva,
o governo do Estado apoiando a agricultura, se nós não temos o
principal, que é o documento das terras. E sem o documento das
terras, não tem como o agricultor ter acesso a um crédito
subsidiado, a um crédito que realmente possa através desse crédito
fazer uma correção de solo, preparar o solo para produzir com
qualidade e com menor custo. O agricultor não tem condição
financeira de fazer por si só esses investimentos, carece através
de uma instituição financeira buscar esses recursos. Todos os anos
o BASA retorna milhões de reais de volta porque não consegue
investir no Estado de Rondônia. As instituições financeiras quando
elas emprestam dinheiro, um crédito pessoal, qualquer coisa que
se pode fazer no banco, eles exigem uma garantia, e não é
diferente na agricultura.

Infelizmente, Deputado Valter Araújo, hoje os nossos
agricultores estão impossibilitados de pegar esses financiamentos
porque não têm o título de propriedade, não têm uma escritura
pública. O que nós queremos fazer nesta audiência pública do dia
14, é discutir, chamar para a Assembléia Legislativa a discussão e
tentar buscar uma solução para a regularização fundiária do Estado
de Rondônia. Aí sim pode ter certeza que este Estado ninguém
segura. A partir do momento que o pequeno, o médio proprietário,
e o próprio grande proprietário, tiverem as suas escrituras públicas
dentro de suas casas, podem ter certeza que o Estado de
Rondônia vai se desenvolver. Porque é um povo trabalhador, um
povo que tem raça, um povo lutador, que briga, mas infelizmente
está desestimulado, porque não tem o recurso adequado para
fazer os investimentos, busca na instituição e não consegue. Então
por isso é que nós estamos aqui, hoje, fazendo este convite,
pedindo aos Deputados que verifiquem em suas regiões, nas suas
bases, conversem com os agricultores, chamem essas pessoas
que são líderes comunitários para que venham para cá para juntos,
aqui, discutirmos os pontos inerentes à solução desse problema.

Estivemos com o ex-senador Amir Lando, ele já veio aqui
na Assembléia por duas vezes, se prontificou a está aqui com a
gente discutindo, até porque é uma matéria que já, quando
senador, já tinha tentado buscar uma solução, e hoje se propõe
gratuitamente a nos dar esta assistência, esta ajuda tão importante
para que a gente possa nessa discussão buscar uma solução. Nós
enviamos um ofício para que o Ministério do Desenvolvimento
Agrário mande também de lá um técnico para que a gente possa,
juntos aqui, discutir, Deputado Jesualdo Pires, e buscar uma
solução. E eu não tenho dúvidas que nós iremos encontrar uma
solução, o governo do Estado está disposto a assumir, Deputado
Tiziu, a assumir para si esta responsabilidade. Porque hoje dos 27
Estados da Federação Brasileira, apenas 5 Estados, ainda não
detém a responsabilidade da regularização fundiária dos seus
Estados, e infelizmente Deputado Ribamar, o Estado de Rondônia
é um deles, e chegou o momento, chegou a hora de discutirmos
esta situação, até porque o Estado de Rondônia é um Estado
eminentemente agrícola. Nós não temos grandes indústrias no
Estado de Rondônia, e não podemos perder a oportunidade que
o governo federal está oferecendo de financiamentos para
implantar culturas, para produzir o etanol, para produzir também
o biodesel; nós precisamos realmente de investimentos. E esses
investimentos com certeza só acontecerão se nós tivermos um
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documento que garanta nas instituições financeiras aquele
financiamento a longo prazo, financiamento subsidiado que o
agricultor possa ir lá plantar e produzir e com a produção pagar, e
com isso, com certeza, fazer desse Estado um dos Estados mais
ricos da Federação Brasileira.

Eu lia, eu vi alguns noticiários ontem também que estaria
sendo assinado no dia 1° de junho a liberação das usinas. Isso
com certeza também será um grande avanço para o Estado de
Rondônia. Então eu queria apenas deixar aqui o convite para os
Deputados o apelo para que discuta nas suas comunidades, com
as suas lideranças, para que a gente venha aqui no dia 14, todos
nós aqui para discutir e buscar uma solução para a questão fundiária
do nosso Estado.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) – Com a palavra
pelo prazo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Professor Dantas.

(Às 9 horas e 44 minutos o Sr. Jesualdo Pires passa a
presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, Nobres
Deputados, imprensa e público aqui presente. Estou encaminhando
Sr. Presidente, dois projetos a esta Casa para apreciação dos nobres
colegas Deputados, e pedindo a aprovação dos mesmos. São dois
projetos que eu considero, assim, de uma relevância muito grande
dada o tanto de pessoas que vêm pedindo que a gente interceda
principalmente em favor do primeiro projeto que é a extensão do
PROHACAP ao pessoal de apoio. Esse PROHACAP Sr. Presidente,
foi um Programa criado já a uns cinco, seis anos, que foi muito
bom para a Educação, onde o professor estuda no período de
férias, aos finais de semana, faz a sua faculdade pela Universidade
RIOMAR em um convênio com uma ajuda do Estado também,
esta ajuda é espontânea, uma contrapartida do Estado, e este
PROHACAP serviu e serve até hoje somente aquele professor
que ainda não tem uma faculdade, não cursou ainda o nível
superior. Quem já tem uma faculdade não tem o direito ao
PROHACAP, e ele tem que provar que realmente estar em sala de
aula, estar trabalhando na escola, estar em sala de aula, quem é
professor e não estar em sala de aula não tem direito a cursar a
fazer o PROHACAP. O seu funcionamento realmente é mas férias;
uma vez por mês, no fim de semana uma vez por mês os
professores se reúnem numa escola do interior, então ela é dividida
em várias localidades, por exemplo, pedagogia em Ji Paraná, Biologia
em Ouro Preto e assim por diante, um curso em cada Município
tem funcionado muito bem, turmas já se formaram. Há pouco
tempo teve formatura de mais uma turma, e é um projeto, foi
um projeto bom para a educação, todo mundo gostou desse
projeto e agora os administrativos e o pessoal do apoio, tem
pedido também que eles tenham o direito de também fazer essa
faculdade. O pessoal administrativo são aqueles que trabalham
nas secretarias das escolas, o de apoio. São aqueles que estão
por exemplo na cozinha, na limpeza pública; o guarda, claro que
já concluiu o ensino médio. E tem vários deles já nas escolas por
ai, Senhor Presidente, inclusive merendeiras que já concluíram o
ensino médio, eu conheço vigia que já concluiu o ensino médio. E
o anseio desse povo é muito grande de também continuar o seu
estudo, fazer uma faculdade. Como o salário, o ganho é muito
pouco, então eles não têm condições de custear uma faculdade.
E o PROHACAP está esvaziando, as turmas estão pequenas,
porque a maioria dos professores já se formaram. Então as turmas
agora estão pequenas, quer dizer, tem vaga, inclusive. Seria uma
coisa muito boa o Governo abrir essa extensão, a Secretaria
Estadual de Educação abrir esse convênio, essa extensão agora
para o pessoal de apoio e administrativo. Mesmo que o Governo
não queira ônus e não venha entrar com uma contrapartida como
muitos já me falaram, mesmo que o Governo não entre com uma
contrapartida como é para os professores, nós queremos ter o
direito de fazer o PROHACAP porque é uma universidade mais
barata e acessível pela sua natureza de funcionar ao fim de semana

uma vez por mês. Então há essa cobrança quando a gente vai as
escolas, e nós ouvindo  o pessoal e estamos trazendo, Senhor
Presidente, a esta Casa o projeto de lei que estende o PROHACAP
ao pessoal de apoio. Alguém pode questionar mas nesse caso
onera só se o Governo aceitar a contra partida, se não, não onera,
vai ficar a cargo do Governo e da Secretaria de Educação. Se
espontaneamente o Governo achar que deve também dar contra
partida de 50 reais por pessoa para ajudar no seu estudo, sim, se
não o projeto não onera à Secretaria de Educação, não onera ao
Estado. Seria simplesmente abrir um direito a que também o pessoal
de apoio e administrativo das escolas tivessem o direito de fazer a
sua matricula no PROHACAP. Este é um projeto que a gente tem
pedido, nós gostaríamos de pedir aos nobres companheiros,
Deputados, que votem que dêem o seu apoio, com certeza.

