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ANO XXV

O SR. WILBER COIMBRA (Secretário ad hoc) - Procedendo
à leitura da ata da Sessão Extraordinária anterior.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão a ata que
acaba de ser lida. Não havendo impugnação dou-a por aprovada.
Solicito ao Sr. 2° Secretário proceder à leitura das matérias a
serem apreciadas.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS
O SR. WILBER COIMBRA (Secretário ad hoc) - Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei n°030/07, de autoria do Deputado
Wilber Coimbra, cuja Ementa é a seguinte: Obriga os Hospitais Públicos e
Particulares a comunicarem às Delegacias de Polícia mais próximas, sobre
os atendimentos de casos de mulheres, crianças e adolescentes, vítimas
de agressão física realizados em seus Prontos-Socorros.

35ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.
Em 12 de junho de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente
Secretário
Wilber Coimbra – Deputado
(Às 17 horas e 33 minutos é aberta a sessão).
COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Neodi
Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Amauri dos Santos (PMDB), Chico Paraíba (PMDB), Jair Mioto (PPS),
Luizinho Goebel (PV), Daniela Amorim (PTB), Kaká Mendonça (PTB), Valter
Araújo (PTB), Professor Dantas (PT), Ribamar Araújo (PT), Maurão de
Carvalho (PP).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo o número legal,
sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta
a 35ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.
Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura da ata da Sessão
Extraordinária anterior. Convoco o Deputado Wilber para fazer a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Em segunda discussão e
votação o Projeto de Lei nº030/07, de autoria do Deputado Wilber Coimbra
que obriga os Hospitais Públicos e particulares a comunicarem as Delegacias
de Polícia mais próximas, sobre os atendimentos de casos de mulheres,
crianças e adolescentes, vítimas de agressão física realizados em seus
Pronto-Socorros.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Sr. Secretário.
O SR. WILBER COIMBRA (Secretário ad hoc) – Em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei n° 065/07, de autoria do Poder
Executivo - Mensagem 059. A Ementa é a seguinte: Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar até o montante de
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em favor da Secretaria
de Estado de Esporte, da Cultura e do Lazer - SECEL.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira discussão e
votação o Projeto de Lei n°065/07 do Poder Executivo que autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar até o montante de
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em favor da Secretaria
do Estado de Esporte, da Cultura e do Lazer - SECEL.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Encerrada a Ordem do Dia.
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Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a presente
Sessão, convoco outra Sessão Extraordinária no prazo de 1 minuto para
apreciarmos as matérias aprovadas nesta Sessão.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 38 minutos)

36ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA.
Em 12 de junho de 2007.

21 de junho de 2007

Nº 75

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em segunda discussão e
votação o Projeto de Lei nº 065/07 de autoria do Poder Executivo que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar até o
montante de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em
favor da Secretaria de Estado do Esporte e da Cultura e do Lazer – SECEL.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Encerrada a Ordem do Dia.
Queremos agradecer aqui o pessoal do SINTERO, toda força
sindical aqui presente, os professores, profissionais da área de educação,
enfim, todos os representantes sindicais aqui presentes. E dizer que esta
Casa aqui é a Casa do povo e que recebemos com muito respeito os
senhores e senhoras aqui presentes, e nada temos contra a manifestação
e que esta Casa estará sempre à disposição para que a gente possa
discutir todos os problemas inerentes àquilo que for de interesse do povo
rondoniense.
E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e
antes de encerrar a presente Sessão, convoco uma Sessão Ordinária para
o dia 13 do corrente ano no horário regimental, ou seja, às 9 horas da
manhã.
Está encerrada a sessão.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente
Secretário
Wilber Coimbra – Deputado
(Às 17 horas e 39 minutos é aberta a sessão).
COMPARECEM OS SENHORES: Neodi Carlos (PSDC), Valdivino
Rodrigues (PRP), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio (PTN), Ezequiel Neiva
(PPS), Jair Mioto (PPS), Luizinho Goebel (PV), Daniela Amorim (PTB), Kaká
Mendonça (PTB), Valter Araújo (PTB), Professor Dantas (PT), Ribamar
Araújo (PT).

(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 41 minutos)

36ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.
Em 12 de junho de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número legal
sob a proteção de Deus declaro aberta a 36ª Sessão Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.
Solicito ao Sr. 2º Secretário proceder á leitura da ata da Sessão
Extraordinária anterior.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

O SR. WILBER COIMBRA (Secretário Ad Hoc) – Sr.
Presidente, solicito dispensa da leitura da ata.

Secretário
Valter Araújo – Deputado

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está dispensada.
Solicito que seja publicada a ata da Sessão Extraordinária

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

anterior.
Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. 2º Secretário proceder à leitura das matérias a
serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS
O SR. WILBER COIMBRA (Secretário ad hoc) – Sr.
Presidente, em segunda votação e discussão o Projeto e Lei nº 065/07 de
autoria do Poder Executivo - Mensagem 059 que autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito adicional suplementar até o montante de R$2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais) em favor da Secretaria de Estado do
Esporte, da Cultura e do Lazer – SECEL.

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Neodi
Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Amauri dos Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba
(PMDB), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Mioto (PPS), Luizinho Goebel (PV),
Daniela Amorim (PTB), Kaká Mendonça (PTB), Valter Araújo (PTB), Professor
Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Ribamar Araújo (PT), 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 36ª Sessão Ordinária Legislativa da 1ª Sessão Legislativa.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Ata da Sessão
anterior.
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O SR. VALTER ARAÚJO (Secretário ad hoc) – Procedendo
à leitura da ata.

19 - Ofício nº 465/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 118/07, de
autoria do Deputado Amauri dos Santos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão a ata que
acaba de ser lida. Não havendo impugnação, dou-a por aprovada.
Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura do expediente
recebido.

20 - Ofício nº 466/07 – COTEL, em resposta às Indicações nºs. 229 e
231/07, de autoria dos Deputados Wilber Coimbra e Ezequiel Neiva.

O SR. VALTER ARAÚJO (Secretário ad hoc) – Procedendo
à leitura do expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – MENSAGEM Nº 059/07 – Poder Executivo, encaminhando Projeto
de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar
até o montante de R$ 2.500.000,00 em favor da Secretaria de Estado do
Esporte, da Cultura e do Lazer – SECEL”.
02 – Ofício nº 1752/07 – SEDUC, encaminhando, para conhecimento,
cópias dos Convênios do Transporte Escolar dos alunos residentes na área
rural e matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino.
03 – Ofício nº 449/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 82/07, de
autoria do Deputado Valter Araújo.
04 - Ofício nº 450/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 021/07, de
autoria do Deputado Kaká Mendonça.
05 - Ofício nº 451/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 174/07, de
autoria do Deputado Wilber Coimbra.
06 - Ofício nº 452/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 105/07, de
autoria do Deputado Ezequiel Neiva.
07 - Ofício nº 453/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 027/07, de
autoria do Deputado Ezequiel Neiva.
08 - Ofício nº 454/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 181/07, de
autoria do Deputado Maurão de Carvalho.
09 - Ofício nº 455/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 194/07, de
autoria do Deputado Wilber Coimbra.
10 - Ofício nº 456/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 147/07, de
autoria do Deputado Wilber Coimbra.
11- Ofício nº 457/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 145/07, de
autoria do Deputado Wilber Coimbra.
12 - Ofício nº 458/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 167/07, de
autoria do Deputado Wilber Coimbra.
13 - Ofício nº 459/07 – COTEL, em resposta às Indicações nºs 48, 50,
54, 55 e 75/07, de autoria dos Deputados Wilber Coimbra, Tiziu Jidalias,
Ezequiel Neiva, Maurão de Carvalho e Jesualdo Pires.
14 - Ofício nº 460/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 052/07, de
autoria do Deputado Neri Firigolo.
15 - Ofício nº 461/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 021/07, de
autoria do Deputado Ezequiel Neiva.
16 - Ofício nº 462/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 017/07, de
autoria do Deputado Tiziu Jidalias.
17 - Ofício nº 463/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 103/07, de
autoria do Deputado Ezequiel Neiva.
18 - Ofício nº 464/07 – COTEL, em resposta à Indicação nº 309/07, de
autoria do Deputado Euclides Maciel.

