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ATO Nº3585/2015-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X O N E R A R

IRMA FOGAÇA BARBOSA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe de Gabinete da Presidência, código RDS-2,
a contar de 31 de dezembro de 2015.

Porto Velho, 15 de dezembro de 2015

Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
              Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0001/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013, resolve;

N O M E A R:

O servidor HUZIEL TRAJANO DINIZ, matricula nº100001000,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa
Legislativa, lotado no Departamento Legislativo, para
responder pelo Cargo em Comissão de Secretário Legislativo,
no período de 01 a 20 de janeiro de 2016, no gozo das férias
do titular.

Porto Velho, 05 de janeiro de 2016.

Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
              Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0002/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

A servidora MARCIA APARECIDA DIAS MORAES, cadastro
nº 200161649, ocupante do cargo de Assistente Técnico, para
responder pela Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, no
período de 11 a 30 de janeiro de 2016, no gozo das férias do
titular.

Porto Velho, 05 de janeiro de 2016

Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
              Presidente                      Secretário Geral
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ATO Nº 0003/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

O servidor WESLEY NUNES FERREIRA, cadastro nº 200161077,
ocupante do cargo de Assessor Técnico, para responder pela
Direção do Departamento Medico, no mês de janeiro de 2016,
no período do gozo das férias do titular.

Porto Velho, 05 de janeiro de 2016

Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
              Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0004/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
dos Artigos 10 e 21 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

P R O R R O G A R

A Comissão de Publicidade da ALE/RO, instituída pelo ATO
Nº0051/2015-SRH/P/ALE, publicada no Diário Oficial da ALE-
RO nº 023 de 10/02/2015, no período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2016.

Porto Velho, 05 de janeiro de 2016.

Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
              Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0005/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

N O M E A R

IRMA FOGAÇA BARBOSA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Gabinete da Presidência, código
RDS-2, a contar de 05 de janeiro de 2016.

Porto Velho, 05 de janeiro de 2016.

Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
              Presidente                      Secretário Geral
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ATA DA 62ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA
Em 25 de novembro 2015.

Presidência dos Srs.
Saulo Moreira - Deputado

Dr. Neidson - Deputado

Secretariados pelo Sr.
Jesuíno Boabaid - Deputado

(Às 9 horas e 21 minutos é aberta a Sessão.)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson
(PT do B), Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC),
Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD), Jean Oliveira (PSDB),
Jesuíno Boabaid (PT de B), Laerte Gomes (PEN), Lazinho da
Fetagro(PT), Lebrão (PTN), Lúcia Tereza (PP), Luizinho Goebel
(PV), Marcelino Tenório (PRP), Maurão de Carvalho (PP),
Ribamar Araújo (PT), Rosângela Donadon (PMDB), Saulo
Moreira (PDT) e Só Na Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Alex Redano (SD) e Leo Moraes
(PTB).

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 62ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura da ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Em discussão a ata
que acaba de ser lida. Não havendo observações, dou-a por
aprovada.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura do Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Ofício nº 2523/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 1061/15, de autoria do Senhor
Deputado Maurão de Carvalho e Senhor Deputado Lebrão.
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02 – Ofício nº 2633/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 909/15, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Neidson.

03 - Ofício nº 2643/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 908/15, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Neidson.

04 – Ofício nº 2652/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 1064/15, de autoria da Senhora
Deputada Lúcia Tereza.

05 – Ofício nº 2662/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 999/15, de autoria do Senhor
Deputado Lazinho da Fetagro.

06 – Ofício nº 2882/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 1264/15, de autoria do Senhor
Deputado Lazinho da Fetagro.

07 – Ofício nº 2670/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 931/15, de autoria do Senhor
Deputado Lazinho da Fetagro.

08 – Ofício nº 2666/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 1059/15, de autoria do Senhor
Deputado Maurão de Carvalho.

09 – Ofício nº 2671/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 1002/15, de autoria do Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid.

10 – Ofício nº 2680/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 1008/15, de autoria do Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid.

11 – Ofício nº 2681/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 1164/15, de autoria do Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid.

12 – Ofício nº 2668/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 933/15, de autoria do Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid.

13 – Ofício nº 2673/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 1163/15, de autoria do Senhor
Deputado Léo Moraes.

14 – Ofício nº 2679/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 735/15, de autoria do Senhor
Deputado Cleiton Roque.

15 – Ofício nº 2799/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 919/15, de autoria do Senhor
Deputado Cleiton Roque.

16 – Ofício nº 2665/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 539/15, de autoria do Senhor
Deputado Alex Redano.

17 – Ofício nº 2862/2015 – DITEL, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 1085/15, de autoria do Senhor
Deputado Alex Redano.

18 – Ofício nº 623/2015 – DNIT/RO-AC, encaminhando
informações sobre postos de pesagem que estão fechados
desde outubro de 2014.

19 – Ofício nº 726/2015 – Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, notificando sobre o convênio MAPA com a
Agência IDARON.

20 – Ofício nº 549/2015 – Delegacia Fluvial de Porto Velho,
encaminhando informações sobre operação de Dragas em
Área de Proteção Ambiental e Canal de navegação.

21 – Ofício nº 9662/2015 – SEDUC, encaminhando resposta à
Indicação Parlamentar nº 1279/15, de autoria do Senhor
Deputado Aírton Gurgacz.

22 – Ofício nº 446/2015 – Associação dos Juízes Federais do
Brasil, encaminhando a Carta de Foz do Iguaçu, tratando de
temas de interesse da magistratura federal.

23 – Ofício Circular nº 70/2015 – SEAGRI, convidando a ALE/
RO a participar como membro do órgão consultivo Câmara
Setorial da Piscicultura.

24 – Memorando nº 258/2015 – Gabinete do Deputado Alex
Redano, solicitando ata taquigráfica da Audiência Pública do
dia 22/10/2015, que tratou sobre “A crise econômica dos
Municípios”.

25 – Memorando nº 317/2015 – Gabinete do Deputado Jesuíno
Boabaid, encaminhando denúncia e pedido de providências
cabíveis dentro da Comissão Pertinente.

26 – Memorando nº 263/2015 – Gabinete do Deputado Dr.
Neidson, encaminhando pedido de providências junto à
Comissão de Educação e Cultura.

27 – Requerimento do Senhor Deputado Ezequiel Junior,
justificando ausência na sessão do dia 14 de outubro de 2015.

28 – Requerimento do Senhor Deputado Só na Bença,
justificando ausência na sessão do dia 11 de novembro de
2015.

29 – Requerimento da Senhora Deputada Glaucione,
justificando ausência na sessão do dia 11 de novembro de
2015.

30 – Requerimento do Senhor Deputado Só na Bença,
justificando ausência nas sessões dos dias 6 e 7 de outubro
de 2015.

31 – Requerimento do Senhor Deputado Léo Moraes,
justificando ausência nas sessões dos dias 24 e 25 de
novembro de 2015.
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32 – Requerimento do Senhor Deputado Maurão de Carvalho,
justificando ausência na sessão do dia 11 de novembro de
2015.

Lido o Expediente, Sr. Presidente.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Lido o Expediente,
passemos às Breves Comunicações.

Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos, o ilustre
Deputado Cleiton Roque, sem apartes.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, Deputado Saulo,
quero cumprimentar Vossa Excelência juntamente com os
demais pares; público que nos acompanha pelo veículo de
comunicação, público aqui presente na Galeria da Assembleia.

Venho aqui, neste breve espaço, somente para comentar
uma reportagem que saiu nos principais veículos de informação
do nosso Estado, que dizia, tinha como título a seguinte
informação: “Executivo corta próprio orçamento para aumentar
recurso do TJ, Assembleia, Tribunal de Contas e MP”.

E aí eu quero, Sr. Presidente, Deputado Maurão, dizer
que essa informação está equivocada. Todos vocês sabem que
nós estamos à frente da Comissão de Finanças e Orçamento,
lá está composta pelo Deputado Ribamar Araújo, o Deputado
Saulo, o Deputado Lebrão, o Deputado Aélcio, enfim, Deputado
Hermínio, e nós fomos, chamamos para nós a responsabilidade
de ser o Relator do Orçamento 2016.  E aí eu quero esclarecer
essa reportagem que diz o seguinte: “Praticamente todos os
Estados brasileiros estão fechando as contas no vermelho e
reduzindo drasticamente previsão orçamentária para 2016. Em
Rondônia, o Executivo pretende reduzir seus gastos em pelo
menos oitocentos milhões”.

Na realidade, Deputado Ribamar, esses 800 milhões não
está sendo reduzido do Governo do Estado, a diferença que no
Orçamento do ano passado, que Vossa Excelência foi relator, o
entendimento da equipe técnica é que as transferências
correntes, ou seja, os repasses que são feitos para os
municípios da quota-parte, o ICMS, da quota-parte do IPVA,
enfim, entrava como receita corrente no Estado, a partir do
final de 2014 começo de 2015, por orientação do próprio Tribunal
de Contas, o Estado não contabiliza ela mais como receita
corrente.

Então, esses 800 milhões de reais são deduzidos dessas
receitas.  Então, daí justifica essa redução do Orçamento de
2015 do Poder Executivo de R$ 6.076.315,13 (seis milhões,
setenta e seis mil, trezentos e quinze reais e cento e trinta e
três centavos) para 2016 R$ 5.290.150.000,62 (cinco bilhões,
duzentos e noventa milhões, cento e cinquenta mil e sessenta
e dois centavos).

Então, essa redução, justificando aqui, ocorreu em
virtude de que não está sendo mais contabilizada como receita
corrente do Estado do Poder Executivo, as transferências para
o município estão sendo deduzidas dessas receitas.

Então, o Orçamento, considerando essa alteração do
Executivo, teve um acréscimo de aproximadamente 5% do ano
passado para este ano, na média dos demais Poderes
constituídos. Então, aqui, essa orientação pode ser
perfeitamente observada com a equipe técnica do Governo do
Estado na SEPOG.

Eu quero dizer também aos Deputados que nós
prorrogamos, Deputado Saulo, Presidente em exercício, o prazo
para que os Parlamentares encaminhem as Emendas ao
Orçamento até terça-feira, dia 01. De acordo com o nosso
Regimento, tinha até o dia de ontem, dia 24, para que fossem
encaminhadas para a Relatoria do Orçamento as Emendas. E
nós aprovamos em Plenário a proposta em prorrogar por mais
uma semana em virtude do tempo que foi pequeno para que
os Deputados analisassem.

Então, eu peço aos companheiros, aos colegas Deputados
que façam uma análise, encaminhem até terça-feira as
Emendas que queiram fazer.

Era isso que eu tinha para hoje, Sr. Presidente.  Muito
obrigado.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Agradecemos as
palavras do Deputado Cleiton Roque, vice-líder do Governo nesta
Casa, e agradecemos a presença de todos, em especial do
Presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, o
Sr. Charles Cunha.

Com a palavra, também pelo prazo de 5 minutos, sem
direito a apartes, o Deputado Ezequiel Júnior.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, quero cumprimentar a
imprensa aqui presente, quem nos assiste através da internet,
através da TV Ale, nossa plateia aqui.

Trago hoje a esta tribuna um assunto que causou, posso
dizer, até uma alegria para a população do município de
Machadinho d’Oeste, que foi a realização, nesta segunda-feira,
do leilão do Linhão por parte da Agência Nacional de Energia
Elétrica, o Linhão que vai expandir o sistema de transmissão
entre Mato Grosso e Rondônia, Linhão esse que será utilizado
para transmissão da energia que futuramente será produzida
com a construção da Usina Hidrelétrica Tabajara, que será
construída no rio Machado, a 70 quilômetros do perímetro
urbano de Machadinho d’Oeste. A Agência Nacional de Energia
Elétrica, portanto, leiloou o lote G, 350 quilômetros de rede de
energia, de Linhão, para expansão desse sistema entre Mato
Grosso e Rondônia. A empresa vencedora foi a empresa Planova
– Planejamento e Construções S.A., que pagou por esse lote,
pelo lote G, R$ 60.400.000,00.

Por que nós ficamos felizes com a notícia desse leilão
dessa linha de transmissão, deste Linhão? Porque reforça
realmente o projeto de que o Governo Federal vai, sim, dar
prioridade a esta obra de construção da Usina Hidrelétrica de
Tabajara, em Machadinho d’Oeste, que quando estiver pronta
essa obra estará produzindo 400 megas de energia. Essa obra
que vai gerar algo em torno de três a quatro mil empregos lá
no município de Machadinho d’Oeste.

Na reportagem divulgada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica, fala-se também que para 2016 não tem, no
orçamento, recurso para a construção dessa usina no município
de Machadinho d’Oeste. Quem não conhece tecnicamente como
funciona um projeto desses, viu de forma negativa, mas não é
bem assim. Não está no orçamento para 2016 porque a obra
não vai ter início no ano de 2016, porque o leilão não foi
realizado. Então, só tem como se incluir no orçamento da União
o valor para a construção dessa obra, o recurso, só se pode
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colocar ela no orçamento da União depois de realizado o leilão.
Aí vai se ter um valor da empresa ganhadora, aí sim é que se
pode colocar no orçamento da União.

Então, para 2016 está completamente fora de cogitação
o início dessa obra. O leilão da usina foi anunciado, inclusive na
Audiência Pública que eu propus, que aconteceu lá no município
de Machadinho, no dia 25 de junho, o Ministro de Minas e
Energia Eduardo Braga anunciou, numa entrevista que eu fiz
com ele lá em Vitória, que a gente estava lá numa reunião da
Unale, ele anunciou que até o mês de dezembro estaria
realizando, o Ministério de Minas e Energia estaria realizando
o leilão daquela usina. Infelizmente, a palavra do Ministro não
será cumprida porque o leilão não vai ser realizado até o mês
de dezembro. Em conversa mantida, dias atrás, com o Senador
Valdir Raupp, do PMDB, o Senador me afirmou que o leilão
deve acontecer até o mês de março de 2016, portanto, até o
próximo mês de março. Isso porque agora a FUNAI entrou
também nessa polêmica, nessa questão, porque na região onde
será construída a usina, foram encontrados alguns potes de
barro indígenas de não sei quantos anos atrás. Então, com isso
o leilão ficou para o ano que vem. Então, acredito, pelo que a
gente vê, toda questão burocrática, o ano que vem inteiro será
apenas para definir essa questão do leilão. Então, até no mês
de março deve sim ocorrer o leilão, segundo previsões, e
durante o restante do ano alguns outros preparativos.

De forma que eu acredito que essa obra só pode ter
início lá pelo ano de 2017 ou até no ano de 2018. Mas eu vejo
de forma positiva o anúncio desse leilão que aconteceu, ganho
pela empresa Planova – Planejamento e Construções S.A. que
ganhou esse lote de 350 quilômetros, estará construindo esse
Linhão para expandir o sistema de transmissão entre Mato
Grosso e Rondônia, por onde vai passar a energia produzida
pela Usina de Tabajara. De qualquer forma, é uma notícia
positiva que deixa a população de Machadinho mais otimista
quanto à realização dessa obra.

Muito obrigado, Presidente.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Agradecemos as
palavras do Deputado Ezequiel Júnior e, neste momento, passo
a palavra ao Deputado Estadual Adelino Follador, também por
05 minutos, sem direito a apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, senhores
Deputados aqui presentes, imprensa, pessoal aqui presente.
Para nós é um prazer, mais uma vez, vir a esta tribuna. Dizer
que, graças a Deus, amanhã vai ser dada a ordem de serviço
da escola lá em Jacinópolis. Então, parabenizar o Governo do
Estado, parabenizar a Secretária de Educação e também a
Assembleia Legislativa que prontamente aprovou o Projeto e o
remanejamento do recurso para que fosse construída aquela
escola. Junto com o Deputado Cleiton Roque, nós estivemos lá
em Jacinópolis, o Deputado Cleiton Roque esteve junto, é nós
vimos agora esses dias a situação daquela escola. O Deputado
Saulo também conhece lá Jacinópolis, é dramática a situação
daqueles alunos, da maneira que estão estudando. Estão
desesperados lá com o calor, uma escola que foi feita de mutirão
pela própria comunidade, sem condições nenhumas de
funcionar, as carteiras todas quebradas, em péssima situação.
Então, esperamos que essa empreiteira que vai assumir faça o

mais rápido possível para poder funcionar essa escola lá em
Jacinópolis.

Também a Escola do Bom Futuro está bem adiantada,
também sendo construída lá no Bom Futuro e há uma promessa
de começo das aulas no mês de fevereiro, mês de março
funcionar aquela Escola também do Bom Futuro, que é uma
escola muito importante para funcionar, principalmente o
segundo grau lá no Bom Futuro, no Município de Ariquemes.
Então, eu acho que é uma vitória, eu acho que é uma conquista,
algumas dificuldades teve no processo, faz mais de três anos
que está sendo pleiteada essa escola em Jacinópolis, e aquela
comunidade está com uma expectativa muito grande para poder
acontecer.

Eu não podia deixar de registrar também o índice de
violência que foi publicada na semana passada, envolvendo
Ariquemes e Monte Negro, entre as cidades, as 100 cidades
mais violentas do Brasil. E de lá para cá já houve aquela morte
de um casal na região de Buritis e Monte Negro, designada
sem-terra, e mais uma vez, então, o índice vai ser pior ainda.
Na próxima estatística, com certeza, vai crescer com a violência
no campo.