E o outro projeto que nós tínhamos feito, uma proposta
na sessão especial em homenagem ao centenário da implantação
Rondon, nós fizemos uma proposta de mudança do nome desta
Casa e consultamos todos os colegas já nesse sentido, inclusive
eu falei se alguém achar que não, eu não levo esta proposta,
porque mudar o nome da nossa Casa de Leis que se chama hoje
Teotônio Vilela e nós estamos com o projeto, já na Mesa Sr.
Presidente, para mudar Sr. Presidente, para Marechal Candido
Rondon, o nome do Palácio, passaria a chamar em vez de Palácio
Antônio Vilela, passaria se chamar de Marechal Candido Rondon e
é uma coisa falar do Marechal Rondon, nem precisa, a gente sabe
foi o nosso primeiro pioneiro desbravador deste Estado, grande
homem que aqui pisou. Então nós estamos pedindo aos nobres
Pares que dêem também o seu apoio, no sentido de nós
prestarmos essa homenagem para Marechal Candido Rondon. Eu
acho que é muito merecido. Era isso que eu tinha a falar neste
instante.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra
pelo o prazo de cinco minutos, o Deputado Jesualdo Pires.

O SR JESUALDO PIRES – Sr. Presidente Neodi Carlos,
Srs. Deputados, imprensa, público aqui presente. Eu novamente
venho a esta Tribuna, inclusive pegando um gancho aqui Sr.
Presidente Neodi Carlos. Ontem trouxe a notícia que a Companhia
Vale do Rio Doce, Sr. Presidente, já estar modificando os seus
planos o movimento e de investimento Deputado Valter, Deputado
Dantas, no nosso País, a Companhia vale do Rio Doce tem exemplo
para todos os brasileiros na verdade é uma empresa nacional, mas
é uma empresa, hoje, que tem negócio praticamente em todas
as partes do mundo, é um orgulho para o nosso País. A Companhia
Vale do Rio Doce, no dia de ontem, através de seu Presidente já
declarou e aqui o Presidente trouxe com muita propriedade essa
informação, que já está revendo os seus planos de investimento
a partir de 2010 ou 2011 por conta de ausência de uma perspectiva
de novas fontes de energia elétrica. Então as coisas já estão
começando acontecer, aquilo que todos nós já prevíamos, ou
seja, a partir de 2010 ou 2011, além de termos um apagão, além
de não termos condições de manter o que nós temos hoje em
termos de consumo de energia, provavelmente o País entrará
numa grande estagnação. As empresas, invés de investir no Brasil
a própria Vale do Rio Doce já sinalizou Sr. Presidente, que invés de
investir no Brasil passará fazer investimento em outros paises que
têm energia elétrica. Então daqui uns dias a Vale do Rio Doce, ao
invés de investir no País vai investir na China, por exemplo, que
vai ter energia em abundância. Então volto a reafirmar a
preocupação da liberação das licenças ambientais com urgência
máxima, temos notícias otimistas, temos notícias auspiciosas de
que  IBAMA já estaria praticamente em processo de liberação.

Então a gente faz esse apelo ao Presidente Lula, fazem
este apelo a Ministra Marina Silva, fazemos apelo aos técnicos, e
ao Presidente do IBAMA, fazemos o apelo a Ministra Dilma Rousseff,
para que sensibilize com o País, com o Brasil. Notícias iguais a essa
Deputado Ribamar, como essa que tivemos ontem infelizmente
da Companhia Vale do Rio Doce, teremos aos borbotões daqui
para frente, são empresas que querem crescer.
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Nunca economia mundial teve tantas perspectiva de
crescimento e nunca nosso País teve tanta condições de
crescimento mundial em termos econômico, temos que aproveitar
esse momento, Professor Dantas. Então este apelo que eu faço
novamente, quando aqui o Presidente Neodi, fez um apelo
também para que todos os Deputados, todas as suas lideranças
pudessem transmitir essa preocupação desta Casa, dos Deputados
estaduais em relação a essas usinas é importante que se faça, eu
e o Deputado Euclides Maciel, nós temos empenhado muito nesse
sentido em Ji-Paraná, em conscientizar, divulgado esses apelos no
rádio, quer dizer, eu acho que todos nós rondonienses, hoje,
temos o dever e a obrigação de lutarmos por essas duas usinas.
Felizmente notícias que nos vem é que há uma possibilidade muito
grande, que essa liberação possa acontecer a qualquer momento.
Sr. Presidente, isso nos deixa muito satisfeitos, mostra que todo
esse trabalho tem sido feito, principalmente aqui pelo Presidente,
Neodi Carlos, sempre nos capitaneando em Brasília, tivemos já
reuniões em Brasília, tivemos reuniões aqui em Rondônia, tivemos
audiência pública aqui na Assembléia, quer dizer, tudo isso foi mais
um esforço para que de fato a gente possa conseguir essa licença
ambiental. Então eu quero parabenizar a toda Casa, a Assembléia
Legislativa, se essa for a notícia que estamos na expectativa Sr.
Presidente, a expectativa de que em poucas horas, em poucos
dias a gente, enfim, consiga essa bendita licença ambiental para
que a gente possa realmente deslanchar esse processo de
construção dessas usinas, deslanchar outros processos
semelhantes, porque não basta apenas a construção das usinas
do Madeira, nós teremos que ter outras condições, outras matrizes
energéticas, e teremos que ter essa consciência de que a usina
hidrelétrica é usina que tem menor impacto ambiental, é a que
menor custo traz, e é a que tem menor custo de produção de
energia, o menor custo possível. Então eu faço esse apelo ao
Presidente Lula, e agradecendo já antecipadamente essa
sensibilidade do Presidente Lula, a sensibilidade da Ministra Dilma
Rousseff que foram na verdade os grandes responsáveis por essa
situação de otimismo que hoje nós rondonienses estamos na
expectativa eminente de que essas licenças finalmente possam
ser autorizadas para que, o consórcio FURNAS, possa licitar logo a
obra, e a partir do ano que vem, no máximo, comecemos essa
obra de vital importância para Rondônia, de vital importância para
o País, sob pena de que uma empresa como a Vale do Rio Doce,
amanhã possa estar canalizando os investimentos que poderiam
está sendo feito no País, estar sendo canalizado para Índia, ou
para Rússia, ou para China, porque lá eles tem energia elétrica em
abundância.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) Com a palavra pelo
tempo de até cinco minutos, sem apartes, o Ilustre Deputado
Tiziu Jidalias.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Ilustre Deputado Neodi,
Presidente desta Casa, nobres Pares, público aqui presente. Quero
cumprimentar aqui a nossa valorosa imprensa, dizer da grande
satisfação em poder voltar a esta Tribuna. Quero aqui cumprimentar
e agradecer ao Jornal Alto Madeira, que nos dá aqui um pequeno
espaço com destaque ao nosso discurso de ontem, Sr. Presidente;
esse jornal, conceituado jornal, vendo na realidade a importância
do tema em que nós abordamos aqui ontem, falando também da
grande importância da nossa comissão do Pró-Rondônia,  uma
comissão que foi designada por esta Casa para proporcionar o
crescimento, o avanço em diversas áreas e construções e obras
do nosso Estado de Rondônia. Então f ica aqui, os meus
agradecimentos ao Jornal Alto Madeira.