21 – Ofício nº 467/07 – COTEL, em resposta às Indicações nºs 202, 266
e 265/07, de autoria dos Deputados Ezequiel Neiva e Neodi Carlos.
22 - Ofício nº 61/07 – Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
encaminhando, para conhecimento, modificações à Proposta de Emenda à
Constituição nº 50, de 2007, de autoria do Deputado Celso Giglio, que tem
por objeto a prorrogação da Desvinculação de Receitas da União – DRU e
a Contribuição sobre a Movimentação Financeira – CPMF.
23 – Ofício nº 1053/07 – Câmara dos Deputados, acusando o
recebimento do Ofício GP-ALE/07, desta Casa, e comunica que a Proposta
de Emenda à Constituição nº 13, de 2003, está em tramitação no Senado
Federal.
24 – Ofício Circular nº 294/07 – SEAPES, solicitando desta Casa a
indicação de 01 membro titular e 01 suplente para representar essa
instituição junto à Câmara Setorial de Café.
25 – Ofício nº 16278/07 – Controladoria-Geral da União encaminhando
Relatório do 5º Sorteio Público de Unidades da Federação do Programa de
Fiscalização a partir de Sorteios Públicos.
Lido o expediente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Passaremos às Breves
Comunicações. Não há oradores inscritos.
Encerradas as Breves Comunicações, passaremos ao Grande
Expediente.
Com a palavra, por um tempo de 20 minutos, com apartes, o
ilustre Deputado Neri Firigolo.
GRANDE EXPEDIENTE
O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres Parlamentares,
povo que nos assiste, principalmente o Sindicato SINTERO, que é um
Sindicato que foi fundado em 1987, 1988 e que hoje, ainda, no Estado é
um Sindicato que consegue arrebanhar, ou seja, passar a todo o Estado
confiança pela sua luta, pela sua trajetória. Eu diria que o SINTERO hoje é
um dos maiores filtros para que a sociedade possa, realmente, pensar
duas vezes quando se praticam muitas vezes algumas ações sem discussões
e assim por diante.
Eu gostaria aqui, Sr. Presidente, até de, eu ia me pronunciar no
dia de amanhã, eu estava procurando a quem de direito pudesse fazer
com que uma Lei Federal que foi criada em nível federal, e que é estendida
a toda a Nação sobre as pessoas que são soropositivas. Essa Lei é uma Lei
muito importante e no nosso Estado eu acho que é muito desconhecida,
até, talvez, totalmente desconhecida. Aonde essa lei pela interpretação
que nós temos de outros Estados, toda pessoa que tem a dependência, ou
seja, soropositiva, ela está isenta de pagar IPTU, de pagar imposto porque
é um dos incentivos, aliás, ao menos uma das ajudas dada a essas pessoas
para que elas possam fazer seus tratamentos. Eu fiquei surpreso hoje
quando uma pessoa que procurava seus direitos, para que ele pudesse
ser tratado, e de uma maneira muito discriminatória, muito desumana, foi
realmente muitas vezes rechaçado da questão do direito dele, e nós ficamos
sabendo que essa Lei existe em nível de País. E esta semana, com certeza,
farei um expediente ao Ministério Público Federal para que ele possa fazer
com que em todo o Estado se cumpra essa Lei que é tão importante para
esta classe, que hoje é discriminada, porque muitas vezes é portadora do
soropositivo, a questão da AIDS, e que muitas vezes nem os seus direitos
são respeitados. Essa Lei é uma Lei Federal, e nós com certeza iremos
cobrar do Ministério Público Federal para que o Ministério Público Federal
faça com que os órgãos competentes de cada Estado, cada Município ou
cada Distrito também possam dar este direito a estes cidadãos.
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Em segundo lugar, eu gostaria de mais uma vez falar um pouco
sobre a Escola Família Agrícola. No domingo passado, nós tivemos uma
festa da Escola Família Agrícola, em Cacoal, e a direção da Escola se reuniu
com os Deputados que estavam presentes. O Luiz Cláudio, que está
presente, o Luizinho Goebel, Valdivino Tucura, eu estava presente, o
Professor Dantas, até para que nós possamos achar uma solução para a
situação tão complicada que é a Escola Família Agrícola. E é uma Escola
hoje que está mostrando em nível de Estado a competência pelo seu
curriculum, pelo seu trabalho, pela segurança que dá inclusive ao homem
do campo na questão de situá-lo na terra, e por outro lado nós vemos
dentro das Universidades, inclusive dentro das questões sociais, as questões
que são feitas, aquela Escola está fixando o homem do campo, tanto é que
75% das pessoas que passam pela Escola Família Agrícola estão
praticamente desempenhando funções de agronegócio da Zona Rural. Eu
acho que isso é muito importante para o Estado.
Nós estivemos lá naquela festa, a promessa do Sr. Governador
Ivo Cassol de cumprir aquela emenda, aquelas emendas, ou seja, dos três
Deputados que colocaram R$60.000,00(sessenta mil reais) cada um, para
que se possa cumprir as dependências daquela Escola, e para que nós
possamos, realmente, dar continuidade. E também tentar junto com a
Assembléia Legislativa um caminho, seja estadual, seja federal, para que
aquela Escola possa entrar nos 25% da Educação, para que ela possa ter
Internet, possa ter Merenda Escolar e possa ter todos os direitos que um
cidadão tem, porque ela para o Estado hoje representa um terço do custo
dos alunos que estão na rede pública do Estado. E fazer este apelo a toda
a Assembléia para que a gente possa, realmente, verificar de perto esta
situação.
Por outro lado, Sr. Presidente, eu falo com tristeza aqui, até
porque pela primeira vez no Estado de Rondônia, ou seja, no Brasil se
instala uma CPI dentro de um Sindicato de Trabalhadores da Educação.
Eu gostaria que este mesmo tratamento de agora para frente
fosse dado em todos os 41 Fundos do Estado de Rondônia, ou seja, no
FEFA, na questão dos marmitex, na questão do combustível, na questão
do IPERON, na questão da Saúde, haja vista que teve uma condenação
na semana passada sobre a questão da Saúde, que se dê todo o tratamento
a todas as instituições deste Estado para que a gente possa fazer justiça.
E o que me preocupa é que se realmente se abre um precedente na
história do País, onde pode abrir um precedente na história do País, onde
pode-se abrir um precedente que daqui a pouco pode se colocar uma CPI
na CUT, pode se colocar uma CPI na FETAGRO, se possa colocar uma CPI
na Diocese, na Igreja Assembléia de Deus, na Luterana, na ULBRA, enfim,
eu acho que nós precisamos realmente colocar os pés no chão, e temos
como exemplo, a questão dos pescadores, que no dia 14 o Ministro da
Pesca estará no Estado de Rondônia para fazer um diálogo com o
Governador, mostrando o erro que esta Casa fez na votação daquele
Projeto. Porque não era área de competência nem do Estado, porque é
área federal, infelizmente foi instalado, foi colocado o projeto, foi votado.
Eu gostaria que nós olhássemos estas questões com mais seriedade, porque
senão é difícil nós mudarmos a visão política da Assembléia Legislativa no
nosso Estado. Eu gostaria aqui de fazer um apelo, mais uma vez, à questão
da CPI do SINTERO, e com certeza o SINTERO está entrando em nível
nacional com algumas defesas na questão que os ampara pela lei, e também
eu gostaria de cobrar da Procuradoria da Casa que me fornecesse por
escrito, como pedi aqui verbalmente, um documento que tenha legalidade
para essa CPI. Que ela me fornecesse por escrito para que a gente possa
montar junto à Ordem dos Advogados do Brasil, junto às instituições
federais, se existe realmente amparo legal para que a gente possa fazer
um trabalho mais digno, mais correto e que a gente não tenha no futuro
dor de cabeça sobre estas questões.
ðO SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrado o Grande
Expediente. Passaremos às Comunicações de Liderança. Não há oradores
inscritos.
Solicito ao Sr. 2º Secretário que proceda à leitura das proposições
recebidas.
O SR. VALTER ARAÚJO (Secretário ad hoc) – Procedendo
à leitura das proposições recebidas.
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APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – O Deputado
que o presente subscreve, nos termos do inciso V do Caput do artigo 176
do Regimento, requer a retirada da tramitação do Projeto de Lei nº. 058/
07 de sua autoria, que “Propõe a mudança do nome Palácio Teotônio
Vilela”, em razão de o assunto ser pertinente a Projeto de Resolução.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade da doação de um imóvel de propriedade
do Estado de Rondônia na Comarca de Costa Marques-RO, para que seja
instalado definitivamente o Núcleo da Defensoria Pública naquele Município.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de manutenção do Centro Educacional
de Rolim de Moura – RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Público Estadual a construção de um Barracão para sede da Associação
Lagoa Azul do Município de Campo Novo de Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a reabertura, recuperação e estadualização de Rodovias
localizadas no Município de Cacaulândia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURINHO SILVA - Requer ao
representante do Ministério Público a necessidade de se firmar um TERMO
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA definindo critérios para a escala de plantões
das Funerárias deste Município de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURINHO SILVA – Indica ao Sr.
Governador do Estado sobre a necessidade de fazer Convênio com a
Prefeitura de Mirante da Serra para a aquisição de Medicamentos e Material
Penso para atender as necessidades da Secretaria Municipal daquele
Município.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao Sr.
Governador do Estado de Rondônia a necessidade de firmar convênio com
a Prefeitura para transportar e aplicar calcário aos pequenos produtores
rurais de Ji-Paraná.
:
– INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Indica ao Sr.
Governador do Estado de Rondônia a necessidade de firmar convênio com
a Prefeitura para transportar e aplicar calcário aos pequenos produtores
rurais de Cacoal-RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao Sr.
Governador do Estado de Rondônia a necessidade da construção de um
Hospital Infantil no Município de Ji-Paraná-RO.
- REQUERIMENTO DA MESA DIRETORA – Requer Sessão Especial para
a realização do 1º Seminário de Reforma Política da Região Norte.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Requer à Comissão
de Fiscalização e Controle desta Assembléia Legislativa que proceda
levantamento referente à receita e despesas com pessoal, transporte e
alimentação escolar e construção e reformas de prédios, no âmbito da
Secretaria de Estado da Educação, nos últimos 12 meses.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao Sr.
Governador do Estado de Rondônia a necessidade de reativar o Programa
de Mecanização Agrícola – PROMEC, no Município de Ji-Paraná-RO.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Solicito ao Sr. 2º
Secretário que proceda à leitura das matérias a serem apreciadas.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS
O SR. VALTER ARAÚJO (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Requer que a Comissão
de Fiscalização e Controle desta Assembléia Legislativa proceda