Mas eu queria aqui deixar mais uma vez nesta tribuna
registrada a minha indignação com o INCRA de Rondônia e o
INCRA em nível de Brasil. Nós temos aí, hoje foi criada também
a Terra Legal. Eu creio que a Terra Legal foi criada para arrumar
uma desculpa, ‘não o INCRA não vai mais, mas vou passar
para a Terra Legal fazer’, e ninguém faz nada, ninguém
regulariza nada e é por isso que tem a violência no campo.
Nós temos que responsabilizar o INCRA e a Terra Legal,
principalmente por essa violência no campo. E também não
só a violência, mas o desmatamento também, Deputado
Lebrão. Quando o pessoal vive ali na região de Buritis, na
região de Cujubim, e eles vivem dentro de uma área tudo
ilegal, ali próximo, 7 quilômetros, o Deputado Saulo conhece
Cujubim, já está tudo ilegal, os Periquitos aí, que está dentro
de Cujubim, está ilegal. Aí o pessoal pensa assim: - Eles estão
ali e estão ilegal, por que eu não posso derrubar a mata ali
para a frente? É mesma situação, eles estão ficando ali, não
está regularizando, ninguém tira, ninguém põe, ninguém dá
documento para eles, eu vou ficar na mesma situação. Aí o
pessoal entra e estão derrubando tudo.

Nova Mamoré, aquela região ali, a FUNAI, está todo
mundo entrando, por quê? Porque ninguém fala onde é o limite,
ninguém fala, ninguém regulariza, quem está sentado aí há
20, 30 anos, e o pessoal se julga, vamos entrar do jeito que
eles entraram, vamos entrar também. Então, se tivesse dado
documento para aquele pessoal que já estavam assentados,
que já estão aí há tantos anos, já colocariam um limite e o
pessoal saberia que não poderiam avançar mais do que aquilo,
Deputado Cleiton Roque.

Então, essa insegurança, essa falta de definição, de
regularização, o único dinheiro que veio para Rondônia para
indenizar terra foi aquele recurso que veio para a Fazenda Rio
Branco, Deputado Saulo, e foi devolvido, foi devolvido pela
incapacidade do INCRA, foi recolhido. A única indenização para
o Estado de Rondônia, pode procurar, era essa terra ali do Rio
Branco, que o Joel Nunes tanto batalha lá, o Deputado Saulo
conhece aquele assentamento onde teve aquelas mortes. Aí
foi tirado o pessoal com compromisso de indenizar e colocar
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de volta. O dinheiro veio na conta e sumiu. Aí foi ver, não...
Falei com o pessoal do INCRA, agora devolveu.

Então, isso é lamentável, essa violência no campo e essas
invasões, essa falta de respeito é por falta de regularização,
falta de chegar e dizer: “Ei, vocês têm direito, está aqui o
documento; vocês não têm direito, então não entra.

O Sr. Cleiton Roque – Deputado Adelino, me concede um
aparte?

O SR. ADELINO FOLLADOR - Deputado Cleiton Roque, pediu
um aparte.

O Sr. Cleiton Roque – Então, Presidente, eu sei que não
compete mais, no Pequeno Expediente, mas só fazer uma
observação, Deputado Adelino, que eu acho importante fazer.
Eu vi uma discussão na elaboração do orçamento de 2016 do
Governo Federal, que tem como relator um Senador de
Rondônia, o Senador Acir, que ele está prevendo e vamos torcer
para que seja aprovado pelo Congresso, 10 bilhões de reais
para regularização fundiária rural da Amazônia. Se isso
acontecer será um grande avanço, que não aconteceu em
outros anos. Só essa informação que Vossa Excelência é um
Deputado muito preocupado com essa questão fundiária do
nosso Estado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Com certeza, eu estava segunda-
feira num evento com o Governador lá em Ariquemes, um
evento até muito importante para combater a droga, os viciados,
o pessoal, a questão de droga lá em Ariquemes. Aí veio o
responsável do INCRA lá em Ariquemes: “não, Deputados, vocês
tem que pressionar o Governador para fazer uma Lei, para
passar essas terras para Rondônia”. Eu, mais uma vez porque
eles estão sendo pressionados e eles querem arrumar uma
desculpa; não, agora o Governador vai fazer um projeto vou
passar para lá. Porque o INCRA, quando criou o Terra Legal,
‘não, vai passar para o Terra Legal, a Terra Legal vai dar jeito’.
Agora, não, eles querem que arrume uma desculpa para dizer:
não, não, agora é lá com o Estado, não é mais com nós não.
Porque eles não dão mais conta da pressão que têm dos
proprietários de Rondônia, das pessoas que são donas e não
recebem o documento.

Em Rondônia, nós sabemos que hoje existe mais da
metade dos agricultores que não têm documento e é
lamentável. Pergunta para o INCRA, eu gostaria de fazer aqui
um desafio ao Flávio, que ele traga aqui, que ele mande para
esta Casa, eu até acho que vou fazer um ofício para ele
oficializar quantas propriedades ele documentou? Quantas
propriedades o INCRA documentou nos últimos 05 anos, nos
últimos 03 anos? Nada, nada, só conversa. Para que é que
existem esses funcionários? Para que é que existe essa
estrutura? Então traga, traga.  Toda hora, ‘não, vai documentar’,
não documentou e só fica na conversa.

Então, esse é o meu protesto, a minha indignação na
questão da regularização fundiária que esses são culpados dos
crimes que estão acontecendo. Eu participei, lá no Bom Futuro,
de uma reunião, onde alguém levantou e falou assim: “Foi
você que me deu, foi você que me falou que eu podia entrar
nessa terra”, falou para o pessoal do INCRA: “Foram vocês

que compraram a lona para nós entrar, para invadir’. Então,
isso nos preocupa, quando o próprio órgão está dando a lona
para ir lá e invadir o que é dos outros. E depois morre e
ninguém é responsável. Nós precisamos responsabilizar, cada
um tem que ter um inquérito e ver quem é o responsável,
quem incitar a violência no campo tem que começar a
responsabilizar, só assim vai acabar com essas mortes.
Desculpe, Presidente.

O Sr. Ezequiel Júnior – Deputado, o senhor me permite um
aparte?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Pode falar.

O Sr. Ezequiel Júnior – Está no Pequeno Expediente? Então
vou respeitar o Regimento.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Pode falar, Deputado.

O Sr. Ezequiel Júnior - O senhor citou a situação de uma
localidade às margens ali do perímetro urbano de Cujubim, a
Chácara dos Periquitos. Eu estive lá em Cujubim, na sexta-
feira, e fui cobrado por inúmeros produtores que ocupam aquela
área, que era uma reserva, aquele povo está ali há mais de 10
anos, investindo e são vários chacareiros que têm ali naquela
região, na Chácara dos Periquitos. Recebi também uma
cobrança da Associação dos Produtores, hoje é uma comunidade
organizada, é um povo que produz, é um povo que está ali,
Deputado Adelino, há mais de 10 anos. O senhor conhece a
realidade, o Deputado Saulo conhece também, sempre está
em contato com aquele povo ali.

Hoje eu estive com o Flávio e a situação lá não está na
mão do INCRA para resolver, porque como é uma área de
reserva, quem é que manda? É o Estado, é a SEDAM, é a
SEDAM. Então, semana que vem eu vou sentar como Coronel
Vilson para a gente encontrar uma solução. Porque é o seguinte:
a partir do mês que vem, quem não tiver o Cadastro Ambiental
Rural não vai poder mexer com o gado porque não vai poder
ter acesso, fazer o GTA. E a SEDAM não pode, a Emater não
pode fazer o Cadastro Ambiental Rural porque a área lá está
ilegal ainda, o pessoal não foi regularizado. E como é que fica?
Tem muita gente com gado leiteiro lá, que vive do seu gado e
não vai poder negociar o gado porque não pode fazer o GTA
porque não tem o Cadastro Ambiental Rural.

Então, a situação é delicada. Eu vejo que é uma bandeira
que todos nós ali da região poderíamos abraçar para solucionar
esses problemas, essa dificuldade que aquele povo vem
enfrentando. O senhor falou a questão da violência no campo.
O município de Cujubim é um município pequeno, é um
município agrícola e que continua sofrendo com a violência. A
Polícia Civil virou as costas para o município de Cujubim. Quando
teve aquela onda de violência, que a gente bateu aqui na tribuna,
que fomos para cima, foi para lá a Polícia Civil, fez um trabalho,
uma semana depois foi todo mundo embora, Deputado, e
ninguém voltou e a bandidagem está voltando a tomar conta
do município de Cujubim. Muito obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu quero, com certeza dizer
que quando passar para a SEDAM, como é que vai fazer o
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Cadastro se ele não tem documento da terra? Ele tem que ter
documento da terra para poder fazer o CAR, fazer o cadastro
ambiental, sem o documento da terra ele não consegue.
Deputado, eu já vou concluir.

Então, a nossa preocupação é nesse sentido. E eu quero
deixar aqui registrada essa questão dessa violência no campo
que é muito preocupante.  Aí nós precisamos, a região de
Ariquemes, eu já falei nesta tribuna que é a região mais violenta,
mais violenta porque a Polícia Civil está ausente nos municípios
maiores do Estado que não têm Polícia Civil, que é Cujubim
com 20 mil habitantes, Alto Paraíso com 19 mil habitantes,
Campo Novo com 18 mil habitantes e Monte Negro com 14 mil
habitantes. São as cidades... Cabixi tem 6 mil habitantes e tem
Delegacia Civil. Cerejeiras tem 8 mil habitantes e tem Polícia
Civil. Na nossa região, eu já falei com o Governador, fizemos
um documento, encaminhamos para o Secretário de Segurança,
fomos a um debate lá em Buritis, e nós lá, na região de
Ariquemes tem as maiores 4 cidades que não têm Polícia Civil,
com 20 mil habitantes tem lugar aqui no Estado de Rondônia
que tem 6 mil habitantes, que eu não sou contra, todo município
deveria ter, tem Polícia Civil. Então, é fácil de entender por que
é mais violenta a nossa região, porque o criminoso migra para
lá e para cá. Aí, Buritis só tem o Delegado. Quando o Delegado
está folga ou ele fica doente o de Ariquemes tem que ir para lá
cuidar também Buritis. Cujubim foi criada a Delegacia, o
Delegado fugiu porque não tinha segurança. Cujubim, Vossa
Excelência sabe, Deputado Saulo, ele foi embora porque não
tinha segurança, imagina a população. Aí agora ele está aqui
em Porto Velho, e está em Nova Mamoré, ele não quer mais
voltar. Agora não abriu vaga nesse próximo concurso, Deputado
Saulo, não abriu vaga nesse próximo concurso, eu quero ver
como é que eles vão resolver essa situação, porque Cujubim
tem que abrir, é o município maior que tem hoje, e não tem
Polícia Civil. O menor índice de policiais militares é Ariquemes,
menor índice de bombeiro e o menor índice de Polícia Civil,
isso nos preocupa.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Eu quero que o
senhor conclua.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu já estou concluindo. Eu quero
deixar registrado esse fato, que isso é o motivo da região de
Ariquemes estar violenta e já temos dois Governadores em
Ariquemes, que o Governador foi reeleito, então já temos dois
governadores. Em outras regiões diz que tem muito Governador,
porque tinha muitos governadores lá, teve dois governadores
e Ariquemes precisa ser mais contemplado para a segurança
pública. Obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Questão de Ordem, Senhor
Presidente?  Por favor, o senhor faça cumprir o Regimento, por
favor.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Agradecer as
palavras...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Desculpe, Presidente, o senhor
levou uma chamada foi por minha causa, desculpe. Mas Vossa
Excelência como é da região, Deputado Saulo, e Vossa

Excelência conhece, sabe que o que eu estou falando é verdade,
o senhor levou isso em conta, mas eu quero aqui pedir
desculpas, Presidente, pela chamada que o senhor levou agora.
Obrigado.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Ele acabou voltando
para a tribuna, ele ainda voltou para a tribuna ainda fez questão
de falar que eu tomei chamada. Agradecer as palavras do
Deputado Adelino, o interessante foi ele dizer que o Delegado
fugiu por falta de segurança.

Também agora, usando a tribuna por cinco minutos,
sem direito a apartes, o Deputado Jean Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, eu através desta
oportunidade que o Deputado Adelino falou aqui 20, 30 minutos,
eu gostaria de falar um pouquinho mais também, mas nada
que ultrapasse muito os 05 minutos, o que o Regimento permite.

Senhoras e senhores, bom dia. O assunto que me traz
a esta tribuna, nesta manhã de quarta-feira, é a preocupação
com o encerramento do ano legislativo, tendo em vista que
nós temos o prazo de cinco, seis Sessões Ordinárias para que
a gente possa tratar no período ordinário de assuntos
importantíssimos.

O que eu vim aqui falar é justamente o que o Deputado
Adelino retratou aqui com as palavras e com os exemplos da
região dele. Eu vim falar amplamente, eu vim falar do Estado,
falar das terras do Estado de Rondônia. Falar do problema e
do colapso que os proprietários, os possuidores, os pecuaristas
de pequeno porte, os agricultores de pequeno porte assim
como os de grande porte vêm enfrentando, as dificuldades
que eles vêm enfrentando aqui no âmbito do nosso Estado de
Rondônia.

É notório, Deputado Lazinho, Vossa Excelência que
conhece bem o setor produtivo, é notório que é esse que
abastece e alavanca a economia do Estado de Rondônia. A
gente observa aqui, Deputado Ribamar, que o Secretário da
Casa Civil, o Secretário da Fazenda insistindo em dizer que
nós crescemos além do normal em comparação a outros
Estados aqui no nosso país. Nós crescemos a um ponto que
hoje nós estamos entre os três Governos com a maior condição
de folha de pagamento, de poder de investimento através do
seu percentual de orçamento e isso tudo se deve a uma razão,
ao setor produtivo. Mas o setor produtivo do Estado de Rondônia
não cresceu e não foi mais além do que a gente espera, por
conta dos problemas agrários, das regularizações fundiárias.
E eu venho aqui dizer que essas últimas 06 sessões seriam de
suma importância que o Governador se sensibilizasse e
mandasse para cá um projeto, que nós viemos batendo o ano
inteiro, que é o Instituto de Terras, o Instituto de Terras de
Rondônia é a solução dos problemas. E quando, Deputado
Adelino, o Terra Legal justifica que é o Governo do Estado que
vai mover, não é que eles estão empurrando o possuidor, ou
seja, o posseiro com a barriga. Não, eles estão dando
entendimento aos posseiros, possuidores, a forma correta.
Infelizmente as coisas não avançaram mais porque nenhum
Governo teve a sensibilidade de reaver esse Instituto de Terras
no âmbito de Rondônia. Enquanto nós não tivermos um Instituto
de Terras em Rondônia, nós vamos ficar dependendo de um
órgão federal, que é o Terra Legal que é engessado, nasceu
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morto e não tem condição de atender as realidades de Rondônia
ou da Amazônia em si.

Eu só queria dizer que em se tratando de Rondônia é
totalmente avesso da realidade amazônica. A gente baixa uma
imagem de satélite da Amazônia e observa a diferença de
Rondônia e a diferença do Amazonas. O Amazonas tem uma
cobertura vegetal formidável, o Estado é mais do que 95%
com cobertura vegetal intacta. Nós aqui temos a grande maioria
das nossas terras agricultáveis. E baixa o satélite um pouco
mais e você vai ver que aquelas terras agricultáveis são
pequenas propriedades. Rondônia não é rica de grandes
latifundiários, é rica em pequenas propriedades. Pequenas
propriedades que rendem muito mais para o Estado do que as
grandes e não rendem mais por questões de regularização
fundiária.

Chegou ao meu gabinete recentemente, Presidente, um
cidadão que está há 07 meses buscando justiça. Já foi em
Delegacia, foi no Ministério Público e não encontra uma solução
de um conflito agrário. Aí, por sorte, nós ligamos para um
assessor da Defensoria Pública, e esse cidadão tem uma
pequena propriedade, ele não tem condição de contratar um
advogado, fomos até a Defensoria e uma assessora da
Defensoria disse: ‘Senhor, me empresta aqui, deixa eu ver a
documentação.’ Chegou lá, ele é procurador de uma posseira.
O problema que ele está tendo é com outro posseiro que trancou
a estrada dele e ele não pode chegar a sua propriedade. Aí eu
digo: como é que discute um problema desses? Como é que a
gente vai delimitar a área de cada um? Nós não temos essa
ferramenta ainda aqui no Estado e esperar pelo Governo Federal
não é o melhor remédio.

Então, eu venho aqui dizer, Deputado Adelino, que as
suas manifestações são oriundas daqueles que sofrem todos
os dias, aqueles que produzem, mas que produzem sem
segurança, sem ter o papel na mão da terra que ele está em
cima, ele sabe que não é dele, ele quer o papel nem que ele
tenha um pouco menos de terra documentada, mas que seja
documentada. Tenho certeza absoluta que quem tem um lote
documentado vive muito melhor e mais tranquilo do que quem
tem cinco, seis lotes sem documentação, sem saber o que vai
decorrer.

Enfim, venho aqui dizer, o Instituto de Terras de Rondônia
é importantíssimo para regularizar fundiariamente este Estado.
Problemas como esses, Deputado Ezequiel Júnior, que são
comuns em Rondônia, pessoas adentrando as reservas
florestais públicas, que a gente sabe que isso é um crime, mas
fazer o quê? A omissão do Estado permitiu e fez com que o
cara, o cidadão, o possuidor criasse um vínculo, um laço, muitas
vezes chegou lá solteiro e hoje tem uma família, tem até neto
dentro daquelas propriedades.