Também quero Sr. Presidente nesta oportunidade trazer
aqui ao conhecimento de cada um de V.Exªs. um tema que julgo
ser de grandiosa importância, e dando um destaque a esse tema
e falando da importância dele, embora o nosso espaço de tempo
aqui seja pequeno, apenas cinco minutos, mas vou tentar, pelo
menos levantar este tema porque tenho certeza, Sr. Presidente,
que hoje mesmo abordando o assunto diretamente à cidade de

Ariquemes, mas é um assunto que interessa a todo o Estado de
Rondônia. Há poucos dias atrás, conversando com o nosso
professor Dantas, nosso Deputado, ele também falando das
preocupações que tem com o sistema prisional do nosso Estado
de Rondônia. Naquele momento eu até encaminhei, Sr.
Presidente, um requerimento a esta Casa pedindo uma Audiência
Pública, mas em virtude de tantos trabalhos que nós temos, de
correrias e viagens que tivemos que fazer algumas vezes para
Brasília, fomos impossibilitados ainda de fazer esta Audiência
Pública, mas que continuo destacando aqui a grande importância
de nós voltarmos a discutirmos os problemas prisionais do nosso
Estado de Rondônia. Sr. Presidente, eu venho aqui hoje nesta
Tribuna, basicamente para fazer uma denúncia e que julgo ser
muito séria e esta denúncia hoje envolve a cidade de Ariquemes
a qual eu aqui faço sempre questão de representar de primeira
mão, até porque, vivo naquela cidade, Sr. Presidente, há vinte e
sete anos, cidade que me acolheu quando vim no meu famoso
pau de arara da minha querida Bahia. Então Sr. Presidente, se
tratando do sistema prisional do nosso município de Ariquemes, e
que eu quero deixar também nos registros desta Casa, o restante
do Estado não é diferente, mas hoje quero falar especificamente
de Ariquemes. A situação é caótica. Nós temos uma Casa de
detenção, que na realidade fala-se que tem capacidade para 60
presos e que já chegamos ao absurdo de termos 180 presos,
detentos, ali naquela casa, recentemente Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa e amigos aqui presentes, nós temos ali uma
casa chamada de albergue, e todos já sabem o albergue na
realidade foi criado com a finalidade de se recuperar seres humanos,
ou seja, de pegar o ser humano e colocar em um processo de
ressocialização; ressocialização esta, que infelizmente lá em
Ariquemes não tem acontecido. E creio que não é diferente do
restante do Estado, Sr. Presidente, Srs. Deputados; aquela casa
que foi denominada como albergue para que os detentos apenas
passassem uma noite, e que no outro dia tivessem prontos para
ir ao trabalho, virou também uma nova casa de detenção, e para
acabar de completar, pasmem vocês, esta casa chamada de
albergue está num setor populacional muito grande do nosso
município, setor 4. Em meio as residências tem esta casa chamada
albergue. E agora Sr. Presidente, recentemente nós tivemos casos
de degolamentos de detentos por brigas pessoais, digo até, alguns
jornais noticiaram até como esquadrão da morte, lá dentro desta
casa chamado de albergue. E o fato é que a minha denúncia
acredito ser grave, porque aquela população, vizinha daquela casa
estão sendo obrigados a conviver diariamente com criminosos de
alta periculosidade e eu entendo Sr. Presidente, que nós
precisamos tomar algumas providências imediatas. No caso de
Ariquemes, eu quero aqui fazer um apelo a todos os nossos colegas
Deputados. Principalmente para o Sr. Presidente Neodi, pela sua
competência, pela sua influência junto ao nosso Governador Ivo
Cassol e eu quero informar para cada um de V.Exªs. principalmente
para o nosso Presidente, Ariquemes tem um convênio do Ministério
da Justiça, ou seja, um convênio federal no montante de quatro
milhões, novecentos reais e dez centavos. Este recurso Sr.
Presidente, já está alocado na Caixa Econômica para construção
de um presídio na cidade de Ariquemes. A Caixa Econômica tem
um prazo de na verdade entregar esse processo até o dia 30 de
junho, ou seja, do mês corrente. Eu quero fazer um apelo Sr.
Presidente, daqui a pouco estarei colocando nesta mesa uma
indicação para o nosso Governador, para que esteja urgentemente
intercedendo junto a Caixa Econômica Federal e que ao mesmo
tempo esteja rapidamente abrindo este processo licitatório, para
que esta construção desse presídio, na cidade de Ariquemes saia
o mais rápido possível, porque nós vamos estar na realidade
protegendo cidadãos de bens que estão hoje, infelizmente, sendo
obrigados a conviver com esses grandes criminosos, que estão
dentro dessas casas de detenções, e também desse lugar,
denominado albergue, como aqui já foi falado.

Esse novo presídio Sr. Presidente, terá vagas, terá uma
capacidade para agasalhar ali, 360 novos detentos, ou seja, 360
vagas. E eu gostaria Sr. Presidente, apenas de deixar o meu registro
desta denúncia que julgo ser grave, porque pessoas já estão
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morrendo dentro daquela casa, chamada albergue, já estão
morrendo dentro daquela casa de detenção, os próprios criminosos
se matando porque estão amontoados um em cima do outro. E
eu repito não é diferente do Urso Branco, não é diferente das
outras casas de detenções espalhadas em todos os lugares do
Estado. Mas, gostaria de uma intercessão urgente desta Casa,
dos nobres pares desta Casa e do nosso Presidente.

Sr. Presidente, o que eu tinha para anunciar hoje era
isto, deixando aqui um alerta, deixando aqui uma palavra que
julgo e uma denúncia que julgo ser de altíssima importância e
gravidade e venho aqui recorrer a esta Casa, pelo grande poder
que eu sei que ela tem, junto ao Governo do Estado, fazendo
um apelo, Sr. Presidente, para que interceda, não me deixe sozinho
nesta briga, mas que urgentemente o nosso Governador possa
entender esta urgência de estar abrindo esse processo licitatório
e começar a obra do nosso presídio da cidade Ariquemes.

Muito obrigado e fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em nome do
Deputado Luizinho Goebel, queremos registrar a presença aqui
do Vereador Branco, lá do município de Urupá.

Encerradas as Breves Comunicações, passaremos ao
Grande Expediente.

Com a palavra, por um tempo de até vinte minutos, com
apartes, o ilustre Deputado Alexandre Brito.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. DR. ALEXANDRE – Bom dia, Sr. Presidente,
amigos desta Casa, imprensa, amigos da platéia.