Nº 75

ANAIS

DIÁRIO OFICIAL DA ALE-RO

levantamento referente à receita e despesas com pessoal, transporte e
alimentação escolar e construção e reformas de prédios, no âmbito da
Secretaria de Estado da Educação, nos últimos 12 meses.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e votação
o Requerimento do Deputado Neodi Carlos. Encerrada a discussão, em
votação.
Os Deputados favoráveis ao Requerimento, permaneçam como
se encontram.
Está Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Sr. Secretário.
O SR. VALTER ARAÚJO (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DA MESA DIRETORA - Requer Sessão Especial para a
realização do 1º Seminário de Reforma Política da Região Norte.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão o
Requerimento de autoria da Mesa Diretora. Em discussão. Encerrada a
discussão, em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
Está Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Sr. Secretário.
O SR. VALTER ARAÚJO (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Requer à Mesa Diretora
que seja realizada Sessão Especial para ser ouvido o Diretor de Contratos
da Empreiteira ODEBRECHT.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Alex Testoni. Em discussão. Encerrada a
discussão, eEm votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
Está Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, Sr. Secretário.
O SR. VALTER ARAÚJO (Secretário ad hoc) – Em 1ª
discussão - PROJETO DE LEI Nº 030/07 DO DEPUTADO WILBER COIMBRA,
que obriga os Hospitais Públicos e particulares a comunicarem às Delegacias
de Polícia mais próximas, sobre os atendimentos de casos de mulheres,
crianças e adolescente, vítimas de agressão física, realizados em seus
Pronto-Socorros.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 1ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 030/07, de autoria do Deputado Wilber Coimbra,
que obriga os Hospitais Públicos e particulares a comunicarem às Delegacias
de Polícia mais próximas sobre os atendimentos de casos de mulheres,
crianças e adolescentes vítimas de agressão física realizados em seus
Pronto-Socorros.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
Está Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Encerrada a Ordem do Dia, passaremos às Comunicações
Parlamentares.
Com a palavra, pelo tempo de 05 minutos, sem apartes, o Exmº.
Deputado Professor Dantas.
COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, nobres Pares, a
imprensa presente, pessoal da taquigrafia, público aqui presente. Tomar
um pouco do tempo, Sr. Presidente, para dizer que domingo nós estivemos
na festa da Escola Família Agrícola, ali em Cacoal, uma festa muito bonita,
onde também outros Deputados estavam presentes, como também o
Deputado Neri Firigolo, o Deputado Luiz Cláudio, Deputado Luizinho Goebel,
Deputado Valdivino Rodrigues, o Governador e muita gente lá nessa festa,
o Padre Franco. E nessa festa nós tivemos a oportunidade de conhecer as
dependências daquela Escola e perceber ali uma estrutura bem grande,
um projeto interessantíssimo que é o Projeto das Escolas Família Agrícola.
Nós fomos muito bem recebidos pela Diretora Maria José. Gostaríamos
desde já deixar o nosso abraço àquele povo que nos recebeu ali tão bem.
Fomos ali para levar a nossa colaboração e também falar do nosso esforço
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aqui em conjunto, onde nós, 13 Deputados, conseguimos através de
emendas parlamentares destinar ali uma ajuda a Escola Família Agrícola,
ao que eles nos agradeceram muitíssimo e mandaram o nosso abraço a
todos vocês.
Mas aproveito, Sr. Presidente, este momento agora para falar,
tirando como modelo a Escola Família Agrícola, que é um bom modelo de
ensino rural, gostaria, Sr. Presidente, de falar um pouquinho da questão
dos problemas do ensino rural aqui no Estado de Rondônia, principalmente
no nosso Estado de Rondônia o ensino rural vem passando por muitas
dificuldades, são muitas, uma delas nós sabemos que é a questão do
transporte escolar, não é só ali na minha região, em Ouro Preto e região,
não. Mas eu tenho andado em outras Escolas de Rondônia e tenho visto
que os problemas são os mesmos, essa questão de transporte escolar.
Nós temos que dar uma olhada nessa situação, Deputado Ribamar, com
carinho, porque acontece muitas vezes da criança ficar mais tempo dentro
de um ônibus do que propriamente na sala de aula, uma perda de tempo
enorme, além do perigo. Estive numa escola, numa região, onde as crianças,
os jovens pararam de estudar à noite lá na escola, porque o ônibus só vai
na parte da tarde, à noite o ônibus não passa, e durante o dia eles têm que
trabalhar, são muitos alunos nessa situação. Então nós temos que ver, se
for o caso fazermos uma indicação à Secretaria Estadual da Educação,
fazer um levantamento desses municípios, desses alunos que estão
perdendo aula porque o ônibus não tem ido até lá e resolver essa situação.
Este eu acredito que é um dos problemas do ensino rural entre outros,
como, por exemplo, tirar a criança lá do seu habitat, tirar a criança lá do
seu setor, da sua comunidade, trazer cá para longe, para a cidade que é
uma outra coisa que não é muito boa, a princípio não demonstra ser muito
boa. A criança, o garoto ainda jovem, sai de lá da sua linha, lá da sua
colônia e vem aqui para a cidade, longe do pai, longe do tio, longe do avô,
entra na escola, deixa o material lá dentro e depois sai pelo portão da
escola passando o dia na rua, esperando até que o ônibus venha buscá-lo
de volta.
Então, Sr. Presidente, muitas questões como estas nós teremos
que levar bastante tempo para nós debatermos a questão do ensino rural,
e a escola família agrícola é um exemplo bom, um exemplo ótimo nesse
sentido aí de boa escola de ensino rural. Eu gostaria então de deixar um
alerta, nós vamos voltar com este assunto em outras oportunidades. Vou
aproveitar também o momento, em nome do Juarez, que se encontra aqui
na platéia, cumprimentar a todos os companheiros aí da Educação, do
SINTERO, e dizer que vamos à luta aí, gente, estamos aí na luta pelas
nossas reivindicações salariais, pelo nosso plano de carreira, se Deus
quiser nos vamos chegar a um desfecho, e eu espero que positivo, da
questão do nosso aumento, do nosso plano de carreira, eu espero que
essa semana a gente possa chegar a um bom termo nesse sentido.
Quero também transmitir ao Prefeito Toninho Zotesso, lá de
Texeirópolis que agora há pouco esteve no meu gabinete, o Prefeito Toninho
Zotesso está convidando todos para no dia 22, festa do aniversário do
Município de Texeirópolis, é uma grande festa, vai fazer lá, a partir do dia
22, 23, 24. Toninho Zotesso que é um Prefeito que tem trabalhado muito
ali em Texeirópolis merece a nossa consideração, merece lá o nosso abraço.
Está convidando a todos, está convidando a Casa, está convidando os
Deputados, convidando o Presidente desta Casa, todos a se fazerem
presentes ali na festa em Texeirópolis.
Muito obrigado. Era isso que eu tinha a dizer, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerradas as
Comunicações Parlamentares, convoco uma reunião das Comissões de
Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças para dar perecer nas
seguintes matérias que se encontram sem parecer: Projeto de Lei de autoria
do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar até o montante de dois milhões e quinhentos mil reais em
favor da Secretaria de Estado de Esporte e Cultura e Lazer SECEL; Projeto
de Emenda Constitucional de autoria do Deputado Neodi Carlos, que dá
nova redação ao parágrafo único do artigo 264 da Constituição Estadual
de Rondônia.
E fica convocada Sessão Extraordinária para apreciar as matérias
logo após a reunião da Comissão de Constituição e Justiça.
E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus,
declaro encerrada a presente sessão.
(Encerra-se esta sessão ás 15 horas e 53 minutos)
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37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.
Em 13 de junho de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente
Valter Araújo – Deputado
Secretário
Chico Paraíba – 2º Secretário
Ezequiel Neiva - 3º Secretário
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- Ofício nº 475/07 – COTEL em resposta as Indicações nºs 66 e 68/07,
de autoria do Deputado Valter Araújo.
- Ofício nº 476/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 196/07, de
autoria do Deputado Luizinho Goebel.
- Ofício nº 477/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 166/07, de
autoria do Deputado Valter Araújo.
- Ofício nº 478/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 157/07, de
autoria do Deputado Ezequiel Neiva.
- Ofício nº 479/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 411/07, de
autoria da Deputada Daniela Amorim.