Então, a omissão do Estado infelizmente não dá crédito
a ele de buscar a lei como de fato é. Seria socialmente injusto
ele buscar essas terras novamente para reserva, socialmente
injusto, porém a legalidade existe. Então o que é que eu venho
prezar aqui? Para que exista uma justiça justa, que o Estado
aja corretamente, dentro da sustentabilidade, respeitando o
meio ambiente, respeitando a economia e o social, que ele
crie esse Instituto de Terra para que ele possa delimitar essas
propriedades que hoje estão irregulares. Porque futuramente
essas pessoas não conseguirão ter condições de melhorias de

produção por falta de acesso a crédito e por falta de segurança
e que a solução dos problemas está nesse projeto.

Eu ouvi falar que tinha passado pela Procuradoria, o
projeto já estava com parecer favorável, mas até agora não
se ouve nada. O Chefe da Casa Civil esteve aqui, ontem, falando
sobre reforma financeira, sobre um ajuste financeiro para o
Estado, falou de tudo, tem que aumentar isso, tem que
aumentar aquilo, mas e aí? E os problemas basilares do Estado
de Rondônia que podem ajudar e muito no crescimento da
economia, por que é que ninguém trata sobre isso?

Então, fica aqui o meu manifesto, o meu repúdio a esse
descaso com a regularização fundiária. O Projeto que institui o
Instituto de Terras no âmbito de Rondônia é de suma
importância e é ele quem vai prevalecer para que Rondônia
continue crescendo no agronegócio como tem feito nestes 30,
40 anos.

Muito obrigado, senhor Presidente, pela oportunidade
de estender um pouco mais o meu tempo.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Agradecemos as
palavras do Deputado Jean Oliveira. E também com a palavra,
por cinco minutos, sem direito a apartes, o Deputado Aírton
Gurgacz.

O SR. AIRTON GURGACZ – Bom dia, senhor Presidente, bom
dia, senhores Deputados, bom dia imprensa aqui, bom dia
nossos companheiros que trabalham conosco, bom dia ao
pessoal da plateia.

Eu estou muito feliz hoje e quero anunciar aqui que nós,
quinta-feira próxima passada, demos a ordem de serviço da
reforma do Estádio Biancão, em Ji-Paraná, no valor de R$
862.000,00, onde nós vamos trocar a cobertura, vamos fazer
os muros que caíram, vamos fazer os alambrados, as nossas
cabines de radialistas, cabines de televisões serão todas
reformadas, os banheiros serão reformados e toda a nossa
arquibancada.

Então, foi um trabalho de 11 meses, viu, Deputado
Neidson, a gente sabe que o Biancão é o melhor Estádio de
Rondônia. Apesar de o Aluízio Ferreira ser o mais antigo, mas
o daqui na capital as pessoas não estão tendo o cuidado de
esse estádio estar bem revitalizado, ou que contemple uma
capital com um estádio digno. Então, o Estádio Biancão nosso
é muito bonito, é um estádio que foi muito bem feito, caprichado
pelo ex-Governador Bianco que morava lá e mora, foi
Governador do Estado também, e por isso o nome do Estádio é
do pai dele. Então, vai ser uma obra assim que vai dar orgulho
para Ji-Paraná. Nós vamos, agora no mês de fevereiro ou
março, receber a Copa do Brasil, onde o Genus da capital vai
ser o representante de Rondônia este ano. E nós queremos
essa obra para 90 dias, Deputado Lazinho, e a gente espera
que com 90 dias esteja pronta. Já começou essa semana, nós
demos a ordem de serviço na quinta, temos aí o Deputado
Saulo também, que é Presidente da Comissão de Esportes,
tem um estádio bom em Ariquemes. Mas, Deputado Saulo, o
Projeto ficou maravilhoso, nós vamos acompanhar e no dia da
assinatura da ordem de serviço conclamei todos os esportistas
de Ji-Paraná que nos ajudem a fiscalizar para que a gente
possa fazer uma obra boa, uma obra que não se desvie dinheiro
dessa obra. Porque R$ 862.000,00 é muito dinheiro para um
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estádio na proporção. Uma pena que ele foi fundado, foi
inaugurado em 2012, mas pessoas e administradores que por
lá passaram não conseguiram cuidar do nosso estádio,
deixaram esculhambar tudo, estragar. E se nós não intervirmos
agora, não fizermos esse trabalho agora, a gente sabe que vai
perder aquela grande  Praça Esportiva que o Ji-Paraná já foi
por 09 vezes campeão, já levou vários clubes do nosso país lá
à nossa cidade.

Também quero aproveitar aqui este momento e dizer
dos 38 anos da nossa Ji-Paraná, que completou no dia 22. Nós
estivemos sábado à noite na abertura lá com a nossa vice, a
nossa vice, a nossa Primeira Dama, esposa do nosso Prefeito
Jesualdo, fez lá um Papai Noel de 12,5 metros com garrafa pet
e decorou toda a cidade.

Ji-Paraná hoje é uma cidade que vocês podem ter certeza,
ir lá e conferir, é a cidade mais bonita hoje para decoração
natalina, e ainda no próximo dia 04 vai ser inaugurado a Casa
do Papai Noel. Mas esse Papai Noel tem 12,5 metros, foi gasto
ali, as escolas públicas todas montaram, juntaram os artistas
da cidade e fizeram um Papai Noel perfeito. Um lugar bonito
ali, que quem passar pela BR 364, ao lado do nosso Gerivaldão,
vai ver o papai Noel, 12,5 metros e ficou uma coisa perfeita.
Então, a nossa primeira Dama, Dona Lilian, a gente dá os
parabéns para ela, pelo trabalho que ela está fazendo em todos
os bairros, no centro, na cidade toda, decoração, uma mais
linda do que a outra e todas com garrafa pet. Então, isso pode
dizer que tem um custo zero, por exemplo, a Prefeitura um
custo mínimo que vai ser feito, a não ser o transporte e as
pessoas da Prefeitura, e os artistas plásticos que temos na
nossa cidade, junto com os colégios estão fazendo essa
colaboração, deixando uma cidade bonita, encantadora para o
Natal. Tenho certeza que a nossa cidade vai ganhar como a
cidade mais bonita na decoração natalina. Sabemos que
Ariquemes tem uma árvore muito grande, mas o Papai Noel
pode ter certeza que é nosso, de repente nós vamos ter que
juntar, viu, Deputado Saulo, vamos ter que juntar as decorações.
Mas é um trabalho maravilhoso, é feito pela nossa Primeira
Dama, esposa do nosso Prefeito Jesualdo, que vem com a sua
equipe lá fazendo uma decoração maravilhosa.

Quero também agradecer ao Prefeito Jesualdo pelo
trabalho que ele tem ajudado o DER a fazer, o asfalto bom na
cidade lá, onde a maioria das nossas máquinas, tem duas, tem
uma residência e temos também lá a usina. A usina está
produzindo asfalto, mas as máquinas de fazer o asfalto foram
todas retiradas para outros municípios.  Então, o Prefeito
Jesualdo tem, com sua equipe de máquinas e com todo o seu
pessoal lá, o Secretário, nós temos lá o Braulhão, temos lá os
Secretários de Obras lá do nosso município, o Valdeci, eles
têm nos ajudado muito em terminar esse asfalto. Temos tido
uma sorte muito grande porque a chuva, as chuvas estão
atrasadas aqui no nosso Estado e Ji-Paraná tem 10, 12 dias
que não chove. Então, nós estamos avançando muito na questão
do asfalto bom e isso por conta da Prefeitura estar com todas
as máquinas à disposição do DER. O DER entra com a massa e
a Prefeitura está fazendo.

Então, essas são minhas palavras hoje, de muita alegria
pela cidade mais bem decorada do nosso Estado. Vocês podem
ter certeza, o estádio nós vamos deixá-lo muito bonito e também

o asfalto bom saindo agora, final de ano, com uma época aí
de chuvarada.

Então a todos os senhores o meu bom dia, meu muito
obrigado. Eram essas minhas palavras nesta manhã de quarta-
feira.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Agradecemos
também as palavras do Deputado Aírton. E neste momento,
também por 5 minutos, sem direito a apartes, com a palavra
o Deputado Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON – Obrigado, Presidente.  Bom dia a todos.
O que me traz a esta tribuna hoje é sobre a situação que
recebi um Ofício dos representantes de pais e alunos dos
colégios estaduais do município de Guajará-Mirim, no qual nos
reclamam que os alunos já estão sem nota de Matemática no
3º e 4º bimestres. Esses alunos estão sem professores já há
mais ou menos uns seis meses no município de Guajará-Mirim
e acredito que em outros municípios do Estado também.  Então,
está aqui, já encaminhei esse Ofício para a Comissão de
Educação para que possa tomar providências, pois esses pais
estão apreensivos por seus filhos estarem estudando nessas
escolas estaduais e sem a disciplina de Matemática vão ser
prejudicados. Já estamos quase no final do ano e vão ser
prejudicados para o próximo ano, onde não vão ter essa
disciplina e, provavelmente, vão ter que repor essas aulas, se
conseguirem, se o Estado conseguir esses professores.

Eu disse aqui nesta Tribuna uma vez, e foi feito um
Projeto de Lei para contratações emergenciais de professores,
mas essas contratações foram para suprir os contratos
anteriores que tinham acabado. A gente pensava que era para
aumentar o número de professores e não foi o que ocorreu.
Então, nós temos deficiência de professores nas escolas
estaduais ainda no Estado de Rondônia. E também sobre um
reordenamento que está sendo realizado no Estado no qual
os alunos mesmo fizeram um manifesto lá no município de
Guajará-Mirim sobre esse reordenamento no qual estão
destinando algumas escolas para o município.

Hoje nós vemos até nas mídias sociais que o município
de Guajará-Mirim está atrasando os pagamentos dos
professores e fica até estão com risco de não receberem o
13º. Então, querem entregar mais uma escola, que é a
Almirante Tamandaré, para o município. Vão ter, me parece,
eu pedi, através de um Requerimento que foi lido ontem, pedi
informações à SEDUC para ver se vai ser, como vai ser feito
esse reordenamento e essa entrega da escola ao município.
Nós vemos aí que os professores municipais estão sem receber,
imaginem mais uma escola que o município vai ter que arcar
com isso.

Então, quero deixar aqui o meu repúdio sobre essa falta
de professores nas escolas estaduais e também essa
reclamação sobre esse reordenamento. Quero as respostas
para poder expor aqui também nesta Tribuna quais são as
respostas e quais vão ser as consequências posteriores.

E lembrando aqui, Deputado Lazinho, que foi de sua
autoria um Requerimento, juntamente comigo, para que
façamos uma Audiência Pública lá no município de Nova
Mamoré sobre a Vila Murtinho, para desenvolvimento no
turismo naquela nossa região lá.  Então, vai ser na sexta-
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feira, a partir das 14:00 horas, na Câmara Municipal de Nova
Mamoré e fica aqui o nosso convite a todos os munícipes lá
daquela nossa região.

Obrigado, Presidente, era o que tínhamos para o
momento e respeitando o tempo regimental.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Vamos aproveitar a
oportunidade para agradecer a presença dos Senhores
Vereadores Milton Custódio e Sérgio Castilho Filho, da Câmara
Municipal de Ouro Preto do Oeste. Também agradecer a
presença do Prefeito do Município de Parecis, o Sr. Luiz Amaral,
que está acompanhado também do Vereador Carlinhos da
Noventa.

Neste momento, com a palavra, por 5 minutos, sem
direito a apartes, o Deputado Só Na Bença.

Está ausente o Deputado Só Na Bença, então passamos
a palavra para o Deputado Lazinho da Fetagro, também por 5
minutos, sem direito a apartes.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, só uma Questão de
Ordem?

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. LAERTE GOMES – Cumprimentar aqui e agradecer a
presença do nosso amigo Nei Braga, pecuarista em Alvorada
d’Oeste e também no Município de Vilhena, e essa grande
liderança do Município de Ji-Paraná, Degamor.  Agradecer a
presença deles aqui sobre a vossa Presidência.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – O Deputado Lazinho
mudou aqui a inscrição dele, então nós damos por encerradas
as Breves Comunicações e passamos ao Grande Expediente.
Com a palavra o Deputado Lazinho da Fetagro, por 20 minutos,
com direito a apartes.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, senhor Presidente.
Quero cumprimentar todas as senhoras e os senhores
Deputados, o público presente, nossa amiga Mírian e a equipe
lá de Jaru, que veio para a gente discutir justamente o
reordenamento das escolas lá no município de Jaru.
Cumprimentar os nossos companheiros de trabalho desta Casa.

Dizer que, em primeiro lugar, nós tivemos na semana
passada uma Audiência aqui para tratar da problemática das
reservas extrativistas do Estado e segundo os funcionários desta
Casa, de muitos anos, foi uma das maiores Audiências Públicas
já realizadas nesta Casa, justamente dada a problemática que
tem no Estado de Rondônia. Eu quero aqui chamar a
responsabilidade também para esta Casa, chamar a
responsabilidade do Governo do Estado, do Governo Federal,
com relação às reservas extrativistas do Estado. Seria muito
cômodo para mim, como agricultor, chegar aqui nesta Casa e
dizer que nós não temos mais reservas no Estado. Irresponsável,
mas cômodo, porque lá estão agricultores, lá estão produtores
e grandes produtores também nessas reservas, Deputado
Lebrão e Deputado Saulo.

Agora, é bom que a gente lembre que o Estado de
Rondônia há muitos anos foi vendido por causa das reservas.
O Estado de Rondônia pegou dinheiro, no passado, e o

compromisso era de manter as suas reservas, criar e manter
as suas reservas. E o que nós vemos, estamos vendo em visita
a algumas das reservas, além do abuso, do desrespeito com a
questão do meio ambiente, tem o abuso e o desrespeito com
os extrativistas que vivem nessas áreas. Eu não tenho aqui a
chave da solução do problema. Agora, o Estado precisa tomar
providências com relação a isso. Nós não precisamos destruir
as reservas para produzir neste Estado mais. A gente tem que
tomar os cuidados necessários porque em indo dessa forma,
nós estaremos fazendo a reformulação do zoneamento para
corrigir problemas de omissão do Estado com relação à questão
ambiental, onde em área 2.1 será tratada como área
perfeitamente agricultável, cometendo uma irresponsabilidade
com o Estado, e se nós não tomarmos providências, daqui
mais cinco, seis anos, dez anos, quinze anos, vamos ter que
fazer novamente para tentar corrigir a omissão da fiscalização
nas áreas de preservação, para tentar corrigir e alocar famílias
que produzem nessas áreas já há mais de 10 anos.

Então eu estou aqui somente levantando esse alerta,
por quê? Porque nós estamos vendo uma população sendo
retirada à força dessas áreas; nós estamos vendo operação
de apreensão de madeiras, o Deputado Lebrão é bastante
conhecedor dessa área, de madeiras que estão sendo retiradas
ilegalmente de dentro das reservas, não é por empresários
responsáveis. Deputado Ezequiel, nós temos um grupo muito
grande de empresários no Estado que tem responsabilidade
com o Estado, porém nós temos pessoas, grupos que estão
destruindo toda e qualquer reserva neste Estado, reserva
estadual e reserva federal. Já fiz uma denúncia aqui da
ocupação da reserva que fica ali entre Nova Mamoré e Buritis.
Estão entrando naquela reserva e a gente não toma providência
nenhuma. Então, a gente precisa ter a responsabilidade, porque
nós não vamos conseguir alocar tudo o que precisa, já existem
áreas que não existe mais condições de ser tratada como
reserva. Agora, de forma nenhuma nós podemos chegar aqui
e dizer que o Estado de Rondônia não tem mais reserva, porque
a fala de um Deputado, de um representante do Estado, dessa
forma acaba incentivando cada vez mais a irresponsabilidade
que está acontecendo. Então, nós precisamos aqui ter essa
responsabilidade.

O Sr. Lebrão – Deputado, me permite um aparte?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Pois não, Deputado.

O Sr. Lebrão – Agradecer o aparte, parabenizar Vossa
Excelência pelo discurso e pelo seu trabalho, principalmente
em prol dos produtores rurais. E Vossa Excelência disse e disse
muito bem, o Estado de Rondônia recebeu recurso do Banco
Mundial e de outras instituições para criar, por exemplo, o
Planafloro e as reservas florestais. Lamentavelmente, fizeram
de forma errada um zoneamento totalmente equivocado.
Receberam o dinheiro, criaram as reservas em áreas produtivas
e assentamentos em áreas improdutivas e hoje quem paga o
preço é exatamente o Estado. E cabe a nós agora, na terceira
aproximação socioeconômica ecológica, corrigir essas
distorções em reservas que já não existem mais, mas que são
áreas de reservas, mas totalmente caracterizada e que nós
temos que resolver o mais breve possível, para que a gente
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possa acabar com esse conflito agrário que lamentavelmente
hoje se instala dentro do Estado de Rondônia. Então, nós temos
que agir com rapidez e cobrar do Governo do Estado agilidade
para que a gente possa resolver de uma vez por todas esse
grande problema que é principalmente aqui do Estado de
Rondônia. Parabéns, Deputado. Obrigado pelo aparte.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Deputado Lebrão.
Eu tenho certeza que Vossa Excelência entendeu perfeitamente
o que nós estamos colocando. Nós temos uma responsabilidade,
não podemos fugir dela, e temos que resolver a situação de
quem produz e temos que resolver a situação das unidades de
conservação do Estado. Mas mais além que isso, é discutirmos
um ponto que é a questão do orçamento do Estado.