Antes de começar o tema de hoje, apenas dar uma
orientação, que toda aquela polêmica que eu falei ontem foi muito
bem direcionada a algumas pessoas e não foi ao Secretário Estadual
de Saúde, não, o Sr. Milton Moreira, pessoa que eu tenho tido
bom relacionamento quanto a levar os problemas da Saúde e a
resolutibilidade, mas foi bem direcionado ao Diretor do Hospital
de Base, da Policlínica Osvaldo Cruz, a um Médico Auditor que
trabalha no GRESCS, ao Secretário Municipal de Saúde, que fique
registrado isso.

O tema de hoje é quanto ao dia 31, onde se comemora
o Dia Mundial Sem Tabaco. Esse é um problema muito sério e por
eu ser médico e ser médico da parte pulmonar, cirurgião torácico,
o número de pessoas que chega até o consultório, ao nosso
trabalho social, é muito grande com problemas pulmonares. Estima-
se hoje que existam mais de 4.700 substâncias no cigarro, entre
elas a nicotina, que é já comprovado ser uma substância, uma
droga, uma substância que causa vícios. No Brasil, existe mais de
25 milhões de fumantes, desses 200 mil morrem por ano devido
a doenças ligadas ao cigarro. Mas o problema maior, meus amigos,
não é a pessoa que quer fumar, que quer se matar, ter a sua
úlcera, seu câncer de pulmão, esse, a opção é dele; mas existe
uma coisa pior, que é o chamado fumo passivo; são as pessoas
que ficam próximas aos fumantes e são obrigadas a inalar aquela
fumaça e também desenvolver doenças pulmonares, 72% das
crianças que ficam próximas a fumantes, e não precisa ser em um
ambiente único, fechado, pode até ser um local razoavelmente
aberto, 72% das crianças desenvolvem doenças pulmonares; asma,
bronquites, pneumonias, por conta de conviver num ambiente
junto a pessoa fumante.

A Organização Mundial de Saúde quer regulamentar
algumas questões ligadas ao cigarro, quer proibir mundialmente o
fumo em locais fechados, mas aqui no Brasil nós estamos
adiantados, graças à Deus, nesse ponto, no que tange a legislação
para fumar em locais públicos estamos adiantados, desde 1998 já
tem essa legislação e hoje vence o prazo aonde o Ministério da
Saúde está fazendo uma consulta pública para saber exatamente
como regulamentar os chamados fumodrómos, seria o local onde
a pessoa pode fumar, tem que ter o ambiente mínimo, uma
ventilação mínima e hoje realmente vence o prazo para isso aí.  O
fato é que o Governo Federal criou desde 2004 um programa

federal para combate ao uso do fumo. Com este programa federal
os municípios deveriam prestar atendimento às pessoas que
querem largar o vício do fumo, informando que existe um
programa, informando o medicamento que é cedido, o Ministério
da Saúde hoje, e eu tenho certeza que muitos dos colegas aqui
não sabem, Vossa Excelência sabia, Deputado Tiziu, que hoje é
entregue gratuitamente goma de mascar com nicotina e aquele
pet com nicotina gratuitamente para o cidadão que quer parar
de fumar, você sabia disso?  Nem eu.  Eu também não sabia.
Deputado, da área de saúde e não sabia, porque não existe uma
divulgação a respeito desse programa, é um programa federal,
em parceria com os municípios e que não tem o conhecimento
da população, se nós que estamos aqui no meio das informações
por vezes não sabemos, quem dirá o cidadão comum que não
tem acesso a isso. O fato é que em nível de Rondônia esse
programa ainda está com o Estado e em contato com a
Coordenação Estadual desse Programa de Tabagismo me foi
informado que estão sendo formalizadas parcerias com 52
municípios, especificamente aqui em Porto Velho o programa ainda
não saiu do papel, ainda está engatinhando, não existe um ponto
do município que faça o atendimento, no Osvaldo Cruz existe
esse programa, porém como ele não é bem divulgado a população
não está sabendo.  O Sr. Secretário de Saúde, Milton Moreira,
sabiamente também lançou uma portaria estadual, proibindo e
também regulamentando o fumo em locais públicos. Então quanto
a isso estamos bem protegidos, o que nós precisamos é informar
a população que existe esse programa e o que esse programa
fornece ao cidadão que quer parar de fumar.

Em vista disso, eu estou encaminhando requerimento à
Coordenadora desse programa antitabagismo, aonde eu vou exigir
que seja afixado em locais públicos que existe um programa
estadual, primeiro; segundo, o quê que este programa fornece
ao cidadão? Mas eu vou exigir que seja feita uma campanha,
imprensa escrita, televisionada, que seja divulgado que existe esse
programa, os dias de atendimento enquanto for no Osvaldo Cruz,
os dias que atende no Osvaldo Cruz, o quê que a pessoa tem que
fazer para ser atendida, que documento tem que levar, vou exigir
que seja feita uma campanha informativa para a comunidade, para
a população de Rondônia. E em paralelo a isso a minha assessoria
já está acabando de levantar as informações técnicas aonde quero
criar um projeto de lei estadual no sentido de dificultar a visualização
do cigarro. Não sei se vocês já notaram, quando você vai numa
padaria, vai no caixa da padaria, na frente do caixa está ali um
bando de cigarro exposto, você vai num boteco, na frente está
um bando de cigarro exposto, é droga, é droga, é veneno, mata,
faz mal, não tem que ficar exposto, se pode vender, se a lei
permite que se venda o cigarro ainda, que fique escondido
embaixo do balcão, porque o cara que já quer parar de fumar,
aquele que está na dúvida, em cima do murro, vou parar, vou
parar, quando ele olha aquele cigarro, vai comprar um pão, vê o
cigarro ali, aquilo induz o subconsciente dele e ele mais uma vez
compra o cigarrinho.

O SR. JESUALDO PIRES – Um aparte, Deputado?

O SR. DR. ALEXANDRE - Pois não, Deputado.

O Sr. Jesualdo Pires – Nobre Deputado Doutor
Alexandre, parabéns pelo tema. V.Exª. que é médico da área de
saúde, e a saúde do Brasil que passa por momentos de muitas
dificuldades, V.Exª. sabe disso e parabéns pelo tema. Em paises
desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos V.Exª. bem sabe
que a propaganda do tabagismo é completamente proibida,
completamente proibida, tanto é que ás indústrias   tabagistas
que são multinacionais poderosas elas usam os paises do Terceiro
Mundo para divulgar propaganda. Por exemplo, elas financiam essas
equipes da Fórmula I, com altas somas, são milhões de dólares
todos os anos, por quê? Porque uma corrida de Fórmula I que
acontece no país, ela é transmitida para o mundo inteiro. É uma
forma de escape, pode notar V.Exª. quando existe uma corrida
de carro, por exemplo, nos Estados Unidos ou na França, ou na
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Alemanha, toda aquela propaganda de cigarro ela não pode ser,
aparecer até no macacão do piloto, você suprime naqueles paises
que proíbem essa propaganda, é acintosa, é como bem disse
V.Exª.