(Às 9 horas e 25 minutos é aberta a sessão).
- Ofício nº 480/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 467/07, de
autoria do Deputado Euclides Maciel.
COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Neodi
Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Amauri dos Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba
(PMDB), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Mioto (PPS), Luizinho Goebel (PV),
Daniela Amorim (PTB), Kaká Mendonça (PTB), Valter Araújo (PTB), Professor
Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Ribamar Araújo (PT), Maurão de Carvalho
(PP) e Doutor Alexandre (PTC).
O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número legal,
invocando a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro
aberta a 37ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.
Solicito ao Sr. 2º Secretário que proceda a leitura da ata da
sessão anterior.
O SR. CHICO PARAÍBA (2º Secretário) - Procedendo à leitura
da ata da sessão anterior.
(Às 9 horas e 35 minutos o Senhor Neodi Carlos passa a
presidência para o Senhor Valter Araújo).
O SR. PRESIDENTE (Valter Araújo) – Em discussão a ata que
acaba de ser lida. Não havendo observações, dou-a por aprovada.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura do expediente
recebido.

- Ofício nº 481/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 463/07, de
autoria do Deputado Valter Araújo.
- Ofício nº 482/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 142/07, de
autoria do Deputado Luizinho Goebel.
- Ofício nº 483/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 130/07, de
autoria do Deputado Jesualdo Pires.
- Ofício nº 484/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 64/07, de
autoria do Deputado Amauri dos Santos.
- Ofício nº 485 /07 – COTEL em resposta a Indicação nº 051/07, de
autoria do Deputado Luiz Cláudio.
- Ofício nº 486/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 188/07, de
autoria do Deputado Prof. Dantas.
- Ofício nº 487/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 137/07, de
autoria do Deputado Valter Araújo.
- Ofício nº 488/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 074/07, de
autoria do Deputado Jesualdo Pires.

O SR. CHICO PARAÍBA (2º Secretário) - Procedendo à leitura
do expediente recebido.

- Ofício nº 489/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 074/07, de
autoria do Deputado Jesualdo Pires.

EXPEDIENTE RECEBIDO

- Ofício nº 490/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 262/07, de
autoria do Deputado Jair Miotto.

– Ofício nº 293/07 – Poder Judiciário encaminhando Certidão Negativa
de débitos do Tribunal de Contas do Estado, em nome de servidores.
- Ofício nº 468/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 152/07, de
autoria do Deputado Luiz Cláudio.
- Ofício nº 469 /07 – COTEL em resposta a Indicação nº 188/07, de
autoria do Deputado Dr. Alexandre.
- Ofício nº 470 /07 – COTEL em resposta a Indicação nº 170/07, de
autoria do Deputado Tiziu Jidalias.

- Ofício nº 491/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 249/07, de
autoria do Deputado Luizinho Goebel.
- Ofício nº 492/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 127/07, de
autoria do Deputado Chico Paraíba.
- Ofício nº 493/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 170/07, de
autoria do Deputado Luizinho Goebel.
- Ofício nº 494/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 114/07, de
autoria do Deputado Luizinho Goebel.

- Ofício nº 471 /07 – COTEL em resposta a Indicação nº 57/07, de
autoria do Deputado Alex Testoni e Luiz Cláudio.
- Ofício nº 472/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 296/07, de
autoria do Deputado Ezequiel Neiva.
- Ofício nº 473/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 384/07, de
autoria do Deputado Euclides Maciel.
- Ofício nº 474/07 – COTEL em resposta a Indicação nº 126/07, de
autoria do Deputado Prof. Dantas.