Eu, como Presidente da Comissão de Agricultura ou
Comissão de Agropecuária desta Casa, fiquei estarrecido
quando, vendo o orçamento, o valor e o montante que foi
colocado para o setor que gera a maior economia do nosso
Estado. Como que eu quero arrecadar dinheiro para a Saúde,
para a Educação, para a Segurança, para o transporte, como
eu quero arrecadar recursos se eu não invisto justamente no
local onde mais produz no Estado, que é o setor produtivo?
Como que eu posso imaginar uma Secretaria de Estado da
Agricultura com 0,6% do orçamento? Ou seja, 34 milhões de
reais, R$ 34 milhões. Desses R$ 34 milhões, R$ 15 milhões é
folha de pagamento, mais R$ 6 milhões que é para custeio e
R$ 10 milhões para investimento. Eu não sei como é que os
matemáticos conseguem trabalhar, Deputado Cleiton Roque,
Vossa Excelência que ajudou a gente a convocar reunião agora
com o Secretário de Estado, eu pedi para falar antes, eu não
sei como que é a matemática em que você retira recurso de
investimento e cresce o Estado, eu não sei. Você retira recurso
do setor aonde produz para arrecadar mais. A Emater, dentro
do orçamento da Emater hoje, que é uma estatal, que é um
órgão do Estado, só tem recurso para folha de pagamento.
Como que o técnico vai chegar lá no produtor só com o salário
dele, sem o carro, sem a gasolina, sem a estrutura para poder
ir lá dar assistência técnica? Como que nós podemos imaginar
uma produção agrícola pujante no Estado, se você não verticaliza
o orçamento para cada setor, para cada cadeia produtiva do
Estado?

A proposta da Comissão de Agropecuária desta Câmara,
desta Assembleia, vai levar ao Governo do Estado para que
cada cadeia produtiva produza o seu próprio recurso. É simples,
o que produz o café, investimento para o café. O que produz o
leite, investimento para o leite. O que produz a carne,
investimento para a carne. Desse setor vem tudo para os
outros, e para esse setor não sobra nada, 0,6% do orçamento.
O Deputado Cleiton Roque, nosso Deputado Presidente da
Comissão, que está relatando, relator do orçamento, ficou
estarrecido quando olhou aquilo.

O Sr. Aélcio da TV – Deputado, me permite um aparte?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Concedo um aparte ao
Deputado Aélcio.

O Sr. Aélcio da TV – Quero parabenizar Vossa Excelência,
Deputado Lazinho, pela sua preocupação e indignação com

orçamento da Secretaria de Agricultura, mas eu tenho uma
explicação que só pode se por isso que o orçamento da
Secretaria de Agricultura seja tão baixo.

No primeiro trimestre deste ano, eu fui procurado pelos
agricultores chacareiros, pequenos produtores aqui do setor
chacareiro daqui de Porto Velho, do Militão, daquela região. E
eles precisavam desesperadamente de calcário e eu fiz um
documento pedindo imediatamente, oferecendo uma emenda
de 120 mil reais, colocando na Secretaria de Agricultura para
a Secretaria de Agricultura contratar o frete para trazer o
calcário para esses produtores.

A Secretaria de Agricultura passou o ano inteiro e não
conseguiu contratar, fazer uma licitação para contratar esse
frete, para trazer esse calcário para os produtores. Então, lá
não adianta ter dinheiro. Fica o dinheiro lá e eles não têm
competência para conseguir buscar um calcário ali na usina
do Governo para entregar aqui em Porto Velho! Para que
dinheiro lá, se não tem como gastar? Se eles não sabem operar
nada disso?  Essa semana, eu fui obrigado a tirar o recurso de
lá e colocar no DER para não perder o recurso, porque a
Secretaria de Agricultura não tem competência para transportar
calcário dali da usina para entregar para os produtores aqui,
para entregar para Secretaria de Agricultura do município que
era quem ia fazer a distribuição. Perdi um recurso de R$ 120
mil reais que ficou desde o início do ano lá na Secretaria de
Agricultura para passar para os moradores aqui do setor
Chacareiro.

Então, eu também estou muito indignado com a forma
com que a Secretaria de Agricultura está trabalhando e mais
indignado ainda com esse orçamento medíocre, que já era
medíocre o orçamento do ano passado, quando eu cheguei
aqui, que eu olhei o orçamento, eu até comentei na época, ‘o
orçamento do município de Porto Velho para Secretaria de
Agricultura é maior do que o orçamento do Estado de Rondônia
para Secretaria de Agricultura’, sendo que a agricultura, o
agronegócio, o campo é o grande produtor de riqueza do nosso
Estado, representa 80% da nossa economia. Então eu também
não concordo com esses valores medíocres que estão sendo
colocados na Secretaria de Agricultura.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, nobre Deputado
Aélcio. Se o nosso Secretário de Planejamento, o Secretário
de Fazenda, como chama, disser que é por falta de projeto,
então nós vamos ter que rever os conceitos do que é uma
Secretaria de Estado da Agricultura. Agora, que não tem um
programa para a agricultura no Estado, não tem. A gente
precisa criar. A gente precisa que o conjunto do Governo
entenda que se investir um real, um real na agricultura, em
dois anos ele produz dez para o Estado, um real.

O Sr. Cleiton Roque – Concede um aparte, Deputado Lazinho?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Pois não, Deputado.

O Sr. Cleiton Roque – Deputado, eu quero lhe parabenizar
porque acredito que a Assembleia, todos os Deputados aqui
têm uma relação com o setor produtivo, com a agricultura,
seja no seu município, o Deputado Aélcio aqui dizendo da
preocupação dele realmente em fortalecer a agricultura,
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principalmente a familiar aqui de Porto Velho, do município
sede da base dele. Vossa Excelência, com uma atuação
brilhante à frente da FETAGRO, como um dos grandes líderes
da agricultura familiar do nosso Estado e está corretíssimo no
uso da palavra, nessa intervenção que Vossa Excelência está
fazendo, e eu comungo em número, gênero e grau com o seu
pronunciamento. E o que estiver em nosso alcance, eu já falei
isso aí, para a gente tentar elevar isso aí, e eu tenho certeza
que é o pensamento de todos os Deputados, se eu consultar
aqui o Deputado Lebrão, o Deputado Saulo, o Deputado Ezequiel,
o Deputado Dr. Neidson... O Deputado Dr. Neidson é uma ligação
muito forte na área da saúde, mas nós sabemos que ele tem a
preocupação com a agricultura, principalmente na região, na
área grande de Guajará-Mirim que é onde ele tem a principal
base dele. Então, o que nós pudermos fazer para melhorar,
nós vamos fazer. Estamos aqui recebendo o Vereador Marcão
de Carvalho, que é do nosso partido lá de Parecis e Parecis
agora ganhou, o empresário César Cassol instalou aquela usina
de calcário, é uma usina particular, porém é muito próximo do
preço da usina do Governo do Estado. Fica apenas um pouco
longe, o que encarece o calcário é o frete, como bem disse o
Deputado Aélcio. Eu, inclusive, Deputado Aélcio, estou
assumindo o compromisso de colocar recurso para o transporte
no ano que vem, na nossa emenda individual, para atender
pelo menos os municípios próximos à região da grande Pimenta
Bueno ali e daí cobrei da Secretaria de Agricultura, a semana
passada, que conclua juntamente com a SUPEL, a conclusão
da Ata de Registro de Preço relacionada ao quilômetro por
tonelada e avance. Porque o senhor está citando a questão do
programa, dos programas da SEAGRI.

Quero citar aqui o exemplo do Programa Mais Calcário
desenvolvido pela SEAGRI. É um grande programa. Hoje o
Estado está ajudando com mil toneladas, este ano, de calcário
para os municípios distribuírem para os pequenos produtores,
só que quem não tem o frete, aí encarece tudo. Eu me junto a
Vossa Excelência, logo mais tem uma reunião com o Secretário
George da SEPOG, vamos dialogar, temos tempo aí, temos 20
dias para dialogar. Nós sabemos a necessidade de virarmos o
jogo, de que investir recurso do Estado no setor produtivo que
num espaço curto de tempo vai dobrar, triplicar essa receita
que nós temos.

Parabéns, Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Deputado Cleiton
Roque. Se nós fizermos uma previsão para daqui 10 anos e
não tivermos hoje um programa de recuperação de solo, por
exemplo, nem leite vai produzir mais no Estado, nem leite,
porque o nosso solo não comporta mais o manejo da forma
como está, sem revitalizar. Se não criar um programa de
recuperação do solo, nós não vamos ter carne e não vamos
ter o leite.

Se não estruturarmos a cadeia produtiva do café, que
os produtores estão fazendo por conta própria, saindo de 16
sacas de café por hectare para 120 sacas, e o Estado não
aportar ajuda em cima disso, programa em cima disso, acaba
com a cafeicultura. Cacau, nós fomos agora à Bahia verificar,
as lavouras de cacau recuperadas na Bahia, sai de 15, 20
arrobas para 192 arrobas por hectare e tem condições de trazer

para o Estado, porque o Estado de Rondônia é melhor, o clima
é melhor, o solo é melhor do que lá onde nós fomos verificar.

Eu estou falando de 03 cadeias produtivas, 04 cadeias
produtivas, então tem que estruturar isso. E não é discutindo
orçamento de 0,6% e fazendo discurso que apoia a agricultura
que nós vamos fortalecer o Estado de Rondônia, fortalecer
esse setor. O pequeno, o grande... O grande tem como se
manter, mas mesmo assim, se não der apoio, como agora,
discutir com as empresas frigoríficas do Estado, discutir porque
o preço da carne em Rondônia está no patamar que está e
nunca esteve nesse patamar, e não dar apoio também ao
grande, não vai ter também a produção de carne.

Então, para concluir, eu quero conclamar esta Casa para
que a gente possa vir com a proposta mais clara de orçamento,
mais fortalecida para o setor produtivo. Ou então nós vamos
ter, daqui a dez anos, ninguém vivendo no campo e todo mundo
caçando emprego e desempregado na cidade porque não vai
ter emprego para todo mundo. Ou dá condições para esse
povo viver no campo, não precisa dar esmola, não, é dar
condições para o povo, para a agricultura familiar viver com
dignidade no campo, ou nós vamos ter desempregados vivendo
na cidade porque não vai ter emprego para todo mundo.

Era isso que eu tinha. Muito obrigado.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Vamos agradecer a
presença também do Sr. Luiz Carlos, que é assessor do Prefeito
de Parecis e também agradecer a presença do Vereador
Adalberto Amaral, que é o Presidente da Câmara Municipal de
Parecis.

Também com a palavra, por vinte minutos, com apartes,
o ilustre Deputado Cleiton Roque.

O SR. CLEITON ROQUE – Quero cumprimentar o Deputado
Saulo Moreira, que preside esta Sessão, os Deputados aqui
presentes, nossos funcionários, público que nos acompanha
pelo veículo de comunicação, bom dia a todos.

Cumprimentar o público aqui presente, registrando a
presença do meu amigo Celso, lá da cidade de Pimenta Bueno;
registrando a presença do Vereador Marcão de Carvalho, do
PSB lá de Parecis, nosso companheiro de luta no qual nós temos
procurado atender dentro do possível os apelos dele, que é
uma das lideranças constituídas naquele município, também
tem nos ajudado bastante lá junto com o seu irmão Marcondes
de Carvalho, que é o ex-prefeito daquele município. Então, um
abraço a todos os amigos de Parecis, especialmente à família
Carvalho que é nossa amiga de longa data.

Senhor Presidente, eu venho neste momento registrar
a passagem de mais um aniversário de emancipação política
de vários municípios rondonienses, mas principalmente,
Deputado Aélcio, da minha querida Pimenta Bueno. Dia 24 de
novembro ela completou 38 anos de emancipação política e
administrativa. Eu que sou filho de Rondônia, nasci no município
de Cacoal, morei parte da minha infância no município de Alta
Floresta, terra do nosso colega companheiro Deputado Jean
Oliveira, mas cheguei com meus 10 anos na cidade Pimenta
Bueno, que me acolheu e na qual eu tenho um verdadeiro
carinho e amor por aquela terra, por aquele território e
naturalmente pelas pessoas que ali vivem.
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Naturalmente que nós temos uma série de problemas,
nós temos uma série de dificuldades, temos uma série de
desafios que precisamos enfrentar para resolver. Mas somos
nós mesmos, somos nós mesmos que vamos avançar. Não
podemos esperar que venha outra pessoa de fora, alguém de
fora, um salvador da pátria que venha ali e resolva todos os
problemas. São os cidadãos, os homens e mulheres daquela
cidade que têm sobre suas mãos o desafio de construir um
município melhor para as próximas gerações, para os nossos
filhos, para os nossos netos. Tenho a satisfação de todos os
meus filhos terem nascido na cidade amada Pimenta Bueno.

Senhoras e senhores, a denominação dada ao rio, ao
lugarejo e oportunamente à estação telegráfica de Pimenta
Bueno pelo Chefe da Comissão Rondon deve-se a homenagem
que o mesmo estaria prestando ao ilustre homem público
Francisco Antônio Pimenta Bueno, nascido em Cuiabá a 10 de
novembro de 1836 e falecido no Rio de Janeiro em 7 de
dezembro de 1888. Francisco era filho do Dr. José Antônio
Pimenta Bueno, Visconde e Marquês de São Vicente, e da
Marquesa Dona Balbina Henriqueta de Farias e Albuquerque.
Francisco Antônio Pimenta Bueno, de excelente formação moral,
descendente de nobre família, desde muito cedo abraçara a
carreira militar, tornando-se Coronel do Estado Maior da
primeira classe.

Pimenta Bueno é um município brasileiro do Estado de
Rondônia, sua população, de acordo com estimativa de 2014 é
de 37.230 habitantes, sendo assim a 10ª cidade mais populosa
de Rondônia e 97ª mais populosa da região Norte do Brasil. A
emancipação política administrativa aconteceu, Deputado
Adelino e Deputado Lebrão, no dia 24 de novembro de 1977,
data em que é comemorado o aniversário do município e na
qual houve a posse do primeiro Prefeito nomeado, qual seja
então o saudoso senhor Vicente Homem Sobrinho, falecido em
1998, no qual o Palácio que tem como sede da Prefeitura tem
o honra de ter o nome do primeiro Prefeito nomeado, Sr. Vicente
Homem Sobrinho, que em seguida veio a ser Deputado estadual
nesta Casa, uma pessoa muito querida no nosso município.

O primeiro Prefeito eleito em 1982 foi o Sr. Reginaldo
Monteiro, foi um grande Prefeito, uma pessoa na qual nós temos
um respeito muito grande. Um grande gestor público que
realmente fez, naquele momento, grandes investimentos
naquele município que estão até hoje, rodoviária, Prefeitura,
articulou a questão da construção do fórum, delegacia de polícia,
as principais escolas.

Na época, Deputado Aélcio, o Governador Jorge Teixeira
chegava de helicóptero com pacote de dinheiro, Marcão, e
entregava ao Prefeito, não tinha Lei de Responsabilidade Fiscal,
não tinha a 8.666, que é a Lei de Licitação, não existia ainda.
As coisas, naquela época, eu acho que eram mais fáceis do
que é hoje.

Em seguida, o segundo Prefeito eleito foi o Sr. Permínio
de Castro, o qual temos uma enorme consideração. O próximo
Cláudio Wink, e na gestão de Cláudio Wink, Aparecido Neves e
Douglas Sales. E em 1996 foi eleita Inês Zanol por dois
mandatos, sendo reeleita no ano de 2000. Uma grande Prefeita,
uma atuação forte, principalmente na construção das
potencialidades do município, política forte voltada na área social
teve grande destaque durante a sua gestão. Posteriormente,
em 2004, foi eleito o Prefeito Augusto Plaça por dois mandatos.

Prefeito amparado por um forte apoio político, conseguiu
grandes avanços, principalmente nas obras de infraestrutura,
como, por exemplo, a duplicação da BR-364, incluindo os
viadutos daquele município.

Atualmente, a Prefeitura de Pimenta Bueno é
administrada pelo Sr. Jean Mendonça. O polo têxtil de Pimenta
Bueno, município distante cerca de 500 quilômetros de Porto
Velho, movimenta mais de 12 milhões por ano na economia
da nossa região, segundo a Associação das Indústrias de
Confecções de Pimenta Bueno. As fábricas de lingerie, roupas
femininas, infantis, atrai compradores de todo Estado, além
do Acre, Amazonas e Mato Grosso, realmente é uma das
grandes potencialidades que temos lá, juntamente com o polo
cerâmico, juntamente com o setor industrial que temos no
município.

O município conta empresas de grande porte, entre elas
a Ciclo Cairu que iniciou suas atividades na cidade em 1985,
com venda no varejo de peças para bicicletas, consertos e
reformas, uma pequena oficina de bicicleta como muito se vê
em todas as cidades. E hoje ela está presente em todos Estados
da Federação com grandes investimentos e hoje Pimenta Bueno
conta com uma fábrica de bicicletas, fábrica de capacete, onde
o grupo todo gera aproximadamente dois mil empregos
naquele município. Nós podemos citar Lindágua, podemos citar
a usina de calcário instalada no município que foi recentemente
inaugurada e tem a capacidade produtiva de mais de 400 mil
toneladas por ano e substitui a fábrica erguida em 1984 que
na carga máxima produzia cerca de 7% da atual.