Só para complementar e aí entra na minha área de
engenharia. Eu vejo a importância que o país não dá a questão da
saúde preventiva. Quer dizer, a importância que tem hoje as obras
de infra-estrutura, as obras de saneamento básico, que como
V.Exª. sabe que como médico respeitado e conhecedor da saúde
pública, sabe que as doenças pelo, principalmente nas crianças,
ela se dá principalmente no contato da água contaminada, ou
seja, você poderia evitar uma série de doenças, poderia evitar em
torno de 60 a 70% das doenças que acometem principalmente
as crianças se houvesse uma política de infra-estrutura, uma política
de saneamento básico neste país, ou seja, prevenir a doença,
não remediar.

Então eu quero parabeniza-lo, dizer da importância desse
trabalho que V.Exª. tem feito nesta Assembléia em prol da saúde
pública, principalmente. E dizer que sou parceiro nessa luta
também, e enfatizar principalmente a questão da infra-estrutura
do saneamento, ou seja, da prevenção da doença.

Muito obrigado Senhor.

O SR. DR. ALEXANDRE – Obrigado pelas palavras nobre
Parlamentar. Faço questão que vosso aparte seja colocado junto
ao nosso discurso. E realmente o senhor tem completa razão na
questão da Europa Deputado Jesualdo, porque é realmente nos
paises de baixa e pequena renda que tem se aumentado
exorbitantemente o número de fumantes. A Organização Mundial
de Saúde fez um levantamento desse aumento do número de
fumantes e realmente apenas no país de baixa renda e média
renda está havendo esse aumento. Na Europa, países chamados
ricos está estabilizado o percentual de número de fumantes. Mas
o fato é que realmente a gente tem que tomar algumas decisões
maiores. Se a lei federal caminhou nesse sentido já da proibição
do fumo em locais públicos, ela ainda está engatinhando no
sentido da propaganda que ainda é muito permissiva, mesmo hoje
em dia tendo aquelas informações embaixo, propaganda que o
cigarro faz mal à saúde, ainda é uma propaganda permissiva. Mas
aqui no Estado de Rondônia nós podemos fazer a diferença. E
esses projetos que eu estou levantando da viabilidade legal de
serem feitos. Espero que até a próxima semana a gente consiga
já trazer algo de mais concreto. E com certeza aqui no Estado de
Rondônia teremos mais fiscais.

O Sr. Tiziu Jidalias – Um aparte, Deputado?

O SR. DR. ALEXANMDRE - Pois não, Deputado.

(Às 10 horas e 18 minutos o Sr. Neodi Carlos passa
a presidência ao Sr. Jesualdo Pires).

O SR. TIZIU JIDALIAS – Nobre Deputado Alexandre,
primeiro eu quero lhe parabenizar, todas as vezes que o senhor
vem a esta Tribuna, tenho observado, sempre com a grande
preocupação de defender a sua classe, a qual eu tenho certeza
que o senhor tem a maior satisfação em realmente representar
como médico que é. E quero lhe parabenizar por esse seu discurso,
e deixar também o meu posicionamento aqui, até para que o
senhor saiba que não está sozinho nesta guerra. Embora eu não
entenda nada sobre saúde, só sei quando eu estou sã, ou quando
estou doente. Mas dizer que sou totalmente á favor de qualquer
lei que viermos criar nesse sentido. Eu não diria nem que é da
proibição de alguém fumar ou não, mas eu diria que é na prevenção
deste alguém vir a adoecer, ou não.

Então eu quero lhe dar os parabéns, lhe agradecer até,
é como um protestante também do fumo, eu venho aqui lhe
agradecer por essa iniciativa de vir abordar, fazer esses
esclarecimentos tão importantes. E me colocar lado a lado contigo,
de mãos dadas aí dentro de qualquer projeto, iniciativa sua, nesse
sentido, para que a gente possa estar colaborando com a melhoria

da saúde das pessoas. E ao mesmo tempo nós estarmos tirando
o máximo que nós pudermos desta droga tão perigosa, que ela
não é proibida, mas que ela vai matando aos poucos no silêncio,
eu diria que essa é a pior das drogas, e que às vezes as pessoas
não se dão conta.

Então, parabéns por esse grande pronunciamento nesta
manhã. Parabéns mesmo.

O SR. DR. ALEXANDRE – Obrigado, nobre Deputado
Tiziu. Também faço questão que seu aparte seja colocado,
acrescida ao nosso, e enfim que fique aqui o protesto e que
tenho certeza que quando nós trouxermos esse possível projeto
de lei dificultando a visualização do cigarro, quem quer comprar
que vá comprar, mas pelo menos aquele que está no meio do
caminho, que você não faça uma indução visual para aquilo, que
você coloque o cigarro num lugar mais escondido, que pelo menos
a gente consegue de repente diminuir um pouquinho essa
ascensão no número de fumantes. Obrigado, senhores.

O SR. PRESIDENTE (JESUALDO PIRES) – Encerrado
o Grande Expediente, passemos às Comunicações de Lideranças.

Com a palavra, pelo prazo de vinte minutos, sem aparte,
o ilustre Deputado Euclides Maciel.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANAS

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
Deputados, imprensa, auditório, prazer tê-los aqui.

Nós vamos fazer uma indicação, Sr. Presidente, nós
pedimos, fomos ao DNIT há poucos dias e falamos sobre a terra
de Chico Paraíba, Presidente Médici, ou mais seja precisamente ali
em Bandeira Branca, aonde tem acontecido´, Deputado Chico,
muitos acidentes no perímetro, pode-se dizer porque a BR corta
o Bandeira Branca, e eu estive com a comunidade ali numa festa
no final de semana, e eles estão mandando ao Deputado Chico
Paraíba, e nós por estarmos em Ji-Paraná, pedindo quebra-molas
ali naquela BR, eu sei que quebra-molas hoje é voltar ao tempo,
porque é uma BR, mas recebi essa informação do DNIT que não
pode pôr quebra-molas na BR , ao contrario estão tirando. Eu não
sei se eu estou cego ou o que é, porque aonde há vidas não
pode pôr quebra-molas, agora aonde cobra fiscalização aí pode
pôr quebra-mola, quis o destino que ali no Bandeira Branca, como
tem muitas famílias, que eu o Deputado Chico Paraíba, dessa sua
terra, conhece bem, ali não pode pôr quebra-molas, foram cinco
vitimas em pouco tempo, fora os acidentes que ali para o ônibus,
as crianças atravessam e os veículos passam em alta velocidade.
Ali não pode, mas aí criaram uma balança, quem vai para Ouro
Preto, essa balança importantíssima, só que ali tem dois quebra-
molas enorme na BR, quer dizer, quando é a vida, quando é o ser
humano para preservar, para atender, não pode pôr quebra-mola.
Agora, para balança, aonde é para cobrar, ali pode pôr quebra-
mola. Que diferença que tem de pôr, se não pode pôr, não pode
pôr em lugar nenhum então. Eu acho que aí está sendo uma
coisa diferente, para ajudar a comunidade que atravessa a BR não
pode pôr quebra mola; agora, para cobrar pode. Aí estão brincando
com o povo também.

Então, nós vamos fazer uma indicação aqui e esperamos
ser atendidos, que se não for atendido pelo DNIT, nós vamos
pedir que arranquem aquele quebra-mola também de lá. Já que
não pode pôr para ajudar o povo, não pode para cobrar também.
Eu nunca vi a vontade de cobrar como tem, viu, e é ligeiro que
pode.