- Ofício nº 495/07 – COTEL em resposta às Indicações nºs 112, 113,
196, 191, 192, 189, 168 e 151/07, de autoria dos Deputados Luizinho
Goebel, Valdivino Rodrigues, Prof. Dantas e Jair Miotto.
- Ofício nº 496/07 – COTEL em resposta as Indicações nºs 232, 251,
214, 213, 248, 247, 246, 245, 234, 235, 321, 320, 328 e 288/07, de
autoria dos Deputados Ezequiel Neiva, Luizinho Goebel, Jesualdo Pires,
Neodi Carlos, Tiziu Jidalias, Miguel Sena, Valter Araújo e Deputada Daniela
Amorim.
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- Ofício nº 497/07 – COTEL em resposta as Indicações nºs 209, 208,
243, 278 e 305/07, de autoria dos Deputados Jesualdo Pires, Neodi Carlos,
Ezequiel Neiva e Luizinho Goebel.
Lido o expediente recebido, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valter Araújo) – Queremos registrar a
presença do senhor Vereador Erivelton Santos de Holanda, Presidente da
Câmara Municipal de Seringueiras, seja bem-vindo, Presidente.
Registramos a presença do senhor João Valério, Vereador da Câmara
Municipal de Seringueiras/RO. Registramos também a presença do senhor
Wilson Pereira, Vereador da Câmara de Seringueiras. Registramos também
a presença do senhor Adeilton Bonato, Vereador da Câmara Municipal de
Seringueiras.
Queremos também registrar a presença da senhora Claudir Mata,
Presidente do SINTERO. Passemos às Breves Comunicações.
Com a palavra, pelo prazo de cinco minutos, sem apartes, o
ilustre Deputado Professor Dantas.
O SR. PROFESSOR DANTAS – Senhor Presidente, nobres Pares,
imprensa presente, o pessoal da taquigrafia e também o público aqui
presente. Senhor Presidente, eu gostaria de, usando da Tribuna neste
momento, fazer aqui um convite especial a todos os nobres Deputados, à
imprensa e também ao público, para o nosso 26º Aniversário do município
Ouro Preto do Oeste, que acontecerá agora neste próximo fim de semana.
Uma programação muito boa, entre a programação, podemos destacar
aqui, no sábado, dia 16 às 23 horas um show na praça com a banda Terra
Samba. E também no dia 18, mais para os evangélicos, no dia 18, show
com a cantora Mara Lima, entre outras partes da programação que começa,
que já começou desde ontem, inclusive. Nós então temos a satisfação de
convidar a todos para se fazerem presente, para darem uma passadinha
em Ouro Preto neste final de semana. E gostaria também de, aproveitando
esta oportunidade, fazer aqui alguns destaques da nossa Ouro Preto do
Oeste, que apesar das dificuldades estruturais principalmente, problemas
de estradas, buracos no asfalto, nas ruas de Ouro Preto, apesar de todas
essas dificuldades que a gente tem ali, mas Ouro Preto tem alguns
destaques, gostaria de fazer algumas apresentações de alguns desses
destaques nesse momento, como por exemplo, um deles é o centro de
eventos na Praça em Ouro Preto, a chamada Praça da Liberdade. Pelo
que nós sabemos é uma das praças mais bonitas de Rondônia. A Praça em
Ouro Preto do Oeste, a Praça da Liberdade. Vale a pena vocês irem lá,
quem ainda não conhece ir lá conhecer a Praça da Liberdade, principalmente
nesses dias de aniversário e não é somente agora nos dias de aniversário
não. Ouro Preto tem se tornado um centro estadual de eventos
intermunicipais, interestaduais, pelo menos uma vez por mês com eventos
naquela praça, onde já tivemos presença de pessoas como Mara Maravilha,
Jessé, Araketu, Sandra de Sá, Odair José, Amado Batista. Enfim, outros
que, assim, mensalmente têm estado ali em Ouro Preto e de modo que
Ouro Preto tem se tornado assim um centro de eventos no Estado de
Rondônia. Como destaque também nós podemos dizer que a nossa Ouro
Preto tem se destacado na produção de leite, é considerada ainda a bacia
leiteira do Estado e agora também se destacando na produção de queijo,
e já é chamada, por muitos, como a cidade do queijo. Ouro Preto, porque
tem muitos mineiros e há muita fabricação de queijo caseiro, além dos
laticínios grandes que temos lá, temos muita produção de queijo, docinhos
tipo mineiro, então esse é um destaque também da nossa Ouro Preto.
Cacau também, muita produção de cacau, entre outras coisas. Mas também
o turismo tem destacado Ouro Preto, um ponto também importante é o
turismo, e também se você estiver passando por ali não deixe de subir o
morro Chico Mendes, que fica ali na BR mesmo, você já vai ver o Morro
Chico Mendes, aos finais de semana sempre com apresentação de shows
de asa delta, de parapente, paraglider, aos finais de semana. Muito bonito
aquele Morro Chico Mendes. Alto, é considerado o mais alto do Estado de
Rondônia, uma visão muito bonita. Então vale a pena subir o Morro Chico
Mendes, é um ponto turístico que nós temos ali. Além das cachoeiras da
24, é outro ponto turístico também muito bonito, cachoeira em um rio só,
num raio de 10 quilômetros quatro cachoeiras, a maior delas 30 metros de
altura, depois tem uma outra com 22 metros de altura, bem pertinho uma
da outra. Então, vale a pena mesmo, se você passar por Ouro Preto
conhecer as cachoeiras da 24, é um ponto turístico muito lindo. Além do
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Haras Coimbra, da Fazendinha, e onde, lá na Fazendinha, se pratica
esportes radicais.
E outro destaque de Ouro Preto também, tem se destacado a
nível de Estado na questão hospitalar. Os melhores hospitais da região
estão em Ouro Preto, hospitais particulares, podemos até citar como o
“São Lucas”, o “Bom Jesus” e o “Mater Dei” têm se destacado a nível de
Estado na questão de UTIs. São esses destaques que nós temos. O que
precisamos em Ouro Preto, Sr. Presidente e Deputados é somente
investimento, ajuda, emendas de todos nós, de vocês também, que serão
bem vindas para a questão das estradas rurais, pontes, escolas. Temos
feito levantamento, quase todas as escolas de Ouro Preto precisam de
reformas e Ouro Preto precisa muito, dado o problema que passou político,
troca de prefeito e tudo mais, Ouro Preto deu uma queda muito grande na
questão da arrecadação. Então os problemas estruturais nossos lá são
grandes e nós precisamos alavancar isso se Deus quiser. Todos, convidados
mais uma vez, 26º Aniversário de Ouro Preto do Oeste, neste final de
semana, com essa programação que nós resumimos para vocês. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valter Araújo) – Queremos registrar
presença do Sr. Éder Machado, Vereador da Câmara Municipal de São
Francisco do Guaporé, seja bem vindo a nossa Casa.
Com a palavra, pelo tempo de até 5 minutos, sem apartes, o
ilustre Deputado Amauri dos Santos.
O SR. AMAURI DOS SANTOS – Senhor Presidente, Senhores
Deputados. Esse final de semana no nosso município de Jaru, tivemos uma
festa lá, uma festa bonita, motocross na nossa cidade de Jaru, aonde
tinham vários participantes lá, onde movimentou a nossa cidade e nós
ficamos felizes lá na nossa cidade. Participamos de várias atividades
políticas, estivemos na Linha-632, onde tinha lá Um Dia de Campo da
EMATER, estava lá o Gerente da EMATER local o Sr. Cobrinha. Um trabalho
bonito, pessoal da 32, da 10, da 608, que estava a comunidade se
integrando em pastagem de um fio só, aquilo, um trabalho falando sobre o
leite, a produção de leite, como o agricultor tem que aumentar a produção
de leite. Foi muito importante o trabalho da EMATER, onde o Sr. Cobrinha
estava coordenando, um trabalho excelente para a nossa comunidade de
Jaru e nós ficamos felizes. A preocupação da EMATER com o leite, em
aumentar a produção de leite, que é a maior bacia leiteira do nosso Estado
é o Município de Jaru e da região Norte e é por isso que a nossa preocupação
com a produção de leite que vem ajudar muito aos nossos agricultores, é
essa a nossa preocupação. Estivemos também na 610 aonde tinha um
encontro de várias associações, onde fizeram uma festa bonita, a
Associação da 10, da 14, da 12, da 608, uma festa assim que estavam
vários agricultores e ali vimos a felicidade do agricultor.
É por isso que a riqueza do nosso Estado são os nossos
agricultores, o que vi ali. E nós vemos e ficamos muito feliz de ver o nosso
município, a nossa agricultura a todo o vapor. Só que ao mesmo tempo nós
ficamos tristes porque as estradas, nós estamos sofrendo muito com
estradas no nosso município. A 32 está impossibilitada de andar. A 614, a
608, se não fosse a estrada do Estado a 10 e a 30 que o povo está
entrando pelo travessão. O nosso município estava em dificuldades e é por
isso a nossa preocupação com o nosso município. E também participamos
do aniversário do nosso amigo, do senhor Arlindo, onde fez 80 anos, um
senhor, um líder da 14, muitos anos que mora na 14 o senhor Arlindo
Venâncio, uma pessoa dedicada, é uma pessoa que ficou viúvo, hoje
dedicado pela família, tem 16 filhos é uma pessoa assim... Lá tinha uma
festa, cerca de 600 pessoas na casa dele na quinta-feira, o dia todo, onde
ele matou aproximadamente quatro ou cinco vacas. Assim, nós ficamos
felizes com os nossos agricultores, é ali eu, político... É a felicidade de vir
aqui lutar nesta Casa de Leis para trazer benefícios para o agricultor,
porque quando nós vamos numa festa daquela e vemos a felicidade da
agricultura do nosso Estado, em estarem todos os agricultores reunidos ali
e ver aquela confraternização dos agricultores, um dia feriado e a felicidade
da gente é essa, de ver no nosso município ali, o senhor Arlindo Venâncio,
ele e a família têm 5 ou 6 alqueires de café, tira 400 litros de leite/dia e é
um sítio só, é uma organização total os nossos agricultores. É por isso a
minha felicidade hoje de estar aqui nesta Casa e estar visitando, visitando
a comunidade e ver a riqueza do nosso município de Jaru. E também
participamos na nossa cidade aonde o Poder, a Câmara de Vereadores, o
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Poder Legislativo Municipal fez uma festa junina que tinha mais de cinco ou
seis mil pessoas, uma festa linda lá na nossa cidade, todos os Vereadores,
um negócio muito bem organizado. Até eu fiquei com inveja, disse assim
‘nós aqui, na Assembléia temos que fazer o mesmo, uma confraternização’.
Tinha muita gente, cinco mil pessoas ali, uma multidão e foi até de manhã
e foi o Poder Legislativo que fez esta festa. E nós ficamos, estivemos no
nosso município nesse final de semana e ficamos felizes com isso. Uma
felicidade grande em participar, de estar integrado com a comunidade, de
estar junto, onde estivemos também no aniversário do senhor Antonio
Artur, pai do Ailton da Social Imóveis daqui de Porto Velho, estivemos onde
ele fez 84 anos na linha 628 e estavam todos os seus vizinhos junto com
ele. Uma felicidade... A gente fica feliz de ver. E a nossa tristeza é ver a
falta de estradas no nosso município, a 628. Para andar cinco quilômetros
nós levamos mais de meia hora para chegar, mas a festa do seu Antonio
Artur foi uma festa bonita onde tinha seu Camilo um agricultor forte dali da
28, em frente o lote, em frente o sítio do Tomás Correa, ex-prefeito de
Porto Velho.
E a nossa felicidade de ver os nossos agricultores felizes e ao
mesmo tempo todo mundo lá falando ‘Amauri, quando é que você vai ser
Prefeito de Jaru?’ Eu digo, se Deus quiser e a lei permitir, eu mais o meu
irmão, nós vamos nos entender e eu quero ser prefeito de Jaru para
melhorar a nossa cidade de Jaru porque, graças a Deus, com a ajuda do
ex-Senador Amir Lando, o Senador Valdir Raupp, a Deputada Marinha
Raupp, hoje o Prefeito de Ariquemes, Confúcio Moura, Deputado Natan e
vários Deputados, Deputado Anselmo, Deputado Valverde, eu fiz uma
administração no nosso município de Jaru.
O SR. PRESIDENTE (Valter Araújo) – Nobre Deputado Amauri,
V.Exª tem um minuto para concluir.
O SR. AMAURI DOS SANTOS – Para concluir. Uma
administração modelo aqui no nosso Estado de Rondônia, onde a nossa
cidade disputava entre as melhores cidades do nosso Estado de Rondônia.