Temos faculdade, lá está instalada a FAAP - Faculdade
de Pimenta Bueno, somos o município, Deputado Ezequiel
Júnior, pioneiro na implantação da piscicultura no Estado de
Rondônia, através do Sr. Pedrinho do Itaporanga, o Deputado
Aélcio lembra bem dele, no período que o Deputado Aélcio
esteve por lá. Toda a pesquisa de pirarucu, da técnica da criação
de pirarucu em cativeiro foi costurada, foi encaminhada, lógico,
pelos órgãos governamentais, mas com apoio, com a liderança
do Sr. Pedrinho. E Pimenta Bueno hoje, Deputado Lebrão, eu
vejo ela injustiçada na questão da piscicultura do nosso Estado.
Eu me lembro bem na época, Deputado Airton, que ingressei
no serviço público, eu via o esforço da Prefeita Inês, na época,
para fortalecer o setor de piscicultura, para que avançasse,
para que desse condição, porque tinha uma visão de que era
uma grande alternativa de geração de emprego, de renda, de
aquecimento da economia.

Então, eu quero, na passagem do dia de ontem, foi
feriado na nossa cidade, nossa querida Pimenta Bueno, deixar
o nosso registro aqui e os nossos agradecimentos às pessoas
que têm construído ao longo desses anos aquele município
que tem, Deputado Ezequiel Júnior, um grande potencial. Talvez
Deus, quando olhou para Pimenta Bueno, Ele falou: ‘Olha, aqui
vai ser um solo de não tão boa qualidade, um solo arenoso,
porém eu vou colocar aqui pertinho de vocês dentro do
perímetro da extensão do município a usina de calcário e vou
delegar ao povo desta cidade a capacidade de se organizar,
fazer a recuperação dessas áreas e tornar o município também
grande produtor, fortalecendo a agricultura familiar, produção
de grãos em larga escala, uma pecuária forte’.
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O Sr. Ezequiel Júnior – Vossa Excelência me permite um
aparte?

O SR. CLEITON ROQUE - Concedo aparte ao meu colega
Ezequiel Júnior.

O Sr. Ezequiel Júnior - Deputado Cleiton, eu quero parabenizar
V.Ex.ª por contar um pouco da história do município de Pimenta
Bueno e através da sua pessoa cumprimentar toda população,
parabenizar a população de Pimenta Bueno e cumprimentar
V.Ex.ª pela forma que tem conduzido seu mandato aqui, sempre
colocando em primeiro lugar os interesses do povo de Pimenta
Bueno. E fico muito feliz de ver hoje o nome do meu amigo
Deputado Cleiton Roque já na história do Município de Pimenta
Bueno. Não tem mais como se contar mais a história de Pimenta
Bueno sem citar a vereança do Vereador, na época do Vereador
Cleiton Roque, e agora como um atuante Deputado em defesa
daquele povo. Parabéns ao povo de Pimenta Bueno por escolher
realmente uma pessoa que tem um brilho e que tem uma
preocupação, tem um amor imensurável pela população, pelo
município de Pimenta Bueno. Parabéns ao povo e parabéns a
Vossa Excelência que é, sem dúvida nenhuma, hoje, um legítimo
representante daquele povo. Parabéns.

O SR. CLEITON ROQUE – Muito obrigado, Deputado Ezequiel
Junior, agradeço a Vossa Excelência e quero que saiba que a
consideração e admiração que eu tenho por Vossa Excelência
é muito grande, eu sei a importância que Vossa Excelência
tem. Muito obrigado pelas palavras porque eu sei que são
sinceras.

O Sr. Aélcio da TV – Deputado, me permite um aparte?

O SR. CLEITON ROQUE - Deputado Aélcio.

O Sr. Aélcio da TV – Deputado Cleiton, eu quero parabenizar
Vossa Excelência pelo seu discurso, pela sua colocação de amor
a sua cidade, que dentre as cidades que tive o privilégio de
morar em Rondônia, Pimenta Bueno foi uma delas. Por apenas
três meses eu morei em Pimenta Bueno, contando a sua história
de... Quando eu fui, eu era locutor de rádio em Ariquemes e
fui promovido à gerente para gerenciar a Clube Cidade FM de
Pimenta Bueno e Vossa Excelência contando as histórias, falando
dos políticos, Vicente Homem... Quando eu estava lá, Permínio
Castro era o Prefeito, falando do meu amigo Aparecido Neves,
enfim, falando daquelas pessoas maravilhosas que eu tive a
oportunidade de conhecer em Pimenta Bueno, que fazem parte
da história. Vossa Excelência é uma delas, que com certeza
tem carregado o nome de Pimenta Bueno, engrandecido o nome
de Pimenta Bueno. Essa semana, foi dia 24 aniversário, e 23
foi de Vilhena, 24 o aniversário de Pimenta Bueno. Então eu
quero aproveitar o seu discurso para parabenizar a nossa cidade
de Pimenta Bueno pela passagem do seu aniversário. Sei que
Pimenta Bueno é, tem orgulho do trabalho que Vossa Excelência
tem desenvolvido aqui neste Parlamento, principalmente em
prol do povo daquela região. Parabéns e que Deus lhe abençoe.

O SR. CLEITON ROQUE – Obrigado, Deputado Aélcio. Eu
agradeço e sei do compromisso que Vossa Excelência tem com
este Estado e de fato tem feito realmente um grande trabalho.

O Sr. Saulo Moreira (Presidente) – Vossa Excelência me
permite um aparte, Deputado Cleiton Roque?

O SR. CLEITON ROQUE – Deputado Saulo, sim, com toda
certeza.

O Sr. Saulo Moreira (Presidente) – É muito importante nós
aqui na Assembleia termos a possibilidade de estarmos aqui
defendendo cada município deste Estado. E aqui, ao
analisarmos a vinda dos 24 Deputados para esta Casa, nós
sabemos que cada um tem um compromisso muito grande
com todo o Estado, mas ao mesmo tempo cada um vem com a
identificação de um determinado município, de determinada
cidade, às vezes mais do que uma, mas geralmente ele acaba
representando uma, lá aonde ele reside realmente. E um
exemplo disso aqui nesta Casa, nós temos o senhor como
Deputado Estadual, fazendo um grande trabalho por todo o
Estado, mas defende muito bem, com muito afinco, com muita
garra, o município de Pimenta Bueno.

Nós sabemos o quanto Pimenta Bueno é importante no
cenário do Estado, na sua produção, nas suas indústrias, do
povo ordeiro e trabalhador que reside naquele município e uma
cidade que está em pleno crescimento, em pleno
desenvolvimento e eu tenho certeza que, com esse trabalho
que o senhor vem fazendo aqui nesta Casa, defendendo ainda
mais esse município, sem sombra de dúvida o povo de Pimenta
Bueno está de parabéns por esse aniversário dessa cidade, e
melhor ainda, por ter um Deputado como o senhor que está
nesta Casa aqui fazendo esse grande trabalho, defendendo
tão bem Pimenta Bueno. Parabéns.

O SR. CLEITON ROQUE – Obrigado, Deputado Saulo. Eu
agradeço as suas palavras e sei do compromisso que Vossa
Excelência tem também com o seu mandato, com as pessoas
que o fizeram chegar aqui, principalmente a população da região
da grande Ariquemes, que é aonde concentra a principal
atuação de Vossa Excelência. Muito obrigado pelas suas
palavras.

Para concluir, senhor Presidente, dizer que eu sou de
uma geração aonde, quando chegava à escola, tinha que
aprender o Hino Nacional, aprender o Hino do Estado, aprender
o Hino do Município. As datas comemorativas importantes, a
gente sempre marcava, sempre era marcada com eventos,
para que fosse relembrada e mantida a tradição, para os mais
jovens principalmente.

Então, é preciso que a gente construa ainda as nossas
memórias. Não dá para a gente deixar passar esquecida,
Deputado Dr. Neidson, datas como essa, e tantas outras que
nós temos que são importantes. Eu me lembro bem, Marcão,
Celso, quando eu era criança e tinha acabado o mandato do
Deputado Vicente Homem Sobrinho, e ele estava passando por
uma grande luta com a enfermidade, que no caso ceifou a vida
dele, eu passava quase todos os dias na frente da casa dele
para ir trabalhar. Ele morava na esquina da Prefeitura e eu via
aquele homem que tão importante foi para aquela cidade na
construção dela, e tantos outros que teve lá, como o senhor
Alberto Leite, que ainda foi um dos primeiros administradores,
foi o segundo administrador na época do Território, e vive hoje,
é um grande homem, meu amigo, tenho o maior prazer em
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dialogar com ele pelo seu conhecimento, sua experiência. E eu
passava na frente da casa do Vicente Homem e via ele sentado
sozinho, com uma roupa branca ali na frente da área dele, não
mais rodeado das pessoas e eu passava e falava: “por que isso
aí”?

Como que às vezes a política, o poder, enfim, essa
situação toda que vivemos é ingrata, não é?  Então, eu o via.
Então, não podia, no dia de hoje, deixar de vir aqui sem fazer
referência a todos os administradores constituídos que houve
naquele município e cobrar também dos nossos administradores
mais zelo com a nossa praça pública, mais zelo, mais cuidado,
mais atenção com essas datas como é o aniversário da cidade,
como é o dia 7 de setembro. Eu estive agora recentemente,
Juvenil, no Departamento do Beni, na capital do Estado, Trinidad
que na semana passada, na terça-feira completou 173 anos,
Luciano Correia, 173 anos completou e eu via o desfile, em
praça pública, a banda de cada escola, o pessoal bonito, vestido
de terno, gravata; as mulheres de salto alto, de roupa de gala,
desfilando com a mão no peito, enaltecendo aquela data
importante e nós não podemos passar despercebido.

O civismo precisa ser resgatado, o amor por nossa pátria,
por nossa cidade, por nosso Estado, ele precisa de atenção
dos nossos gestores com essas datas, têm que ser mantidas,
não podem passar despercebidas. O desfile de 7 de Setembro
é importante, uma data como essa para preservar a história. E
aí eu quero destacar, o meu tempo está chegando ao final aqui,
de um grande amigo que tive, que foi Vereador junto comigo,
dois amigos que tive, um é comunicador da cidade, o Moacir
de Moura, da Rádio Rondônia, um apaixonado pela história da
nossa região, do nosso município, defensor do fortalecimento,
da construção de um Museu naquela cidade que não houve
êxito por parte dele e que foi um dos grandes defensores dessa
bandeira. Posteriormente, também foi Vereador comigo o
Professor Régis, que hoje leciona, dá aula no Instituto Federal
de Ji-Paraná, que trabalhou para que Pimenta Bueno desse o
valor desde a sua fundação, ainda na construção da estação
telegráfica de Pimenta Bueno, há 100 anos, faz 104 anos, em
1910 chegou a primeira pessoa ali no entroncamento dos rios
Barão do Melgaço e o rio Pimenta Bueno, onde foi formada,
logo em seguida a estação telegráfica. Então, enfim, e ele
destacou e cobrou essa construção dessa história, as famílias
tradicionais que chegaram, tem pessoas que estão com 70, 80
anos e nasceram ali, nasceram na cidade de Pimenta Bueno,
nasceram, enfim, têm toda uma história construída ali das
pessoas que não podem ficar no esquecimento e nós
precisamos...

Então, eu cobro aqui, vamos ter um zelo maior, eu estou
à disposição para ajudar a construir, a fortalecer esse tipo de
iniciativa.

Sr. Presidente, era o que eu tinha para hoje, enaltecendo
o grande município de Pimenta Bueno que tem, sim, problemas
tem, mas somos nós mesmos, trabalhando com seriedade, com
humildade que vamos construir, vamos conseguir construir para
que o 39º o 40º e daí por diante seja motivo cada vez mais de
orgulho nos nossos corações e dos nossos filhos e nas futuras
gerações.

Muito obrigado pela oportunidade.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Agradecemos as
palavras do Deputado Cleiton Roque e agora também, por 20

minutos, com direito a apartes, o Deputado Lebrão, que disse
que só vai falar 2 minutos.

O SR. LEBRÃO – Faço um compromisso aqui, Sr. Presidente,
de ser bastante breve. Neste momento eu cumprimento Vossa
Excelência que fica muito bem assentado aí na cadeira de
Presidente, sem dúvida nenhuma. Saúdo também os colegas
Deputados, imprensa aqui presente, servidores públicos
presentes.

Mas eu venho aqui neste momento para pontuar, Sr.
Presidente, algumas reuniões que no meu entendimento foi
da maior importância da caravana que tivemos à cidade de
Trinidad, do Estado do Beni, caravana da integração binacional,
biestadual, da maior importância para o Estado de Rondônia,
da mesma forma para o Departamento do Beni e que nós
tivemos aí a presença maciça de muitas autoridades, numa
caravana com 63 carros, 01 aeronave, 247 pessoas que foram
representando o Estado de Rondônia. E eu deixo aqui um
registro de agradecimento à Faperon, à FIERO, à Fecomércio,
em especial ao Governo do Estado que tem dado o maior apoio
em nome do nosso Presidente a Assembleia Legislativa, a
imprensa, que nos acompanharam, os empresários,
Executivos, Legislativos dos municípios que compõem
principalmente o Vale do Guaporé.

Mas eu registro e agradeço aqui a presença de uma
pessoa importante que esteve conosco lá, que foi o Marcelo
Tomé, Presidente da FIERO, assim como o ex-Governador
Bianco, Gilberto Batista, Adir Josefa, do SENAI; Gilvani Fares
do SESI, que foi muito importante a presença do setor
empresarial. Os Secretários de Estado que também nos
acompanharam, nosso Secretário de Agricultura, o Evandro
Padovani, representando a Secretaria de Agricultura; Coronel
Caetano, Diretor do DER, participando de todas as reuniões
que nós fizemos lá também, juntamente com o Padovani, lá
na Bolívia. Rubens Barros, que é o nosso querido
Superintendente da SUDER; da mesma forma o Volpi,
Presidente do IDARON, que já faz um trabalho simultâneo
juntamente com o Idaron do Estado do Beni. Dr. Ivo Benitez,
Presidente da Funasa, e o nosso Secretário Adjunto da Casa
Civil Ezequiel Neiva, que também marcou a sua presença.

Mas eu quero aqui registrar, Deputado Dr. Neidson, Vossa
Excelência que é bilíngue, que tem dupla nacionalidade, que
fala muito bem o espanhol e mostrou isso nessa reunião lá.
Agradecer ao Deputado Maurão de Carvalho, que foi esse
grande parceiro e que liberou para que a gente pudesse
comparecer. E destacar a importância dos Deputados que
tiveram a oportunidade de participar dessa grande caravana
que foi Deputado Maurão de Carvalho, nosso Presidente;
Deputado Edson Martins; Deputado Hermínio Coelho; Deputada
Rosângela Donadon; Deputado Glaucione Rodrigues; Deputado
Luizinho Goebel; Deputado Só na Bença, que foi uma bênção;
Deputado Cleiton Roque; Deputado Laerte Gomes; Deputado
Jesuíno Boabaid; Deputado Aélcio da TV; Deputado Léo
Moraes; Deputado Ezequiel Júnior; Deputado Alex Redano;
Deputado Dr. Neidson e eu também que participei dessa
caravana e nós tivemos a oportunidade de mostrar a força do
nosso Parlamento e o que é mais importante, o interesse que
temos nessa integração que é da maior importância,
principalmente para o Brasil e para a Bolívia, em especial
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Rondônia e também o nosso Estado do Beni. Registrar e
agradecer também a presença da Deputada Marinha Raupp,
Deputada Federal, assim como também o Deputado Marcos
Rogério e tivemos também a visita do Deputado Luiz Cláudio e
o nosso Governo do Estado, representado pelo nosso querido
Vice-Governador Daniel Pereira com a parte técnica sendo
liderada pelo Dr. Helder pelo Executivo e pelo Legislativo, Dr.
Carlos Manvailer que é quem conduz essa Mesa técnica que
sem dúvida nenhuma tem feito essa grande diferença desse
grande projeto de integração. Mas eu registro também aqui os
nossos agradecimentos ao Zenildo, que é o Prefeito de São
Miguel do Guaporé, da mesma forma o Armando, Prefeito de
Seringueiras, Prefeita Lebrinha, lá de São Francisco. E o Prefeito
Chico Território, que lamentavelmente teve que retornar antes
da finalização, por um motivo de óbito na sua família. Registro
também as presenças dos Vereadores de São Francisco, Gerson
Paulino, Presidente da Câmara, assim como o Milton de Jesus,
o Jéferson, o Zé da Máquina, o Robozinho, o Elias Tinin, o
Tonhão, o Tião Machado, representando a Câmara Municipal
de São Francisco. E da mesma forma a Câmara lá de
Seringueiras, representada pelo Presidente, que é o Mílton do
Mercado, o Deroz, o Evandro, o Galego. E de Costa Marques
esteve presente o Vereador Taturana, que sempre também
tem nos acompanhado em todas as caravanas que nós temos
feito em busca da finalização desse grande projeto. Mas deixar
registrado a importância que tivemos no dia 16, às 09 horas,
com Prefeitos e Vereadores de Trinidad, deixar um registro de
agradecimento ao nosso Prefeito de lá, o Mário Hurtado e a
Marisol, que é a nossa Presidente do Conselho e que nos
recebeu com muito carinho. Nós ficamos bastante agradecidos
por essa receptividade. Estivemos, às 11:00 horas, numa reunião
em conjunto da Assembleia Legislativa com os Deputados do
Beni, acompanhado pelos nossos Deputados aqui de Rondônia
e que foi da maior importância porque naquele momento tinha
acabado de ser votado um projeto de lei da maior importância,
que é a autonomia do Estado do Beni. Com isso eles têm, hoje,
condições de legislar sem depender da força federal, com
autonomia total para reger todas as leis que são de importância
daquele Estado e que lamentavelmente nós não temos isso
aqui no Brasil. Precisamos buscar aperfeiçoar muito mais para
a gente poder dar um andamento mais rápido a todos os
projetos de interesse do Estado de Rondônia. Simultaneamente,
às 11:00 horas, aconteceu no Ministério da Imigração de
Estrangeiros e Arrecadação com a abertura do nosso Vice-
Governador, o trabalho que está sendo feito de imigração dos
nossos estudantes que hoje fazem faculdade nas faculdades
da Bolívia, que sem dúvida nenhuma tem contribuído muito
para a educação aqui dos nossos alunos. Que hoje os nossos
alunos que fazem a faculdade lá na Bolívia, assim como o
Deputado Dr. Neidson, é médico formado em Cochabamba, e
sem dúvida nenhuma exerceu um grande trabalho como médico
e hoje como Deputado tem feito essa grande diferença. E foi
uma reunião da maior importância para a gente buscar a
implantação da parte alfandegária, da parte boliviana, lá em
San Joaquín. Que aí sim todas as oportunidades que os nossos
estudantes terão de ir e vir do Brasil para a Bolívia, certamente
farão o trabalho de migração em San Joaquín. Isso vai
desburocratizar e facilitar esse acesso e o visto de permanência
dentro da Bolívia.