Mas eu prometi, Sr. Presidente, falar sobre TV e Rádio
Assembléia. Nós fomos incumbidos de ir conhecer a única TV
Assembléia que funciona no Brasil de fato e de direito. Tem algumas
que funcionam de fato, mas não de direito. E nós queremos tratar
esse tema, que entendo ser muito importante, não só para mim,
mas para todos os Parlamentares e sobretudo para toda a sociedade
rondoniense. Estou falando do sistema de radiodifusão que deve
ser implantado com máxima urgência nesta Casa, o qual engloba
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a Rádio e TV Aberta da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia.

De início, antes de adentrar especificamente na questão
da TV e da Rádio Assembléia, quero fazer um breve relato do
sistema de radiodifusão no Brasil. Como é do conhecimento de
todos, o advento do rádio antecedeu o  da TV e no Brasil,
especificamente, nossa primeira emissora de rádio entrou no ar
nos anos 20, enquanto que a TV fez a sua primeira transmissão
nos anos 50, três décadas depois. Como tudo no Brasil, tanto o
rádio como a TV entraram em operação pelas mãos da iniciativa
privada, essas novas modalidades de comunicação de massa, cada
qual no seu tempo, foi ganhando importância até chegar ao
estágio atual. Contudo, a exemplo do que ocorre nas demais
atividades, nossa legislação sobre o tema não acompanhou a
evolução desse tão importante sistema de comunicação, bastando
para isso uma simples leitura nos dispositivos legais que dispõe
sobre as concessões de radiodifusão para constatar que essas
regras são obscuras, conflitantes, para não dizer daqueles que de
modo cristalino vieram incorporar a legislação para atender
interesses desse ou daquele grupo de comunicação.

Mas ainda sobre nossa legislação, devo dizer, meu Deputado
Ribamar, grande lateral, devo dizer que estão previstas algumas
modalidades de TV no Brasil, como, por exemplo, TV Estatal, TV
Educativa, TV Comercial, TV Comunitária, TV Universitária, TV
Pública, TV a Cabo e TV Legislativa, No entanto, hoje há um
consenso de que as TVs que se enquadram no campo público,
sejam elas estatais, universitárias, comunitárias, educativas ou
legislativas, todas, cada qual na sua área tem o seu dever de
informar e formar a população. Não ficar presa aos altos índices de
audiência próprios das TVs comerciais. Deve, sim, elaborar uma
grade de programação que tenha o propósito de desenvolver no
espectador um espírito refletivo e não fazer o que faz hoje a TV
Comercial, a qual em regra estabelece sua programação de modo
a persuadir a mente do espectador com a finalidade de vendê-la
a seus anunciantes.

E o que se disse até aqui sobre a TV deve ser estendido
ao rádio, que sofre das mesmas mazelas. Após esse singelo
comentário face à complexidade do tema, quero aqui adentrar
especificamente nas questões de TV e da Rádio Assembléia. Faço
isso porque sou Parlamentar e tenho o dever de lutar ao lado de
todos os membros desta Casa para levar a população de modo
transparente tudo que é feito pelo Poder Legislativo. Segundo,
porque toda vida vivi, ou seja, sobrevivi a duras penas como homem
de comunicação, inclusive, se hoje estou aqui nesta Tribuna, o
que muito me honra, devo quase tudo ao meu trabalho como
locutor de rádio e apresentador de TV aqui neste querido Estado
de Rondônia. Dessa forma, a pedido do Presidente Neodi Carlos,
estive ao lado do nosso Diretor de Comunicação, o Roni, do nosso
assessor, o Sérgio, visitei em Fortaleza a TV Assembléia Legislativa
daquele Estado, assunto que vou tratar agora.

Chamo a atenção de V.Exª. para o fato que a TV
Legislativa surgiu com o advento de TV a Cabo, em 1995, pela
denominada Lei do Cabo, estando, portanto, nos termos da
legislação vigente, sua transmissão restrita ao sistema de TV a
Cabo. Por aí já se percebe as limitações impostas pelo poder
concedente federal aos Estados-membros e que muito nos
aborrece. Como se não bastasse, o Congresso Nacional, composto
pelo Senado e Câmara, cada qual já dispõe de sua TV, sem qualquer
restrição, nada mal, afinal cabe ao Senado homologar todas as
concessões. Mas no Brasil, como sempre se dá um jeitinho, a
Presidência da Assembléia Legislativa do Ceará, sabiamente, está
aí o nosso Diretor Roni, que nos acompanhou, pleiteou e obteve
junto ao Ministério das Comunicações a concessão de uma TV
Educativa Aberta, denominada “Governo do Estado do Ceará/
Assembléia Legislativa do Ceará”. Sendo que tal expediente foi
utilizado porque as Assembléias Legislativas são incompetentes
para firmar contratos de concessão de serviços públicos.

O SR. TIZIU JIDALIS – Questão de Ordem, Sr.
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Jesualdo Pires) - Pois não, nobre
Deputado.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Nobre Deputado Neodi,
Deputado Euclides, eu gostaria de parabenizá-lo,  V.Exª. gostou
dessa parte de chamá-lo de Deputado Neodi?

O SR. EUCLIDES MACIEL – Gostei de Presidente Neodi,
quem sabe um dia ele me cede a presidência.

O SR. TIZIU JIDALIAS – Eu quero parabenizá-lo, eu
queria pedir um aparte, mas como é no momento de Liderança,
estou pedindo aqui uma Questão de Ordem, porque eu não
poderia deixar de pelo menos tentar corroborar ou contribuir
mesmo com todo esse grande discurso que o nobre Deputado
aqui está fazendo.

Eu sou um profundo defensor da urgente instalação desse
programa ou desses programas como aqui já foram expostos tanto
para a televisão quanto para o rádio. Eu acrescentaria mais um
detalhe, que é a questão do Jornal da Assembléia, porque os
nossos discursos precisam sair de dentro desta Casa. Há poucos
dias atrás eu estava nesta Tribuna, nobre Deputado Euclides, e
eu estava até falando, me referi sobre que esta Casa para o público
aí fora ainda é uma cortina que as pessoas não sabem o que
estão atrás dela, ou seja, muitas palavras, nós temos falado, muitos
discursos e que nós falamos aqui uma palavra e lá fora as pessoas
estão interpretando de uma outra forma ou as informações estão
chegando lá de outras formas. A forma mais direta é esta: é nós
usarmos os recursos que estão sobre as nossas mãos e realmente
colocar em prática o mais rápido possível a TV Assembléia, um
programa de rádio também da Assembléia como da mesma forma
eu estou acrescentando ainda ao seu discurso, se me permite, a
questão de um Jornal da Assembléia.

Portando, nobre Deputado, eu sou um profundo defensor
da imprensa, acredito que a imprensa, realmente, ela precisa desse
espaço para poder fazer o seu trabalho. Eu sempre digo que a
imprensa, ela noticia os fatos negativos, a tendência dos fatos
negativos darem mais ibope, mas eu espero realmente que através
de todos os fatos positivos desta Casa, a imprensa também, ela
possa levar essa informação para a nossa população e eu quero
me congratular com essa sua fala, me colocar, na verdade, como
seu parceiro; sempre vou defender a imprensa séria que quer
realmente fazer o seu trabalho e, sobretudo, não posso deixar de
buscar juntamente com V.Exª. esse espaço que é nosso, nós
precisamos de um programa para que todas as pessoas, em
qualquer lugar deste Estado, que tenham uma televisão, que
tenham rádio, que tenham acesso a um jornal, possam saber o
que seus Parlamentares, os seus verdadeiros representantes do
povo estão aqui fazendo nesta Casa.