Ficamos felizes, mas vou lutar para ser Prefeito de Jaru de novo. Quero
aqui agradecer a todos vocês, e agradecer aquelas pessoas que eu visitei
e mais uma vez desejar parabéns para os dois aniversariantes, o senhor
Antonio Artur e senhor Arlindo Venâncio que eu estive lá na festa deles.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valter Araújo) – Com a palavra o nobre
Deputado Maurão de Carvalho, pelo prazo de até cinco minutos sem apartes.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Eu quero cumprimentar os
colegas Deputados, quero cumprimentar o Presidente desta Casa. Eu quero
aqui fazer, pedir um apoio aos colegas Deputados num Requerimento que
está tramitando nesta Casa, pedindo um apoio à Senadora do nosso Estado,
Senadora Fátima Cleide, no Projeto de Lei n° 122/06 que tramita hoje no
Congresso, que tramita hoje em Brasília, um Projeto de Lei que autoriza o
casamento de pessoas do mesmo sexo que seja autorizado. E ela é a
relatora desse Projeto, ela é a relatora desse Projeto, e eu estou propondo
aqui um requerimento aos colegas pares, Deputados, para que ela reveja
esse Projeto como relatora, que ela ainda vai dar o parecer, que está na
mão dela para que ela possa dar o parecer. Com esse Projeto sendo
aprovado vai proibir as igrejas, no artigo que está aqui nesse Projeto, vai
proibir as Igrejas, que possam falar na Bíblia, aonde diz que é pecado o
casamento do mesmo sexo. Então esse projeto, Deputados, vem de
encontro com a Bíblia, Deputado Valter, porque onde a Bíblia diz que é
pecado o casamento do mesmo sexo. Então, sendo aprovado esse Projeto
como está sendo tramitado e que já está com os pareceres favoráveis já
para que a Senadora possa dar o parecer favorável como relatora, se
aprovar assim, assim que o pastor ou o padre estiver falando na Bíblia,
onde diz que é pecado o casamento do mesmo sexo, vai acontecer que o
pastor pode ser processado e, ele pode pegar, aqui diz, que pode ter de
três a cinco anos de cadeia. Então não vai poder falar. Vai proibir pregar a
palavra de Deus aonde diz que é pecado o casamento do mesmo sexo.
Então, eu estou pedindo aqui o apoio dos meus colegas
Deputados, uma grande parte já assinou favorável, para que pudéssemos
aprovar esse requerimento agora, pedindo o apoio da Senadora por ser
um Estado religioso, um Estado de cristão, de católicos que são totalmente
contrários a essa resolução que tramita hoje no Congresso e, que eu
estou aqui propondo, como autor desse requerimento, e pedindo o apoio
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dos colegas para que encaminhe à Senadora, que a Mesa Diretora
encaminhe ao Senado para que ela reveja esse projeto, essa resolução e
que mude esse parecer que vem contra a palavra de Deus, com a Bíblia.
Porque a Bíblia diz que ela é contra o pecado, não é contra o homem, é
contra o pecado, e isso aqui é pecado diante de Deus. E, então, nós temos
um Estado, hoje, considerado no Brasil, Deputado Luiz Cláudio, considerado
o Estado que tem o maior percentual de religiosos. Então a preocupação é
muito grande e a Senadora, por ser do nosso Estado, a Senadora Fátima
Cleide... Então nós temos aqui a coragem de encaminhar ao Senado... e
ela como relatora que reveja esse projeto que vem com tanta maldade
principalmente contra o povo que prega a palavra de Deus e para o povo
cristão do nosso Estado. Eu gostaria de encaminhar, Presidente, a esta
Casa esse requerimento, e que seja aprovado e seja encaminhado e que
a Senadora venha rever esse parecer no relatório. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valter Araújo) – Eu quero me congratular
com o Deputado Maurão, parabenizá-lo Deputado pela propositura e a
matéria será lida, com certeza, eu creio que será aprovada e encaminhado
à Senadora para que ela reveja o seu posicionamento.
Com a palavra o Deputado Ezequiel Neiva, pelo prazo de cinco
minutos, sem aparte.
O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente, senhores
Deputados, imprensa, funcionários, público aqui presente. Eu quero
parabenizar ao nobre Deputado Maurão de Carvalho pela propositura,
Deputado Maurão, e dizer que V.Exª não vai ter apenas 8 assinaturas
necessárias, mas vai ter aqui as 24 assinaturas dos Deputados desta Casa
que se prezam pela ética e pela moral.
Eu venho, nesta manhã de quarta-feira, expor, estive viajando
pelo Estado no final de última semana e colhendo alguns dados que nos
deixaram estarrecidos e até mesmo com a notícia que os jornais publicaram
a diminuição do nosso rebanho bovino aqui no Estado de Rondônia. Fazíamos
um cálculo de ultrapassar, nessa última vacina, a casa dos 12 milhões. No
entanto, ficamos com 11 milhões e poucas mil cabeças. Mas um outro fator
surpreendente foi uma pesquisa que fizemos também e chegamos a
conclusão de que 53% do gado que está sendo abatido, Deputado Ribamar,
aqui no Estado é fêmea, 53% do gado que está sendo abatido no Estado
de Rondônia são fêmeas. São vacas, são matrizes que estão morrendo
nos nossos frigoríficos.
Mas um outro fator importante também é que só na região do
Cone Sul, só lá na minha região de Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi,
Pimenteiras, Colorado, tivemos uma baixa muito grande de novilhas que
foram exportadas para o Estado do Paraná e para o Estado de São Paulo.
Estão levando as nossas novilhas, as nossas bezerras que daqui a um ano,
daqui a 2 anos serão matrizes, estão levando para outros Estados,
diminuindo a nossa capacidade produtiva devido a uma pauta que está
muito baixa. O preço está bom e também a pauta que o Governo estabeleceu
está compensando o frete e eles estão levando.
Estou entrando com uma Indicação, Deputado Ribamar, e vou
querer pegar a assinatura dos deputados para reforçarmos ainda mais, e
vamos convocar o Secretário de Fazenda, o Secretário da Agricultura e
vamos ter que achar um meio viável. Claro! Até suspender essa pauta de
exportação do gado em pé, para que eles não levem mais as nossas
novilhas, que elas possam ficar aqui no Estado e serão matrizes daqui a 1
ano, daqui a 2 anos. Por que se continuar o abate da forma como está,
matando 53% das fêmeas, de todo gado, 53% são fêmeas, daqui a 5
anos alguns frigoríficos vão ter que fechar as portas. Esse é o estudo que
foi feito. E vamos ter muitas pessoas desempregadas. Não é isso que
queremos para o Estado de Rondônia. O que queremos é aumentar o
nosso gado, o que queremos é aumentar o nosso rebanho e em
conseqüência disso aumentar também a taxa de emprego, não é isso
Deputado Professor Dantas? É o que queremos para a nossa população.
Agora se ficarmos inertes, assistindo o que está acontecendo podem ter
certeza que daqui a 5 anos nós vamos ter problemas, isso porque nós
temos aí a média de umas seis plantas frigoríficas que serão inauguradas
daqui para dezembro e se continuar da forma como está nós vamos entrar
num colapso e isso não é bom para o Estado de Rondônia, não é bom para
ninguém.
São essas minhas palavras nesta manhã, Presidente, e nós
estamos entrando então com essa Indicação para convocar o nosso
Secretário de Fazenda, o Secretário de Agricultura e vamos juntos encontrar
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uma forma viável para resolvermos essa questão e impedir que tanto o
gado de Rondônia, tantas das nossas novilhas deixem de sair do Estado e
vamos ficar, correr o risco de diminuir consideravelmente o número de
nossas matrizes.
O SR. PRESIDENTE (Valter Araújo) – Quero registrar a
presença, na nossa galeria, do Pastor Callegari, meu amigo, seja bemvindo. Sentimos-nos honrados com a sua presença. Encerrada as Breves
Comunicações, passemos ao Grande Expediente.
Com a palavra, pelo tempo de 20 minutos com apartes, o ilustre
Deputado Luizinho Goebel.
GRANDE EXPEDIENTE
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimentar aqui, em nome do
Presidente em exercício, todos os demais colegas Deputados. Cumprimentar
a imprensa presente, todos os servidores desta Casa, todos os sindicalistas
e funcionários da Educação do Estado de Rondônia, cumprimentar o nosso
colega vereador da cidade de Seringueiras, Vereador Erivelton, Vereador
Adeildo Pezão, Vereador Wilson Pereira, Vereador João Valério e também
meu amigo pessoal e grande vereador lá da cidade de São Francisco do
Guaporé, Vereador Hélio Machado, cumprimentar os comerciantes da nossa
cidade de Alvorada, Marcão e o Daniel.
E dizer que realmente, esse final de semana, como o Deputado
Ezequiel disse também, esteve visitando o interior, nós também estivemos,
onde participamos lá na cidade de Vilhena, representando a Assembléia
Legislativa e também a bancada evangélica, Deputado Valter e Deputado
Ezequiel Neiva, o CONFADER, que é o Congresso das Mulheres da Igreja
Assembléia de Deus, realmente é um evento muito grande onde a AVIAGRO,
que é a Associação Vilhenense dos Agropecuaristas cedeu aquele espaço
e a Igreja acabou colocando cerca de 15 mil pessoas dentro daquele
recinto. E realmente foi uma festa muito grande, uma festa maravilhosa.
Quero ressaltar aqui nesta Tribuna, que nos orgulha também,
que a UNIR, o Campus da UNIR de Vilhena, através do curso de Jornalismo,
participou de um concurso a nível de Brasil, esse concurso a nível de Brasil,
o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, a ENADE, e que foi feito
pelo curso de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e naquela
ocasião 268 cursos de Jornalismo de todo País se fizeram presentes e a
cidade de Vilhena através do curso de Jornalismo da UNIR ficou em 18º
colocado, 18ª posição na média geral de todos aqueles cursos de Jornalismo.
E isso, só não foi melhor porque muitas vezes eles enfrentam muitos
problemas como a falta de estrutura, a falta de laboratório e muitas e
muitas vezes até a falta de professores. Enfim, de todos os tipos de
problemas estruturais. Então isso é uma boa notícia para Rondônia. É
gratificante para nós sabermos que nem só coisas ruins têm aqui no nosso
Estado e quando temos aqui alunos de um curso muito importante que é o
curso de Jornalismo e eles trazem a 18ª colocação de uma faculdade
pública, exatamente aqui para o nosso Estado de Rondônia.
Dizer também que estivemos na cidade de Cacoal, onde visitamos
o Concílio da Igreja Luterana do Brasil, onde tivemos a presença do professor
Dantas que também esteve na cidade de Cacoal visitando, o Deputado
Neri Firigolo e estivemos visitando então o Concílio dos Pastores e Esposas
da Igreja Luterana, que é a igreja que eu faço parte, e tivemos a presença
do pastor presidente da nossa igreja, o Pastor Paulo Nerbas, no qual falou
que a igreja está animada com o Estado de Rondônia pelo seu crescimento
e que a igreja tem intenção de investir ainda muito mais aqui no nosso
Estado, em poucos anos poder levar, então, a palavra de Deus a mais
municípios, a mais distritos, enfim, a toda população do Estado.
Mas depois de todas essas notícias tem uma boa notícia, e essa
sim eu queria aqui chamar também a responsabilidade para todos os meus
colegas Deputados, porque todos os colegas Deputados conhecem o
Estado de Rondônia, conhecem o trabalho que o Departamento de Estrada
e Rodagem tem feito, isso é reconhecido muitas vezes até pela oposição
nesse Governo Cassol. E eu tive o orgulho e o privilégio de fazer parte do
Departamento de Estrada e Rodagem através da sua equipe, como Diretor
Regional dessa Secretaria e tive uma reunião com o Presidente do Sindicato
dos Motoristas e Operadores, que é o SIMPORO e também do SINDER. E
me coloquei à disposição para que viajássemos aos municípios de Rondônia
e discutisse com todos os servidores tudo aquilo que era de interesse para
que eles tivessem vontade, que fosse reivindicado junto ao Governo do
Estado. E nós tínhamos essa responsabilidade, esse compromisso e, essa