Às 14 horas, nós fizemos a abertura da Mesa Técnica,
também com a presença da Deputada Marinha Raupp, do
Deputado Marcos Rogério, do nosso Presidente, Deputado Edson
Martins e outros Deputados que participaram na continuidade
dos trabalhos que já tem sido feito ao longo dos últimos 04
anos e que, sem dúvida nenhuma, está aí com o andamento a
todo vapor e certamente nós vamos chegar a um denominador
comum o mais breve possível.

Às 16 horas foi o encontro dos nossos empresários,
Executivos, Legislativos e fazendeiros lá na Associação dos
Ganaderos, que também foi da maior importância para fazer
esse meio comercial que nós tanto buscamos para poder fazer
com que a gente finalize esse grande projeto.

Às 09 horas do dia 17, nós tivemos uma reunião com o
Governador no Palácio, participação de autoridades da Bolívia
e do Brasil. E deixar um registro de agradecimento ao ex-
Deputado estadual, hoje Governador do Estado do Beni, Alex
Ferrier Abidar, que sem dúvida nenhuma nos recepcionou,
Deputado Edson Martins, à altura daquilo que nós tínhamos
vontade de sermos recepcionados e nós queremos ser
recíprocos quando nós tivermos a oportunidade para recebê-
los também aqui na nossa cidade de Porto Velho, aqui no nosso
Estado de Rondônia.

O Sr. Edson Martins – Um aparte, Deputado Lebrão?

O SR. LEBRÃO - Neste momento, concedo um aparte ao
Deputado Edson Martins.

O Sr. Edson Martins - Quero cumprimentar o Presidente,
Deputado Saulo, Deputado Lebrão, os Deputados presentes.

Deputado Lebrão, eu quero lhe parabenizar primeiro pela
sua liderança nesta Casa, pelo trabalho, sua atuação aqui na
Casa e depois pela iniciativa de Vossa Excelência em propor
aquela Audiência Pública lá em Costa Marques, onde foi tratado
realmente interesses dos dois países e depois essa viagem,
essa comitiva de Rondônia até o Estado do Beni, essa
aproximação política dos dois países Brasil e Bolívia e com
certeza é muito importante essa aproximação. Eu acho que,
principalmente para o Estado de Rondônia, o Estado da Bolívia,
os dois Estados têm muito a oferecer, na questão do intercâmbio
comercial, na importação e exportação dos seus produtos, eu
acho que Rondônia tem muitas coisas a oferecer ao país Bolívia,
ao Estado do Beni, principalmente e também à Bolívia, a nós
rondonienses e brasileiros.

Nós já temos essa ligação com Bolívia através da
educação, e eu acho que nós não temos condição de negar a
importância da Bolívia, dos nossos filhos, do nosso colega
Deputado Dr. Neidson, que pela informação que eu tenho, que
também fez o curso de Medicina na Bolívia e eu tenho a filha
também que estudou na Bolívia, tenho a minha sobrinha que
está lá concluindo este ano o curso de Medicina, que mora lá
em Nova Mamoré e sei da importância da Bolívia, principalmente
na educação. E eles lá acolhem os nossos jovens, nossos filhos
e formam para a vida profissional.

Então, nós temos que reconhecer esse trabalho que a
Bolívia tem feito, que às vezes não teria essa mesma
oportunidade aqui no Brasil, os nossos brasileiros, mas na
questão do intercâmbio comercial, a ligação desse trecho de
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estrada, da balsa ou ponte que seja e Vossa Excelência foi
realmente, demonstrou o seu conhecimento, a sua vontade, a
sua liderança e a amizade lá na Bolívia, nos recebeu muito
bem, ofereceu um belo jantar, um churrasco lá na sua casa,
então realmente eu tenho que reconhecer publicamente a
importância de Vossa Excelência nessa caminhada que fizemos
ali na Bolívia.

Por isso quero lhe parabenizar e dizer que realmente,
eu acho que foi muito proveitoso e tem muito a oferecer o
Estado do Beni e Rondônia nessa interligação. Parabéns.

O SR. LEBRÃO – Agradecer a Vossa Excelência pela sua
participação. Peço que seja incluído no meu discurso o seu
pronunciamento. E também deixar aqui registrado que no dia
17, às 11 horas, nós tivemos um encontro de negócios entre
empresários da Bolívia, empresários do Brasil, em especial
Rondônia e Beni, que também foi da maior importância para
essa integração e essa busca, essa amizade que está hoje
tendo entre os nossos parceiros. À tarde nós fizemos uma visita
na feira agropecuária com a apresentação do stand de
Rondônia, muito bem elaborado pela Secretaria de Agricultura,
parabenizar o nosso Secretário.

Dia 18, café da manhã também com a presença da
Deputada Marinha Raupp, Deputado Edson Martins e Deputado
Alex Redano, Prefeita, juntamente com o Presidente da
República e cobrando, Deputado Dr. Neidson, esse asfalto, essa
pavimentação que sairá de Trinidad, que irá até a sua cidade
de Guajará-Mirim, confirmado pelo Presidente. Acho que é uma
obra da maior importância, que já está sendo executadas
também as obras de arte, as pontes, que vai diminuir uma
distância muito grande, entre principalmente o município de
Guajará-Mirim ao município de Costa Marques. Só para vocês
ter uma ideia, a imprensa pode divulgar isso aí, hoje para gente
sair de Costa Marques e vir a Guajará-Mirim, nós andamos
1.080 quilômetros. Se nós sairmos de Costa Marques para ir a
Guajará-Mirim, passando pela Bolívia, nós vamos andar apenas
413 quilômetros, quase que um terço da distância, para vocês
verem o tanto que é interessante esse projeto e com a
pavimentação da carreteira central que liga Santa Cruz de La
Sierra, passando por Trinidad e vindo a Guajará-Mirim, nós
ficaremos somente a 70 quilômetros da margem do rio Guaporé
do município de Costa Marques. Por isso a importância desse
corredor de exportação, essa interligação da BR-429 que não
foi construída para ser finalizada lá no município de Costa
Marques, ela tem um plano, um futuro muito importante que
nos ligará ao Pacífico através do Porto de Arica, no Chile, do
Porto do Ilo, no Peru, em condições de transporte, tráfego de
transporte pesado, o que não tem hoje na Transoceânica, já
inaugurada por Assis Brasil-Maldonado e que também nos leva
aos portos do Peru.

Então, eu quero mais uma vez aqui, fazendo um resumo,
agradecer imensamente a participação de todos os Deputados,
de todas as pessoas que foram nessa caravana, mostrando a
força e o interesse do Estado de Rondônia. E deixar aqui um
registro especial e os nossos agradecimentos ao Governador
do Beni, Alex Ferreira Abidar, que nos recebeu com muito carinho
lá em seu Estado. Será recíproco quando estiver mais uma vez
aqui no nosso Estado de Rondônia, da mesma forma o Prefeito

de Trinidad, Mario Soares Hurtado, que é o Prefeito que acaba
de ser eleito.

Da mesma forma o engenheiro Carlos Zambrano
Aguirre, que é Reitor da Universidade que nos deu a boa notícia,
teremos a primeira turma binacional já na faculdade, no
próximo ano, em Guayaramerín, com CRM binacional. É da
maior importância para o Brasil, é da maior importância para
Bolívia e nós esperamos que no Programa Mais Médicos seja
inseridos, principalmente os médicos que tiveram oportunidade
de estudar na Bolívia e ainda não têm aí o seu CRM autorizado.

Da mesma forma, agradecer o Presidente da Câmara,
aliás, da Assembleia Legislativa, o Carlos Navia, que sem dúvida
nenhuma nos recepcionou com o maior carinho também na
Assembleia do Estado do Beni. Com isso nós podemos
formalizar a Mesa Técnica também da Assembleia Legislativa
através da sua Comissão binacional que fará parte em conjunto
com a nossa Comissão aqui da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia e certamente nós temos um problema a resolver
que hoje pertence ao Estado de Rondônia e que é de
responsabilidade, principalmente da 17ª Brigada. Eu quero
agradecer, também deixar um registro de agradecimento ao
General Costa Neves que liberou provisoriamente a travessia
dentro do Forte Príncipe da Beira, onde será instalada a balsa.
E nós esperamos aí em definitivo uma documentação dando
autoridade para que a gente possa implantar a balsa o mais
breve possível e começar esse grande projeto de integração
comercial e cultural que nós temos já iniciado com a Bolívia e
que certamente será da maior importância para o Estado de
Rondônia, para o Estado do Beni, para região Norte do nosso
país e principalmente para nossa população.

Agradeço aqui o espaço, Senhor Presidente, e finalizo
meu pequeno discurso dentro do prazo regimental. Muito
obrigado.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – O Deputado Jean
vai ter um minuto aí para se manifestar.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, rapidamente, o
horário da Sessão já chegou ao final, mas eu queria, eu tive a
oportunidade de falar aqui e acabei deixando de dizer uma
coisa muito importante.

Queria parabenizar o Governo, porque sempre que o
Governo acerta, a gente tem que ter a hombridade e acima de
tudo o reconhecimento de parabenizar por um fato positivo
para o Estado de Rondônia. Chegando ao final do ano, o
Governador sentiu e observou a necessidade de mudar um
cargo importantíssimo, no âmbito do Estado, que é o do Diretor
Geral do DER. A pessoa que sai e a pessoa que entra é de
uma diferença até difícil de majorar em tão pouco tempo que
eu vou falar aqui, que vou ser rápido em minhas palavras.
Mas sai o Coronel Caetano, que teve uma oportunidade de
ocupar um dos assentos mais importante das Secretarias, uma
autarquia, no caso, uma das mais importantes do Estado, a
qual tem a condição de levar e prestar um serviço para
sociedade rondoniense, mas que infelizmente não conseguiu
atingir, corresponder aos anseios da população rondoniense e
nem corresponder aos compromissos firmados pelo
Governador. Teve a sua oportunidade, não conseguiu por não
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conseguir administrar os seus assessores, as pessoas, os
servidores de carreira do DER.

E o DER nesses últimos meses começou a andar a passos
de tartaruga por conta de uma burocracia que se instalou lá e
a falta de diálogo e traquejo fez com que uma máquina potente
que é aquela autarquia deixasse de produzir. Pois agora o
Governador teve essa sensibilidade e esse raio de boa intenção
em mudar e colocar uma pessoa que é o Ezequiel, que esteve
por muito tempo este ano todo como Subchefe da Casa Civil e
hoje a gente roga para o Ezequiel Neiva possa utilizar do cargo
de Diretor Geral do DER para recuperar esse um ano que nós
perdemos.

Rondônia perdeu muito nesse último ano. O DER ficou
engessado, andou a passos de tartaruga, como eu disse aqui,
e agora eu rogo para esse que já foi Parlamentar, que sabe a
dificuldade que é ser um Deputado, sabe a dificuldade que é
representar as pessoas, que ele possa através do cargo de
Diretor Geral do DER fazer um bom trabalho e levar as rodovias
do Estado à melhor manutenção possível para que os nossos
produtores consigam escoar as suas produções. E as rodovias
pavimentadas, que elas tenham uma melhor recuperação e
que exista uma restauração naquelas que estão capengando,
que estão esburacadas, como é o caso de uma que eu sempre
citei aqui, que é a RO-383, que liga Rolim de Moura a Alta
Floresta.

Então, fica aqui o meu manifesto de forma positiva,
reconhecendo a ação do Governador em substituir uma pessoa
que não estava dando certo naquele cargo por uma que vai
com certeza absoluta ser melhor, vai fazer render mais. Então,
o meu sincero reconhecimento ao Governador do Estado. Tenho
certeza absoluta, Deputado Saulo, Presidente, que os servidores
de carreira do DER que têm a sua história dedicada àquela
autarquia estão alegres pela consciência que o Governador
teve de mudar. Com certeza absoluta os ânimos e as
expectativas voltam a vigorar naquela autarquia. Então,
parabéns ao Governador por ter tido a luz de ter mudado a
tempo o Diretor Geral do DER.

O SR. SAULO MOREIRA (Presidente) – Por conveniência
técnica nós suspendemos a Sessão por tempo indeterminado
e convidamos os Deputados para uma reunião na sala da
Presidência.

(Suspende-se esta Sessão às 11 horas e 28 minutos, e
reabre-se às 12 horas e 27 minutos)

O SR. DOUTOR NEIDSON (Presidente) – Está reaberta a
Sessão.

Ainda no Grande Expediente, quero passar a palavra ao
Deputado Jesuíno Boabaid, com o prazo de vinte minutos, com
direito a apartes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Bom dia, Presidente. Eu vim fazer
uso da palavra que tenho como importante o tema, até porque
dispõe sobre a questão do aumento anunciado pela ANEEL de
cerca de 13% na tarifa de energia, já para o ano de 2016. Nós
somos, eu sou Presidente da Comissão Especial Temporária
que dispõe sobre os apagões, sobre a tarifa vermelha, sobre
as indenizações e investimentos. E nós estivemos reunidos,

inclusive o senhor esteve presente, com o Efraim, representante
da Eletrobras, e ele nos trouxe uma série de informações quanto
às questões dos apagões, inclusive com uma carta do Operador
Nacional de Energia, informando que não haveria mais essa
questão desses apagões, justificando também a situação dos
investimentos que a Eletrobras está fazendo no âmbito do Estado
de Rondônia. Falou-se também sobre as questões das
indenizações, que a Eletrobras hoje está sendo mais efetiva
do que o próprio juizado especial, que o próprio PROCON. Falou-
se também que a Eletrobras hoje, como uma das piores
empresas de distribuição de energia elétrica, que neste ano
ganhou um prêmio e passará a sair desse quadro de péssima
distribuidora de energia elétrica no âmbito do Estado de
Rondônia.

Mas o povo de Rondônia, o povo brasileiro não aguenta
mais pagar imposto, Deputado Dr. Neidson. É incabível a gente
ter que arcar com essas custas tributárias que são altíssimas,
elevadíssimas, onde o Governo, na época Dilma, promessa que
está registrada para todo mundo, prometia que não haveria
aumento no combustível, na energia, não haveria tributação
em nada, aumento de nada. Após a sua reeleição, virou uma
desgraça para o povo.

Hoje, a tarifa menor que um brasileiro paga é 200 reais.
Um ventilador, uma geladeira e um ferro de passar. Deus me
livre se tiver um ar condicionado, vai para uns 400 reais,
imagina, é daí para mais.

Eu vejo comodismo também na sociedade brasileira em
suportar esses desmandos. É um desmando. O brasileiro aceitar
ser furtado de forma lícita sem se manifestar em nada. Eu não
estou falando para fazer quebradeira, eu não estou falando
para cometer qualquer ato ilícito, mas ir para as ruas mesmo,
ir à rua falar: ‘Não, ninguém suporta mais isso’, como foi na
época de 2014, aquele movimento vem para a rua, que gerou
uma série de movimentos, e ali a própria Presidente sentiu o
peso que o povo tem.

Então, a gente não pode aceitar isso de uma forma
calada. Temos que tomar ações. Nós, Deputados Estaduais,
como falei no início da minha fala, nós estamos fazendo o
nosso papel, colocar Comissões, de uma forma chamar atenção
dentro dos meios de comunicação. Só que existem
representações acima de nós que ditam essas regras, que é a
ANEEL, é o Ministério de Minas e Energia, é a própria Presidente
Dilma, é o Congresso Nacional que deve ter também
responsabilidade em propor projetos de lei para reduzir ou
manter, tem que fazer alguma coisa, não podemos aceitar.