Eu sempre digo, nobre Deputado, aqui para concluir a
minha Questão de Ordem, sempre digo o seguinte: quisera eu
neste momento, nobre Deputado Euclides, que a população do
Estado de Rondônia realmente soubesse aquilo que nós estamos
fazendo dentro desta Casa, o quanto de bem esta nova legislatura
tem feito para o crescimento do Estado de Rondônia. Eu tenho
certeza que estamos dando a nossa contribuição e no momento
que nós tivermos uma TV, nós tivermos um rádio, que nós tivermos
um jornal, que tenha realmente competência, capacidade para
levar as informações da forma que realmente elas são tratadas
aqui dentro, este Parlamento, Sr. Presidente, Presidente Neodi e
nobre Deputado Euclides, nobres Deputados que aqui estão, este
Parlamento terá a partir deste momento um novo conceito da
nossa sociedade do Estado de Rondônia. Precisamos urgentemente
fazer com que Deputado dentro do Estado de Rondônia volte a
ter valor de Deputado. Às vezes vocês sabem disso, às vezes faz
vergonha por aí falar que é um Deputado, pela imagem distorcida,
pela imagem negativa que a população tem dos Parlamentares.
Mas eu quero acreditar que através desses meios de comunicação
que V.Exª. que com muita propriedade, que eu quero parabenizar,
está defendendo neta manhã, que o qual eu estou aqui me
colocando também como parceiro do senhor, até porque sou
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plenamente de acordo que nós possamos buscar meios, nós
infelizmente tivemos um problema dias atrás, tivemos aí o embargo
na licitação da nossa mídia. Infelizmente essas coisas ainda
acontecem, mas que nós possamos criar alternativas para que
urgentemente este Parlamento possa realmente ter a sua voz
nos quatro canto do Estado de Rondônia.

Parabéns, nobre Deputado Euclides Maciel, representando
a nossa querida cidade aqui de Ji-Paraná, juntamente com o meu
querido amigo Jesualdo Pires. Obrigado.

(Às 10 horas e 35 minutos o Sr. Jesualdo Pires
passa a presidência ao Sr. Neodi Carlos).

O SR. EUCLIDES MACIEL – Eu que agradeço,
Deputado, pela Questão de Ordem. E eu falava aqui aos
companheiros de imprensa, em nome do meu amigo Coutinho
que está aí também, muito obrigado. Dizer que lá no Ceará foi
criada então a TV Aberta Governo do Estado do Ceará/Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará. Ele foi utilizado porque as
Assembléias Legislativa, Presidente, elas são incompetentes para
firmar contratos de concessão de serviços públicos. O que para
mim é um grande absurdo, onde está a tão ressaltada
independência dos Poderes? Mas de qualquer forma foi uma saída
de mestre de nossos colegas cearenses, fato que vem dando
bons frutos  àquela instituição, como veremos agora. O porquê
da visita na Assembléia Legislativa do Ceará, a tal motivação para
essa escolha foi simples, trata-se da única TV Legislativa Aberta
legalmente operando no Brasil, segundo fontes do Departamento
de Concessões dos Ministérios ou do Ministério das Comunicações.
Daí a importância de visitá-la para conhecer suas instalações e
sobre tudo sua programação, o que fizemos 30 dias atrás.

Mas, Deputado Dantas, o que mais me chamou atenção
foi o poder, Presidente, que tem uma TV Legislativa  aberta. Num
único dia em que estive lá, em plena segunda-feira, ocorreram
nada mais nada menos do que cinco Audiências Públicas, todas
disputando quase que na base da força, para não dizer na porrada,
a permissão para transmissão ao vivo seu debate para todo o
Estado do Ceará. Pasmem...

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Deputado, o
tempo de V.Exª. está esgotado em 5 minutos.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Vinte minutos, já?

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Vinte e cinco.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Mas eu precisava concluir,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Tem dois minutos
para concluir.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Quanto?

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Dois para concluir.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Cinco? Aí eu fecho. Mas,
Srs. Deputados, o frisson é tão grande que a Presidência da
Assembléia do Ceará pretende contratar o serviço, o IBOPE para
medir audiência daquela TV, pois há uma expectativa de que ela
já está entre a mais assistidas do Ceará, é a TV Assembléia do
Ceará, Sr. Presidente. E o Presidente Sobrinho, nós almoçamos
com ele e ele quer vir aqui em Rondônia, pois sabe da família dos
cearenses que tem aqui, numa Audiência Pública e falar sobre a
TV Assembléia, mas gostaríamos de trazer todos os demais
companheiros para que viessem até aqui. Nas conversas reservadas
que eu tive, me foi dito que a imagem daquela Casa de Leis
melhorou, e muito, após a implantação da TV Aberta que ocorreu
um ano atrás, fruto da transparência, das atividades da instituição
que permite o cidadão avaliar o desempenho de cada Parlamentar,
uma vez que ele está sempre exposto no dia-a-dia de trabalho,

seja na Tribuna, nas Comissões Temáticas, nas Audiências Públicas,
nas entrevistas e em outras formas de aparições.

Com isso, Sr. Presidente, entendo que devemos seguir o
exemplo de nossos colegas do Estado do Ceará, tornando realidade
a implantação da TV Aberta e da Rádio desta Casa, para que
possamos oportunizar a toda população deste Estado a
possibilidade de assistir  todos os atos praticados aqui. Mas devemos
ir além disso, devemos complementar nossa grade de programação
com produções que mostrem as nossas peculiaridades locais e
regionais, para que o restante do Brasil, e por que não dizer para
o mundo, por meio da liberação de sinais de via satélite, devemos
desenvolver sobretudo programas que simulem o exercício da
reflexão por parte do espectador. Aí sim, está sendo
desempenhado o verdadeiro papel de uma TV Legislativa Aberta,
cuja programação deve ser irradiada da Casa do povo para o povo
com a linguagem do povo.

Por último, Sr. Presidente, agradeço a oportunidade que
me foi dada por V.Exª. no sentido de dar os primeiros passos na
direção de levantar dados, visando a implantação do nosso
verdadeiro sistema de rádio difusão e sendo assim, não posso
deixar de conclamar a todos os colegas desta Casa, junto com o
Deputado Tiziu, para que possamos implantar a Rádio e a TV
Legislativa Aberta, não medindo esforços, nem pesando valor do
recurso necessário, que entendo que os gastos indevidamente
efetuados nas gestões anteriores e agora economizados devem
ser revertidos na construção de um meio de comunicação em
prol do povo de Rondônia.

Encerrando, gostaria de sugerir à Mesa Diretora e a todos
os pares desta Casa para que, num grande mutirão, juntássemos
nossas forças, visando à implantação da nossa Rádio e TV Legislativa
Aberta, nos moldes da TV do Ceará. Contudo, um
empreendimento de tal envergadura, além de muitos recursos,
demanda um tempo razoável. Sendo assim, por ora, julgo
importante que a TV Legislativa a cabo deveria voltar ao ar, até
que a TV Aberta entre em operação, mesmo reconhecendo os
seus limites em termos de audiência.

Era o que tinha. Pois não.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Deputado Amauri,
neste expediente não cabe apartes. O Deputado já está, concedeu
para o Deputado...