21 de junho de 2007

Pág.1417

obrigação, até porque eles foram os meus parceiros, na sua grande maioria,
e eu vim aqui também para representar essa classe. E exatamente nessas
viagens, colegas Deputados, nós ouvimos as reivindicações de todos os
servidores, de todos os servidores de todas as residências, inclusive na
presença de um dos presidentes do Sindicato e eles nos fizeram algumas
reivindicações e algumas pautas. Entre elas estão as questões das diárias
para quando, os servidores estão em tarefas quinzenais e também as
questões das horas extras.
E logo após isso tivemos uma reunião com o Governador e também
com os Diretores do DER, tanto o diretor geral, Dr. Jacques Albagli e
também diretor operacional Gilmar Golin, e isso já é para esse próximo mês
de julho. Uma realidade, então, é um item reivindicado por ele, dos 9 itens
que aqui eu tenho e esse item já vai ser atendido então por aquele
Departamento.
Outra questão pautada, foi a questão dos alojamentos, onde os
funcionários permanecem durante o período de trabalho que estão fora de
casa, e precisávamos então fazer uma melhoria nesses setores e essa é
uma reivindicação também atendida e me coloquei à disposição inclusive do
DEOSP, do DER, para que se for necessário nós até fazermos uma emenda,
talvez conjunta aqui, com os nobres colegas, para a gente poder realmente
sanar rapidamente esse problema.
Terceiro item que foi também pedido por servidores, a questão
dos servidores que estão fazendo um trabalho quinzenal e que na data do
seu pagamento muitas vezes eles acabam chegando sexta-feira à noite
em casa e na segunda-feira de madrugada já estão retornando. Então,
que eles permanecessem na segunda-feira o dia todo na sua cidade para
resolver a questão dos pagamentos, enfim, os compromissos bancários
que eles têm. Também foi uma reivindicação que eles fizeram compromisso,
Deputado Tucura, e que já está autorizado pela diretoria do DER, pelo
Governo do Estado.
Então, a partir desse pagamento, eles já vão poder também
gozar desse privilégio.
Outra questão que eles falavam era na questão do transporte e
isso realmente quando eu estava no DER e via essa carência porque os
operadores, os funcionários, enfim, são transportados em cima de
caminhonetes, em cima de caminhões, pode-se dizer pau-de-arara. E
realmente isso é complicado porque muitas vezes viajam em chuva, viajam
em poeira, viajam em muito sol ou muito frio. Então, realmente, eles pediram
que colocassem uns ônibus à disposição para o transporte desses
servidores. E ontem eu recebi a notícia que o DER já está licitando 5
ônibus, já está em fase de licitação 5 ônibus e logo após eles querem então
licitar mais 1, então serão 6 ônibus para fazer o transporte desses
servidores.
Outro ponto foi a questão de contratação de novos servidores,
porque todos os funcionários do DER estão na casa de 20 anos de
contratação e muitos já estão se encaminhando para aposentadoria e
precisa então renovar, até porque hoje nós temos a maioria dos funcionários
do DER são portariados pelo grande investimento que foi feito no DER,
quando nós pegamos um departamento em torno de 11 máquinas em
funcionamento e hoje já ultrapassa o número de 350 equipamentos. Por
isso então foi contratado muitos servidores, mas esses servidores são
cargos comissionados. O sindicato pede que façam o concurso. Esse
compromisso o Governador fez para, a partir do ano, final do ano que
vem, para o seu terceiro ano de mandato, então, talvez fazer a contratação.
Então, esse vai ter que aguardar um pouco mais.
A questão do banco. Isso o Deputado Neri Firigolo teve uma
participação conosco, no qual convidei o Deputado para fazer parte, lá no
meu gabinete, da reunião com o sindicato. O Deputado esteve lá na sua
base eleitoral, no município de Cacoal neste final de semana, inclusive teve
alguns servidores lá com o problema do chamado banco, que é quando
algum servidor às vezes é penalizado e nós, numa discussão, o Deputado
acabou conversando com os servidores e também com a diretoria do DER.
Foi resolvida esta questão, e isso os sindicatos vão fazer uma proposta
para nós e nós, com certeza, Deputado, vamos também, discutir, porque
o senhor também é conhecedor desse problema, para vermos o que pode
fazer então para resolver esta questão.
Temos um outro item que é a questão dos laudos de insalubridade.
O DER não tem uma comissão médica para fazer esses laudos, queria
contratar uma equipe para fazer isso, de médicos e não foi autorizado pelo
Tribunal de Contas. Então foi entrado no Ministério Público através do
próprio sindicato e o Ministério Público então vai determinar essa contratação
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e isso, com certeza, vai fazer com que todos os servidores que têm o
direito da sua insalubridade, que sejam beneficiados.
Um outro ponto é a questão da adequação salarial dos motoristas
e operadores de máquinas, realmente é muito difícil porque o salário deles
está muito defasado e essa questão é complicada, mas nós estamos
juntamente com os Deputados que fazem parte da Comissão de Orçamento
e Finanças, para vermos a possibilidade de achar um mecanismo para
adequar essa questão salarial dos operadores e motoristas.
Mas, a mais importante de todas, e que nós estamos aí com a
nossa equipe Legislativa fazendo esse projeto e na semana que vem,
Deputado Ezequiel, inclusive contamos com o apoio do seu irmão, nosso
colega sindicalista Silas Neiva, no qual também está nos dando suporte
nessa questão, até pelo conhecimento que tem, que é a gratificação de
incentivo técnico, sendo que essa mensagem já está já aqui, na Assembléia.
No ano de 2006 foi apresentada aqui, mas está sofrendo algumas
alterações. Então, nesse ponto, que é o ponto mais importante, crucial e
rápido que nós temos que resolver, nós vamos precisar contar com o apoio
de Vossas Excelências, nobres colegas, e com certeza, pelo empenho que
Vossas Excelências têm de fazer tudo aquilo que é importante para o nosso
Estado de Rondônia, quanto é importante incentivar e priorizar essa questão
dos servidores do DER, que realmente têm feito um grande trabalho no
nosso Estado. Nós precisamos então contar com o apoio de todos. Essa é
a minha parte e de contrapartida também coloco-me à disposição de todos
os meus nobres colegas Deputados. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Valter Araújo) – Encerrado o Grande
Expediente, passemos às Comunicações de Lideranças.
Não havendo oradores inscritos, encerrado as Comunicações de
Lideranças. Passemos à Ordem do Dia. Queremos a pedido do nobre
Deputado Ribamar Araújo, registrar a presença do Presbítero Mário
Nogueira da Igreja Metodista de Manaus, seja bem vindo a nossa Casa.
Solicito ao senhor Secretário que proceda leitura das proposições
recebidas.
O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) – Procedendo à
leitura das proposições recebidas.
APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO, requer à
Mesa, seja oficiado à Senadora Fátima Cleide que reconsidere o seu parecer
em relação ao Projeto nº 122/2006, que tramita no Senado Federal.
- EMENDA CONSTITUCIONAL DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA.
Acrescenta dispositivo à Constituição Estadual.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. ALEXANDRE. Requer à Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa que seja remarcada nova data para
audiência pública sobre Segurança Pública no Estado.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO. Indica ao Poder Executivo
Estadual a necessidade de reforma da estrutura física e da rede elétrica da
EEEFM Monteiro Lobato, no município de São Felipe do Oeste - RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO. Indica ao Poder Executivo
Estadual a necessidade de construir escola estadual de ensino fundamental
e médio no município de Rolim de Moura – Ro.
Senhor Presidente, a data marcada para a nova Audiência, para
discutir Audiência Pública sobre Segurança Pública será no dia 26 de junho
do corrente às 9 no Plenário desta Casa.
Lida as matérias Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valter Araújo) – Solicito ao Senhor
Secretário que faça a leitura do Ato nº 19/07 que constitui e nomeia a
Comissão Parlamentar de Inquérito do SINTERO por incorreção.
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Legislativa do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe
confere alínea A, inciso 3º do artigo 14 combinado com o artigo 33, todos
do Regimento Interno resolve:
- Artigo 1º - Constituir nos termos do parágrafo 3º do artigo 36
da Constituição Estadual, Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar
possíveis irregularidades na atuação do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação - SINTERO, referente à ação de isonomia, composta de 5
membros com prazo de duração de 60 dias.
- Artigo 2º - Nomear seus membros, a saber: Deputados Miguel
Sena – PV; Deputado Dr. Alexandre Brito – PTC; Deputado Amauri dos
Santos – PMDB; Deputado Luiz Cláudio – PTN; e Deputada Daniela Amorim
- PTB.
- Artigo 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete da Presidência, 06 de junho de 2007.
Lido o Ato Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valter Araújo) – Feita a leitura, o Ato
vai à publicação por incorreção na redação original.
Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Comunicações
Parlamentares.
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar,
invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta Sessão e convido
a todos os senhores Deputados para a Audiência Pública de amanhã, dia
14, às 9 horas a fim de discutirmos as questões fundiárias do nosso Estado.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta sessão às 10 horas e 23 minutos)