E nesta manhã, hoje me causou até uma estranheza e
certo arrepio, um Senador da República sendo preso, líder do
PT da Presidente Dilma, no Congresso Nacional. Onde iremos
parar? O primeiro caso de um Senador da República sendo
enjaulado. E eu perguntei: mas espera aí, ele tem foro
privilegiado, como é que o Ministro defere uma prisão? Foi
preso em flagrante, porque ele estava rasgando e queimando
possíveis provas de corrupção, motivo que levou a sua prisão.
Que moral hoje o Congresso Nacional tem até para se
manifestar? Não vou falar que no bojo dos dois Senadores é
contaminado por um, mas hoje o Senado está fragilizado com
a prisão de um de seus membros, pode ter certeza disso.

Infelizmente, é o Brasil que o PT construiu em suas
propagandas eleitorais, de tudo aquilo que foi falado, virou
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uma inverdade. Só uma falácia, só falácia. A saúde, fui num
congresso representando recentemente o Presidente Maurão,
eu saí de lá abalado, que o SUS vai acabar, que daqui um
tempo não terá nem condições hoje para dar as minhas
condições que um cidadão que, exemplo, precisar ir ao hospital,
imagine fazer uma cirurgia, Deputado Adelino.

O Sr. Adelino Follador – Aparte, Deputado?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Pois não, Deputado Adelino.

O Sr. Adelino Follador – Eu quero parabenizar pelo assunto
que Vossa Excelência está trazendo hoje, Deputado Jesuíno,
que de fato hoje, inclusive, o Supremo tem uma Sessão secreta
hoje para analisar essa questão da Lava Jato onde está
chegando, com certeza, a população do Brasil está preocupada,
porque tomara que o Supremo dê todo o apoio para que
continue prendendo quem merece ser preso, que continue
cobrando o recurso que foi roubado. Porque nós estamos
chegando, Vossa Excelência falou agora, a partir de 2016, pelo
orçamento, a Farmácia Popular acabou, quem paga 10% do
medicamento vai ter que pagar 100%.

Então, a gente sabe que aconteceu tudo o que aconteceu,
essa roubalheira que criou uma desmoralização, criou uma falta
de credibilidade e tudo isso está desmantelando o nosso país.

Agora mesmo a Associação Comercial de Pimenta Bueno
estava aqui, a FASER, colocando a situação deles, os
empresários não aguentam mais, aumentou mais 14.5% o
combustível essa noite, eu acho que a ANEEL já autorizou e aí
o combustível e a energia é o básico de tudo e é o que mais
está aumentando.

Então, é um desastre o que está fazendo hoje a
Presidência da República através desse cartel que foi montado
no país para assaltar o Brasil, oficializando a propina,
oficializando o desmando e nós estamos preocupados. E aquilo
que Vossa Excelência falou é uma realidade, a preocupação, o
povo está abismado, não tem nem coragem mais de se
manifestar, porque está tão assustado que ficou inerte.  Então,
essa preocupação é muito grande, com certeza Vossa Excelência
está trazendo um assunto preocupante com essa prisão do
Senador que estava até planejando a fuga do empresário que
estava preso. E o filho do empresário que entregou a gravação
para a Polícia Federal e a Polícia Federal foi lá e prendeu no
exercício do mandato. Nunca se viu isso no Brasil, mas merece
porque ele foi preso em flagrante e, pelo que eu ouvi os
comentários hoje em nível nacional, dificilmente ele vai sair
porque é o flagrante pior que tem, ameaçando testemunhas e
tentando queimar, tirar provas, inclusive, atrapalhando a
investigação, é o pior crime que existe no país.  Então, eu espero
que ele fique na cadeia porque ele sabe de muita coisa e tomara
que ele fale o que ele sabe para que de fato quem mereça seja
punido. Porque ele como líder do Governo, líder, no caso, do
Lula, na época, hoje da Dilma, ele sabe muita coisa. Eu acho
que tem que vir à tona, tem que fazê-lo falar para que o país
seja colocado a limpo.

Nós precisamos ter outro Sérgio Moro aqui no Brasil,
mas eu tenho certeza que ele vai ficar na história. Vi ser uma
pessoa que vai ser lembrada por muitos e muitos anos pelo
que ele está fazendo por esse país e tomara que coloque a

limpo. Já que estamos passando por essa situação, que coloque
a limpo para que a gente consiga ter credibilidade perante o
mundo, perante o Congresso, perante os brasileiros para poder
resgatar o Brasil. Obrigado.

O Sr. Ezequiel Júnior – Deputado, permita-me um aparte?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Pois não, Deputado.

O Sr. Ezequiel Júnior – Eu quero parabenizá-lo por trazer
um tema tão polêmico para a gente ter oportunidade de discutir
neste Parlamento e lamentar, porque é vergonhosa toda essa
balbúrdia que nós estamos presenciando através da imprensa.
E o pior é o seguinte, na semana passada o Lula, dando uma
entrevista a Globo News, ainda se coloca como vítima. Diz que
é perseguido por Rede Globo, diz que é coisa da elite brasileira.
Ele atribui, ele chama a elite àqueles cidadãos que vieram de
baixo, que trabalharam, que estudaram e que passaram num
concurso e que construíram um patrimônio honestamente, ele
enquadra como elite.

Dias atrás eu até dava um conselho para um amigo
meu, lá na nossa região, da nossa base, para ele sair do PT,
para sair do Partido que hoje está difícil para todos nós
pedirmos votos. Agora, para quem é filiado ao PT está muito
mais. E eu falava para ele: “meu amigo, os teus ídolos políticos
não podem andar num avião de carreira porque senão apanham
do povo, sem contar nos xingamentos, a Dona Dilma e o Sr.
Lula eles não podem levar um neto numa praça para tomar
um sorvete, eles não podem ir ao mercado comprar um pacote
de café, porque senão o povo é perigoso até agredir”. E hoje
a Ministra Carmem Lúcia disse o seguinte: o slogan do Lula
para ganhar eleição, na última eleição que ele foi vitorioso, ‘a
esperança venceu o medo’, era a frase. E ela disse que agora
é o seguinte: “o escárnio venceu o medo, o cinismo venceu o
medo”, palavras da Ministra Carmem Lúcia. É lamentável o
que nós estamos presenciando hoje na política brasileira.
Parabéns, Deputado.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Quero também deixar claro aqui
que eu não tenho nada contra o Partido dos Trabalhadores,
até porque o Partido é um documento, é um papel, na verdade.
Quem forma o Partido é que são as pessoas. Infelizmente,
quando foi criado, na sua ideologia, na sua formação era um
Partido de esquerda que defendia os menores, mas hoje tomou
realmente proporções, pelas pessoas as quais foi representado
perante o Poder maior, foi o Presidente da República Lula e
agora a Dilma. Ela deveria ter vergonha na cara, sinceramente,
e abrir mão, ter dignidade, renunciar. O Brasil vai entrar em
crise mais ainda, não é por nada, não, não é por falta de
recurso. Ela teria que fazer lá o seu discurso, ‘olha, não tenho
condições mais de administrar o Estado brasileiro, por isso’, e
pronto. Seria mais honroso do que ficar mantendo o estado
do Brasil dessa forma. Por quê? Os investidores vão tirar tudo
realmente que tiver de dólar, de euro, tudo. Como é que vai
investir no Brasil, onde a segurança política não tem
estabilidade? Pergunto aos senhores, quem seria o insano de
colocar dinheiro aqui com a certeza, ou com a possibilidade
que o próprio Presidente ou a própria Presidente poderia ser
presa? Imaginem os senhores a vergonha que seria. Então
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isso enfraquece. Então temos que realmente cobrar, através
do Parlamento estadual. Eu não tenho nada contra nenhum
Deputado do PT aqui, nada, nenhum, nenhum. Não falo, como
eu estou falando, mas não podemos hoje nos calar perante
esse desmando. Já ficou caracterizado. E se o Sérgio Moro
realmente ele tem que ser tratado de uma forma diferenciada,
que está tendo pulso, coragem para enfrentar realmente esse
sistema. Mas certamente pode esperar que será afastado do
caso. Esperem, esperem. Daqui a um tempo, ‘olha, todo esse
julgamento, todo esse processo é ilegal porque infelizmente
não poderia ser analisado aqui, Senadores...’ ou algo assim, aí
torna nulo todo o processo. Aí volta e ninguém será punido.
Esse é o Brasil. Mas o que ele está fazendo, recuperar divisas
que estavam soltas em outros países, isso é louvável. Milhões
já estão sendo recuperados.

Então, quanto à questão da crise que se instala hoje no
Brasil, tem nome, a gente tem que indicar nomes: Dilma, Lula,
Genoíno e aí vai, a quadrilha, não é? Posso falar assim, é uma
quadrilha que se instalou no Brasil. Infelizmente, é isso que
ocorre dentro do Estado brasileiro. Sou rondoniense, além de
tudo sou cidadão brasileiro, fui junto com os senhores lá à
Bolívia, fiquei realmente ali, como eu posso falar assim, feliz
em ver ainda que existe patriotismo em outros países, não é?
Aquela ali é uma situação, ali são umas pessoas, é o Hino,
prestam realmente reverência ao Presidente. Ali é uma coisa
diferenciada, enquanto o brasileiro hoje, nem para cantar o
hino, eles nem sabem, não sabem se tem hino, está perdendo
tudo, está perdendo todos os valores. Hoje você posta na rede
social, eu vi uma imagem, o cara ao lado, monte de vagabundo,
pega a pistola, mata, ainda fica rindo lá, monte de tiro. Cadê,
aí eu pergunto aqui, sou membro de Direitos Humanos agora
desta Casa, Vice-Presidente, mas cadê agora um desgraçado
desse, um vagabundo desse é condenado a 30 anos, fica 06
anos, sai, mata de novo. Mas infelizmente para o Brasil não
poder ter pena, penas de morte, porque existe uma cláusula
pétrea, princípio da dignidade da pessoa humana, não teremos
essa pena de morte ou uma pena perpétua, castração química
para um desgraçado que mata uma criança de três anos. Então,
tudo isso, é muita coisa que tem que ser refeita, tem que ser
vista. Aí, ‘Jesuíno, tu defende então, o militarismo tomar o
Estado?’ Às vezes a gente tem que realmente admitir, não é
uma ditadura, mas tem que ter um poder que chegue, mantenha
a ordem e depois entrega novamente, não da forma que está.
O Congresso está sendo chacoalhado, a Câmara dos Deputados
não se fala e a Presidente é outra coisa. Os Poderes estão
sendo enfraquecidos a cada dia. Nós temos que buscar uma
solução, senão só tende a piorar, só tende a piorar. Não tem
nada melhor, não. O ano que vem é crise, ano que vem mais
crise e assim sucessivamente. Iremos ficar com os braços
cruzados? Não.  Eu não gosto de me postar com alguma fala
de baixo jargão, mas tem hora que a gente fica indignado. E
só a título de informação, faltando 03 minutos para a minha
fala, mais de mil pessoas fecharam a BR-364, sentido Guajará-
Mirim, que são pessoa que foram atingidas pelas enchentes
do Madeira. Aí, Deputado Dr. Neidson, o senhor como Vice-
Presidente, eu como Presidente da Frente Parlamentar das
Enchentes, temos que tomar uma postura. Temos que tomar
uma postura aqui, a gente está cobrando constantemente do
Estado de Rondônia, temos cobrado dessas usinas que, inclusive

já existe, vai ter uma Audiência Pública proposta pelo Deputado
Léo Moraes aqui no dia 10, às 9:00 horas, para discutir rumores
que essas barragens poderão ter uma ruptura. Então, é algo
que vai ser debatido e espero que essas usinas estejam aqui
com seus representantes.

O Sr. Dr. Neidson (Presidente) – Permita-me um aparte,
Deputado Jesuíno?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Pois não, Deputado.

O Sr. Dr. Neidson (Presidente) – Amanhã, só adiantar,
amanhã, nós teremos a reunião com a Zilene Rabelo e a
Secretária lá da SEAE, para tratarmos desses assuntos. E com
relação também àquela Audiência Pública que realizamos lá
no município de Guajará-Mirim, na qual ficou acertado lá que
iriam pagar aquele auxílio social às pessoas que estavam
cadastradas na época da calamidade pública lá no município e
até hoje só chegaram alguns cartões, mas não foi pago nada,
só conversa. Então, eu acredito que deveríamos também
procurar saber qual o motivo dessa interdição lá na BR-364,
para também já colocarmos em pauta amanhã nessa reunião
da Comissão Especial dos atingidos pelas enchentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Certo, tem que colocar mesmo,
tem que ter justificativa plausível. Chegou um documento,
amanhã a gente vai deliberar, pedindo mais dez dias para a
gente, quanto àqueles pedidos que foram deferidos naquela
discussão nossa, alguns pedidos que nós pedimos  para a
Secretaria pertinente, eles pediram prorrogação por mais dez
dias.

Então, era isso. Para finalizar, ontem foi aprovado o
Projeto de Lei que dispõe sobre as promoções dos policiais
militares. Eu abri mão da minha fala, quero deixar a todos os
Deputados os meus agradecimentos, agradecer realmente todos
que foram sensíveis, que pactuaram realmente em aprovar
esse Projeto que faz jus realmente a garantir o direito daqueles
policiais militares que dão o sangue pela Corporação, são os
policiais mais antigos. Vários rumores dizendo que hoje não
prestigia aquele que está na caserna, é só falácia, é só mentira,
é só mentira essa discussão que o militar não vai ter ascensão
funcional, não vai ter mais prestígio, a valorização, quem quiser
estudar, que gosta de estudar, vai fazer concurso para oficial.
A gente vai defender isso, vai fazer concurso para um quadro
especialista ou algo assim, a gente defende, mas dentro de
um quadro de combatentes que são os policiais militares, que
têm uma expectativa de ascender até subtenente, não podemos
aceitar essa divisão.

Então, ontem foi feita a justiça, o Governo Confúcio
Moura entendeu, o Governador, assim como o Emerson Castro,
quero repetir, frisar e o próprio Doutor Glauber e as demais
autoridades e as associações que estiveram presentes, que
fizeram realmente, estão fazendo justiça. Sei que isso não vai
sanar a problemática da Polícia, porque existia um erro de
governos passados que não promoviam o militar ao tempo,
abria a vaga, promove. Ficamos oito anos, na gestão do
Governador Cassol sem nenhuma promoção e com advento
da gestão Confúcio Moura, foi quando iniciou novamente a
questão das promoções. Prova disso que nessa manhã foi
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publicado o edital com mais de 300, com 360 vagas para cabo,
já no início do mês que vem, mais 60 vagas para sargento e
assim irá correr realmente o fluxo normal. A todos os policiais
militares, aos novos, até alunos criticando que não haverá, que
eu fui injusto em defender essa tese. Quero dizer para esses
alunos, que ainda são alunos, alguns que quando eu entrei na
Polícia Militar eu tive que passar por três classes, primeira,
segunda e terceira, que me levou cinco anos, cinco anos, e
mais cinco anos para ter expectativa de cabo. Hoje, ele está
entrando na Polícia Militar e não está tendo mais classe, quando
eu entrei na Polícia Militar, meu salário eram R$ 730,00, hoje,
o militar recebe mais de três mil e quatrocentos reais. Então,
tudo isso foi um avanço, mas não foi de forma amigável também.
Muitas foram por questões de greve, lutas que nós tivemos
que realmente dar a cara a tapa. E o Governo Confúcio Moura,
através desse mandato, com dez meses, através do diálogo,
conseguimos um avanço de anos que foi a promoção de 100%.

Sei que tem muitas promoções que estão atrasadas, mas
certamente, da forma que irá ocorrer esse fluxo regular e com
a discussão que nós teremos, que nós temos ainda três anos,
poderá ser o aumento do QO, poderá a discussão de ser no
próprio Termo Circunstanciado que nós defendemos também,
que eu comecei a estudar o Termo Circunstanciado que o militar
apenas vai fazer o registro para o Judiciário fazer o seu
julgamento através do Ministério Público, com a economia disso.
Então, tem muitas questões que estamos e iremos apresentar
para o Governo, em busca de melhorias. Quero dizer a todos
os policiais militares que já se encontra nesta Casa um Projeto
de Emenda Constitucional que dispões sobre a questão da
acumulação de cargos de professor e na área de educação, e
temos outras propostas de emendas e legislações que vão
garantir direitos para os militares, o mandato ainda não acabou.
Então, era isso que eu podia falar, e muito obrigado a todos e
tenham uma boa-tarde.

O SR. EDSON MARTINS – Questão de ordem, Deputado,
Presidente Dr. Neidson?

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. EDSON MARTINS - Presidente, eu só gostaria de
aproveitar essa Questão de Ordem para fazer só um
comunicado. Eu fui procurado pelo Prefeito de Nova Mamoré, e
o ex-Secretário de Obras, quando ele me disse, Deputado Dr.
Neidson, que o Estado havia solicitado um recurso do Ministério
da Defesa, na época daquelas enchentes, para alguns municípios
que foram atingidos, e aqui foi conveniado o valor de R$
22.886.000,00 (vinte e dois milhões e oitocentos e oitenta e
seis mil reais) e até de esquecer que isso foi repassado aos
cofres do Estado, está na conta do Bombeiro Militar, não me
lembro se nós suplementamos aqui nesta Casa aí esse valor
ou não, de repente pode ser que ainda venha para Casa um
projeto de suplementação desse valor. Mas eu aqui me informei,
eles trouxeram essa informação, Guajará-Mirim participaria com
cinco milhões, quatrocentos e sessenta e nove; Nova Mamoré,
três milhões, duzentos e trinta e seis; Pimenta Bueno, com três
milhões, oitocentos e trinta e oito; Costa Marques, um milhão,
quatrocentos e cinquenta e dois e Cacoal, com um valor de
três milhões, duzentos e sessenta e oito.