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Eu pensei que era o
Grande Expediente.

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

O SR. EUCLIDES MACIEL – Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

Solicito o Sr. Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas. Vou inscrever aqui o Deputado Amauri
nas Comunicações Parlamentares.

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

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO
DEPUTADO NEODI CARLOS - Dá nova redação ao parágrafo
único do art. 264 da Constituição Estadual.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Que
institui o código estadual de saúde do trabalhador.
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- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS -
propõe a mudança do nome do Palácio Teotônio Vilela.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS -
dispõe sob a extensão do PROHACAP ao pessoal de apoio e
administrativo.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Que proíbe
nos casos de edição, redação e impressão de livros e apostilas
escolares para distribuição na rede de ensino estadual, a
contratação de empresas que não tenham em seus quadros de
profissionais educadores, historiadores, pedagogos, escritores,
jornalistas que possuam notório conhecimento sobre nossa História,
nossos aspectos culturais, sociais, ambientais, geográficos e a
formação pioneira de Rondônia.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Declara de
utilidade pública o Conselho das Associações e Cooperativas do
Médio e Baixo Madeira – CONAR/ COBAM.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Requer
a formação de uma Comissão Temporária Especial para promover
revisão no Regimento Interno a fim de adequá-lo às normas
vigentes das Constituições Federal e Estadual.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS - Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de construir uma sede
própria do IDARON no Município de Governador Jorge Teixeira.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS - Ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de realizar uma operação
tapa-buracos, na Rodovia Estadual que ligo o Município de
Theobroma a BR-364.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Indicando ao
Senhor Governador do Estado a urgente necessidade de construir
a cobertura da quadra de esporte e construção do muro através
do convênio com a SEDUC da Escola Filantrópica Centro Educacional
Adventista de Ouro Preto do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao Senhor
Governador do Estado interceder junto ao DER quanto a urgente
necessidade de ser asfaltada a Avenida Jorge Teixeira, que liga a
BR-364 até a rodoviária no Município de Ouro Preto do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao Senhor
Governador do Estado da urgente necessidade de ser destinado
pela SESAU/AGEVISA duas viaturas para atender às necessidades
da vigilância sanitária do Município de Ouro Preto do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a agilização em caráter de urgência do processo
licitatório para construção da Penitenciária de Ariquemes.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS –
O Parlamentar que o subscreve, requer à Mesa, na forma
regimental, que seja retirada de tramitação a proposta de Emenda
Constitucional 006/07, de sua autoria, que altera e revoga o
dispositivo da Constituição Estadual que trata da eleição da Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa do Estado.

31 de maio de 2007.
Deputado Amauri dos Santos.

– REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS,
requer a formação de uma Comissão Temporária Especial para
promover a revisão da Constituição Estadual, a fim de adequá-la à
Constituição Federal.

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

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) -
REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – O
Parlamentar que o subscreve, requer à Mesa, na forma regimental,
que seja retirada de tramitação a proposta de Emenda
Constitucional 006/07, de sua autoria, que altera e revoga o
dispositivo da Constituição Estadual, que trata da eleição da Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa do Estado.

31 de maio de 2007.
Deputado Amauri dos Santos.

O SR.PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Em discussão, em
votação o requerimento do ilustre Deputado Amauri dos Santos.

Encerrada discussão. Em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Arquivo.
  Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Não há
mais matéria para deliberar Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a Ordem
do Dia.

Passaremos às Comunicações Parlamentares.
Com a palavra por um tempo de até cinco minutos, sem

aparte, o ilustre Deputado Amauri dos Santos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, eu ouvi aqui o discurso do Deputado Euclides e é
uma preocupação dele, ele está de parabéns porque aqui nós
temos feito um trabalho, temos trabalhado muito como
Parlamentar e não tem divulgado nosso trabalho e seria justa a
TV Assembléia divulgar, a Assembléia ter sua própria estrutura
nós temos bons repórteres aqui, bons jornalistas que vão ajudar a
divulgação do nosso trabalho. É um compromisso que a gente
tem com a sociedade e não tem divulgado o trabalho. São vários
projetos importantes que temos aprovado, isso nas Comissões, e
isso aí é importante a divulgação para o trabalho Parlamentar,
porque às vezes a comunidade não sabe do trabalho do
Parlamentar lá nas nossas bases, porque até mesmo o meio de
comunicação ele não chega até o local e a TV Assembléia divulgar
o meu trabalho no meu município, na minha região de Jarú, ou
mesmo divulgar o trabalho do Deputado Professor Dantas, é muito
importante divulgar o trabalho de toda Assembléia em geral e é
por isso que a nossa preocupação de ter a TV Assembléia bem
estruturada, é importante para todos nós Deputados.

São estas as minhas palavras e sair o mais rápido possível,
que é importante; que eu conheço a TV lá do Ceará, eu conheço
a TV, sei, tenho acompanhado as vezes que eu vou a Brasília,
tenho acompanhado, é importante a gente ver o trabalho do
Parlamentar na Comissão, às vezes a gente vai às Comissões, tem
20, mais de 20 projetos lá distribuindo, a gente trabalhando e às
vezes chega lá um crítico e diz: o que quê um Deputado faz? Nós
não somos obrigados a andar na mente ou andar com a agenda
no bolso, eu fiz isso e isso e a divulgação é importante, a divulgação
é o mais importante para todos nós Parlamentares.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos)- Nada mais havendo
a tratar, invocando a proteção de Deus, antes de encerrar a
presente Sessão, convoco outra Sessão Ordinária para o dia 5 de
junho do corrente ano, no horário regimental, ou seja, às 15
horas.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 10 horas e 53 minutos)



15 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 72 1375Pág.

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 1824/2007

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

ALINE GEISIBEL NAUE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-08, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1°
de junho de 2007.

Porto Velho, 05 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1864/2007

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

CLAUDEMIR DIAS DE CARVALHO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar,
código AP-21, na Área Administrativa da Presidência a partir
de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 11 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1860/2007

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

DARI DUARTE, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, na Área
Administrativa da Presidencia, a partir de 1º de junho de 2007.

Porto Velho, 11 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1801/2007

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

ELIOMAR DE ARAÚJO PEREIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
15, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de
junho de 2007.

Porto Velho, 04 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1830/2007

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

GERALDO MARTINS DE SOUZA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
03, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de
junho de 2007.

Porto Velho, 05 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1829/2007

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

GIGLIANE AMORIM LIMBERGER, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de
junho de 2007.

Porto Velho, 05 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1828/2007

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:
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N O M E A R

IZABEL MARIA ALVES DA SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de
junho de 2007.

Porto Velho, 05 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1826/2007

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

JUVENTINO PFEFFER, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
05, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1° de
junho de 2007.

Porto Velho, 05 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1834/2007

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

LEVI PEREIRA DE MENDONÇA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1°
de junho de 2007.

Porto Velho, 05 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1833/2007

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 SALETE SOARES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1°
de junho de 2007.

Porto Velho, 05 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1827/2007

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

NILSO DE PAULA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30,
na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de junho
de 2007.

Porto Velho, 05 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1831/2007

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

N O M E A R

PAULO FRANCISCO DA SILVA NETO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-02, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º
de junho de 2007.

Porto Velho, 05 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1825/2007

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

THIAGO SANTANA BOFF, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
08, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1° de
junho de 2007.

Porto Velho, 05 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