ATOS DIVERSOS

ATO DA MESA DIRETORA N° 015/2007 - MD
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e com fulcro no
Inciso XII, do Artigo 11 do Regimento Interno resolve:
C O N C E D E R:
Aposentadoria Voluntária com proventos integrais, ao servidor
Francisco de Souza Costa, cadastro nº. 381-4, ocupante do Cargo de
Oficial Legislativo, referência salarial 03, Carreira A – Ocupações de Serviços
e Apoio Administrativo, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa
Legislativa, com carga horária de 40 horas semanal, nos termos do Art.
40, Inciso III, “a” da Constituição Federal, a partir de 12 de junho de 2007,
conforme Processo nº. 01132/2007.
Mesa Diretora, 12 de junho de 2007.
Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente
Deputado Alex Testoni
1º - Vice-Presidente
Deputado Jesualdo Pires
1º - Secretário
Deputado Ezequiel Neiva
3° Secretário

Deputado Miguel Sena
2° - Vice-Presidente
Deputado Chico Paraíba
2ª – Secretário
Deputado Maurinho
4° Secretário

ATO/ADM/GP/Nº 1976/2007
O SR. EZEQUIEL NEIVA (3º Secretário) – ATO P/019/07 Constitui e nomeia a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar
possíveis irregularidades na atuação do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação - SINTERO, na ação de isonomia: O Presidente da Assembléia

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:

Nº 75

ANAIS

DIÁRIO OFICIAL DA ALE-RO

NOMEAR
ADELINDA DE JESUS ALMEIDA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-18+GRG,
no Gabinete do Deputado Francisco Galdino Dantas a partir de 1° de junho
de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº1965/2007
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:
NOMEAR
ALBERTO ANDRADE DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-15, no
Departamento de Policia Legislativa, a partir de 1º de maio de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº1998/2007
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:
NOMEAR
APARECIDO BISPO DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-02, no Gabinete
da Liderança da Bancada do Partido Progressista, a partir de 1° de junho
de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº 1907/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
NOMEAR
DAVI MATEUS GOUVEIA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-13, no Gabinete da
Liderança do Partido Trabalhista Cristão - PTC, a partir de 01 de junho de
2007.
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EDILANE RODRIGUES SIQUEIRA, no Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-15, no Gabinete da Liderança
do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, a partir de 01 de junho de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº1999/2007
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:
NOMEAR
ELIANE BATISTA DOS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-14, no Gabinete
da Liderança da Bancada do Partido Progressista, a partir de 1° de junho
de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº 1983/2007
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:
NOMEAR
GLAUCIA GASPAR PIANA, no Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, código AP-15, no Gabinete da Liderança do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, a partir de 01 de junho de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº 2066/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº 326, de 10 de novembro de 2005, resolve:
NOMEAR
JAMILTON DA SILVA COSTA, no Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-14, no Gabinete da Liderança
do Partido Liberal - PL, a partir de 01 de junho de 2007.
Porto Velho, 14 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

Porto Velho, 12 de junho de 2007.
ATO/ADM/GP/Nº1979/2007
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº 1981/2007
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:
NOMEAR

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:
EXONERAR
JOÃO BATISTA BORGES, do Cargo de Provimento em Comissão,
que exerce no Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho a partir de 1°
de junho de 2007.
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Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 2011/2007
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:

ATO/ADM/GP/Nº 1986/2007
EXONERAR
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:

RONALDO MARTINS, do Cargo de Provimento em Comissão, que
exerce na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1° de junho de
2007.

EXONERAR
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
JOSÉ EDILSON DE ANDRADE, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AT-26 + GRG, do Gabinete do
Deputado Chico Paraíba, a partir de 01 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

Porto Velho, 13 de junho de 2007.
ATO/ADM/GP/Nº1963/2007
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº 2013/2007
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
NOMEAR
MICHEL AGORRETA LIMA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-11, na Área
Administrativa da Presidência, a partir de 01 de junho de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº1966/2007
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:
NOMEAR
PAULO DANIEL ARAUJO BENITO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-25, na Área
Administrativa da Presidência, a partir de 1º de junho de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 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:
EXONERAR
SIDNEI ALMEIDA BELINO, do Cargo de Provimento em Comissão,
que exerce no Departamento de Polícia Legislativa a partir de 1° de junho
de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1960/2007
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:
NOMEAR
SILVANO DOS SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-02, no Gabinete do Deputado
Luizinho Goebel a partir de 1° de junho de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente
ATO/ADM/GP/Nº 1967/2007
ATO/ADM/GP/Nº1975/2007
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:

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:
NOMEAR

EXONERAR
RENATO BARBOSA DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Professor Dantas a partir
de 1° de junho de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

SEBASTIÃO BARROS FEITOZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-04+GRG,
no Gabinete do Deputado Francisco Galdino Dantas a partir de 1° de junho
de 2007.
Porto Velho, 13 de junho de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira Presidente