Então, quando fala de recurso numa época dessa de
crise, eu acho que interessa a alguns municípios que foram
atingidos e com certeza pode ser reconstruído, talvez não tudo,
mas algumas coisas daquilo que foi realmente destruído com
a cheia. Então, eu só estou fazendo esse comunicado, Deputado
Dr. Neidson, Vossa Excelência que é um intransigente defensor
do município de Guajará-Mirim, o município que é a sua base,
onde praticamente o elegeu Deputado Estadual, vou deixar
com Vossa Excelência esse documento. Eu já conversei aqui e
Vossa Excelência já disse que tem conhecimento e que está
acompanhando, Deputado atuante como Vossa Excelência é,
mas que realmente eu também me coloco à disposição, que o
Prefeito de Nova Mamoré me procurou para que a gente
pudesse realmente ver o que poderia fazer, esta Casa, nesse
sentido. Mas eu acho que ninguém é mais credenciado do que
Vossa Excelência, que é um brilhante Deputado, eleito pelo
município de Guajará-Mirim e Nova Mamoré também que está
na sua região, e eu me coloco à disposição e eu tenho certeza
que toda esta Casa para que a gente possa, se possível, que
esse recurso parece que vai ter que ser remanejado para o
DER ou já foi e a Secretária de Planejamento que tome as
providências e para que orçamentar, e realmente devolver o
benefício para a sociedade, já é alguma coisa. Então, seria
esta a Questão de Ordem. Muito obrigado, Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Obrigado, Deputado
Edson Martins. Realmente esses recursos são da Defesa Civil
da época das enchentes. E eles estavam até parados por falta
de projetos, muitos municípios não tinham apresentados os
projetos, inclusive o Município de Guajará-Mirim não tinha
nenhum dos projetos das duas pontes, da recuperação dos
asfaltos e também a contrapartida lá de Guajará-Mirim também
era a doação de um terreno para a construção de 400 casas
para doarem para aquelas pessoas atingidas pelas enchentes.

Então, vamos apresentar também amanhã esse
documento já na Comissão dos Atingidos pela Enchente do
Rio Madeira, também para que possamos tomar providências
e solicitar as devidas informações junto ao DER, que é o DER
que vai realizar as obras dessas... da Defesa Civil e tomar as
devidas providências também.

Encerrado o Grande Expediente, passamos às
Comunicações de Lideranças. Com a palavra, pelo prazo de
vinte minutos, com apartes, o ilustre Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, não vou usar os vinte minutos, não, vou tentar ser
breve. Mas eu, na segunda-feira, na semana passada também,
nós passamos ali da Nova Vida para cá, e tem uns buracos na
BR, onde, na segunda-feira, eu passei, só num buraco, após
um buraco tinha 4 carros com pneu furado. Logo para frente,
em uma curva, tinha também 2 pessoas com carro baixo,
paradas. E nós já reclamamos aqui esses dias, da região de
Jaru para Ouro Preto estava muito ruim, até que taparam um
pouco os buracos ali naquele trecho. Mas em vez de o pessoa
do DNIT vir até tapar esses buracos para frente, que tem uns
buracos isolados ali entre a entrada da Cacaulândia, da
Garapira até na propriedade do Dr. Confúcio, ali a 10 km para
cá, bem em uma curva tem dois buracos, o cara chega em
cima do buraco, ele tem que optar, ou ele cai dentro do buraco
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e estoura os dois pneus ou ele bate de frente no outro carro,
porque é na curva e não tem como desviar.

Então, são coisas que se vê que o DNIT de Rondônia,
mais uma vez, a gente já frisou e a maioria dos Deputados
aqui, é um desleixo total. Eu não sei, parece que até foi
companheiro nosso aqui que indicou ele, porque estava na
televisão, o Luiz Cláudio, falou que foi indicação dele. Mas essa
pessoa tem que ser mais, teria que andar mais, que são coisas
fáceis de resolver. Eu até procurei saber se tinha uma massa
ali em Ariquemes, no DER, em algum lugar, para pegar uma
caçamba e tapar esses buracos, porque é buraco de 30 cm, 20
cm de fundura, qualquer carro pequeno que cair ali pode
tombar, os dois pneus do lado assim, achatou as duas rodas
de uma pessoa lá.

Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, a minha
indignação. Inclusive a empreiteira ali que estava fazendo de
Alto Paraíso até Nova Vida parou, mas que ele faça uma equipe,
que o DNIT faça uma equipe de manutenção, que este tipo de
manutenção é rápida, e olha quanto prejuízo dá para essas
pessoas. Pessoas que furam os dois pneus aí têm que pegar
uma carona e ir lá arrumar um pneu na borracharia para trazer,
então é uma falta de respeito. Então, eu quero deixar aqui
mais uma vez a minha indignação com o DNIT de Rondônia.

O Sr. Edson Martins – Um aparte, Deputado?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Pois não, Deputado Edson.

O Sr. Edson Martins – Deputado Adelino, eu só queria
parabenizá-lo realmente, um assunto relevante que Vossa
Excelência leva a esta tribuna. Eu estive, juntamente com o
Deputado Dr. Neidson e o Vice-Governador também, na
oportunidade que a gente estava em Brasília e lá o Deputado
Dr. Neidson me disse que gostaria muito de uma audiência, até
foi iniciativa do Deputado Dr. Neidson, eu tive a honra de
acompanhá-lo e quando o Senador Valdir Raupp e a Deputada
Marinha também marcaram essa audiência com o Diretor Geral
do DNIT e lá nós tivemos a tristeza de quando o Diretor ia
apresentar para nós um corte de 40% no investimento e na
recuperação e construção de todas as rodovias do Brasil.

Então, no momento de dificuldades, no momento
realmente dessa crise política, e com razão, porque hoje nós
acabamos de ver uma coisa, um fato inédito, um Senador sendo
preso em flagrante, possivelmente por corrupção. E a população
realmente está desacreditada, eu tenho ido aqui nesse trecho
ali de Jaru, naquele momento eu cobrava do Diretor, que de
Ouro Preto até Ariquemes tem um trecho ali que é impossível
a pessoa cair num buraco daquele e não capotar ou pelo menos
não estourar os dois pneus do carro. Conseguiram realmente
ficar tão profundo os buracos que criaram ali pelo tempo e nós
cobramos do Diretor Geral do DNIT, ele disse até que estava
dando uma ordem de serviço imediato, que não aconteceu até
agora. E não sei, pela tristeza talvez, eu passei na semana que
está colocando terra roxa, com capim, ali retirada da beira da
estrada, jogando dentro daqueles buracos que com certeza
pelo menos por um dia, dois dias ia deixar ali de capotar um
carro ou estourar um pneu, mas com certeza isso é muito
mais do que isso, essa terra ia permanecer dentro desse
buraco.

Então, Deputado, Vossa Excelência tem toda razão, eu
acho que nós temos que cobrar, o Diretor do DNIT tem que ter
o mínimo de respeito com a população, que nos hospitais não
cabem mais pessoas acidentadas. E com certeza isso fica muito
mais caro, o gasto com pessoas que se acidentam nesses
buracos aí na BR, não falando aqueles que não têm preço, que
é a vida que a pessoa perde. Quantos que perdem a vida nessas
BRs, com esses buracos aí? Mas Vossa Excelência tem razão,
nós temos realmente que tomar posição e cobrar do DNIT
urgente uma recuperação nessa BR, nesse trecho,
principalmente de Ariquemes a Jaru que não dá mais para
esperar.

Muito obrigado.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Eu quero dizer, Deputado Edson,
que com certeza isso não depende de dinheiro, não. Eu acho
de Rondônia, porque o resto do Brasil, pelo menos andando a
gente vê que está melhor. Aqui em Rondônia... E ali, tapar os
buracos disso aí, o custo é mínimo, só a caçamba de material,
meia dúzia de braçal em cima, você resolve esse problema,
pelo menos uma emergência, até licitar. Eu acho que está no
desleixo, falta de atenção. E a gente viu esses dias ele
anunciando na televisão também, o viaduto de Porto Velho, o
responsável pelo DNIT aqui em Rondônia disse que ia acontecer
também, ninguém viu nada até agora. A iluminação da ponte
aqui na 319 também nada aconteceu. Então essas pessoas
estão aí para ocupar cargo, e têm que fazer o mínimo
necessário.

Então, eu quero deixar aqui o meu protesto, mais uma
vez, em cima da falta de responsabilidade do DNIT de Rondônia.
Então, eu quero deixar aqui registrado, agora mesmo eu vi
mais um acidente onde uma carreta na BR pegou uma moto,
partiu a cabeça da pessoa para um lado, as pernas para o
outro eu estou vendo aqui, e foi isso que me chamou atenção
para poder falar sobre isso. Porque esse buraco, você vai mudar
de percurso e é onde acontecem também os acidentes. Então,
além disso, os danos materiais, e é tudo muito grave.

Então, a nossa preocupação é muito grande nesse
sentido. E eu quero deixar aqui o meu protesto em cima desta
questão, mais uma vez, da situação do DNIT em Rondônia, a
questão da falta de recurso a gente sabe que tem, dificuldade
existe, mas o básico tem que ser feito. Em Rondônia, agora
está começando a chover e era para ter trabalhado mais na
seca, e a gente vê a coisa andando a passos de tartaruga, e
isso é muito preocupante. Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino Follador. Agora com a palavra, ainda nas Comunicações
de Lideranças, o Deputado Aélcio da TV, pelo prazo de vinte
minutos, com apartes.

O SR. AÉLCIO DA TV - Boa tarde aos nobres colegas, em
nome do nosso Presidente, Deputado Dr. Neidson, boa tarde a
todos que estão presentes.

O que me traz aqui a esta tribuna, primeiro, é fazer um
breve relato, até porque não ouvi nos momentos em que estive
aqui nenhum comentário sobre o assunto, que é sobre o
desenrolar da Operação Lava Jato conduzida pelo Dr. Moro,
que hoje chegou ao seu ponto mais alto até agora da investigação
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com a prisão de um Senador, primeiro Senador a ser preso na
história do Brasil no exercício do mandato.

Então, eu quero registrar e parabenizar, apesar da
distância, o Dr. Moro que tem conduzido essa Operação. E
quando a gente vê no Judiciário pessoas como o Dr. Moro, a
gente ainda tem esperança de que o Brasil tem jeito. Quando
conseguimos ver que a corrupção não tem limite, às vezes o
cara está preso e o esquema de corrupção continua, mas eu
fico feliz de ver a condução dele, principalmente as negociações
de delações premiadas que têm feito com que muitos
poderosos, principalmente da política, tenham se complicado
bastante. E hoje com a prisão do líder do Governo no Senado,
esperamos que as coisas tendam a clarear. Sou contra qualquer
tipo de corrupção, mas nos últimos dias, enquanto houve desvio
de comprovadamente mais de seis bilhões na Petrobras, o foco
passou a ser o Cunha, que foi comprovado o desvio de cinco
milhões para o Cunha, que representa menos de 1% de tudo
que foi desviado, coisa insignificante perto do que foi desviado.

Apenas fazer um comentário e registrar aqui o meu
apreço, porque imagina uma pessoa como o Moro, como a
vida dele foi vasculhada nesses anos para tentar denegri-lo e
até agora não conseguiram. Então significa que é um homem
que tem um passado, uma família, todo mundo com muita
integridade, senão ele já teria ido para o ralo há muito tempo,
ou seja, escolheram a pessoa certa para estar no lugar certo,
para estar mexendo num problema que talvez seja o maior
câncer neste país que é a corrupção.

O Sr. Adelino Follador - Um aparte, Deputado?

O SR. AÉLCIO DA TV - Pois não, Deputado Adelino.

O Sr. Adelino Follador - Deputado Aélcio, parabéns pelo tema
muito importante. A família Moro, que os avós dele moravam
no Rio Grande do Sul, conheço e são de uma família tradicional,
uma família muito séria e com certeza, não é que colocaram
isso nele, não, ele procurou, ele que investigou, ele buscou
dados e aí usou pessoas para ir documentando, para poder
chegar aonde chegou. Então, é uma pessoa que com certeza
ainda dá uma esperança para a população do Brasil. Tomara
que surjam outras pessoas com essa seriedade, com essa
transparência, tomara que o Supremo hoje, nessa Sessão
secreta que marcaram hoje, não atrapalhe o trabalho dele. A
minha preocupação com essas reuniões secretas é que a gente
não sabe o que vai acontecer, mas espero que o Supremo medite
e procure votar, deixar o Brasil ser colocado a limpo. Quem
merece tem que pagar, quem não merece não deve ser pago.
Agora, hoje, na história do Brasil, a gente nunca viu um Senador
no exercício do mandato preso, isso eu acho que vai deixar
muita gente com a barba de molho.

Então, eu espero que isso, eu tenho certeza que isso
cada vez mais a população ainda vai acreditar. E parabéns pelo
tema e o Sérgio Moro tenho certeza que vai ficar na história
por muito tempo, na história do Brasil. Obrigado.

O SR. AÉLCIO DA TV - Inclusive, eu tenho certeza que ninguém
dos envolvidos na Lava Jato esperava a prisão hoje, já que
ontem nós tivemos a prisão do Bumlai, o fazendeiro, amigo

pessoal do ex-presidente Lula e, hoje, com o desenrolar, a
prisão do banqueiro e a prisão do Senador Delcídio Amaral.

Mas o principal motivo que me trouxe aqui hoje a esta
tribuna foi a questão das nossas mobilizações, a mobilização
em prol da... A caravana Brasil/Bolívia, Rondônia/Beni e
principalmente a caravana BR-319.  Como é bom quando uma
mobilização colhe resultados com tanta rapidez. Nós estivemos
participando, nos últimos dias 26, 27, 28 e 29 do mês passado
da Caravana da BR-319 e, logo, na outra semana o IBAMA fez
a retirada do seu pedido de embargo e nesta última sexta-
feira foi julgada a liminar. E eu estou aqui com a decisão, e eu
gostaria aqui de dar a notícia da Justiça Federal,

“O Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
Desembargador Federal Cândido Ribeiro, que suspendeu
liminar proferida pela 7ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas,
que havia determinado a paralisação das obras na rodovia
BR-319, que liga Manaus e outros municípios do estado a Porto
Velho/RO e à rodovia Transamazônica (BR-230). Dessa forma,
as obras poderão ser retomadas.

O processo teve início quando o Ministério Público
Federal entrou com Ação Civil Pública requerendo a paralisação
das obras de manutenção na BR. Segundo o MPF, fiscalização
realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) averiguou
irregularidades no empreendimento, já que o Instituto de
Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaan) não seria
o órgão competente para conceder licença ambiental para a
realização da obra, mas, sim, o próprio Ibama, porque a rodovia
abrange dois estados. Ao analisar a ação, o juízo da 7ª Vara
Federal em Manaus/AM determinou, liminarmente, a
suspensão das obras.

Afetado pela decisão, o Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte (DNIT) buscou o TRF da 1.ª Região,
alegando que a medida causa grave lesão à ordem econômica,
social e administrativa – vez que a decisão judicial impediu a
continuidade do serviço prestado pelo DNIT – e que a
manutenção de rodovias se insere no âmbito dos deveres
jurídicos da Administração Pública.

Ao analisar o pedido, o presidente do TRF1,
desembargador Cândido Ribeiro, concordou com o DNIT e
deferiu o pedido de suspensão da tutela antecipada (liminar).

De acordo com o presidente, a medida pretende evitar
que o cumprimento da liminar anteriormente proferida, em
primeira instância, resulte em graves danos públicos. O
magistrado destacou que, como as obras da rodovia já estavam
em andamento, a sua paralisação pode representar um risco
maior ao meio ambiente do que aquele que a decisão de
primeira instância tentava evitar.

“A grave lesão à ordem econômica também está
presente. É que, além de não serem desprezíveis os gastos já
despendidos pelo DNIT para a sua realização, a paralisação
da obra impõe grande prejuízo financeiro decorrente da
inoperância de máquinas, dos canteiros e da mão de obra
contratada”, explicou.

O presidente do Tribunal destacou, ainda, o fato de o
empreendimento ligar a cidade de Manaus a de Porto Velho,
bem como Manaus e boa parte do Amazonas à Rodovia
Transamazônica (BR-230), que corta o país até o seu extremo
oriental. “Trata-se de importante obra de infraestrutura, que
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permitirá o desenvolvimento socioeconômico da região,
porquanto a rodovia atenderá à necessidade de escoamento
da produção amazonense e rondoniense e locomoção mais
segura da população”.

Para o desembargador, “há que se ter em mente que o
Poder Judiciário, ao interferir nas atividades administrativas
do Poder Público, deve fazê-lo à luz dos postulados a ela
inerentes, a fim de não impedir que o Estado atinja com
eficiência as suas finalidades”.

Essa notícia, essa informação está no site do Tribunal
Regional Federal do Amazonas. Com essa decisão, desse
Desembargador, Presidente do Tribunal Regional Federal do
Amazonas, essa decisão já fez com que as obras fossem
iniciadas. E nessa segunda-feira, portanto anteontem, as obras
de reconstrução de ponte, de restauração da rodovia, de
manutenção voltaram, já que quando nós passamos, nós vimos
que os canteiros de obras estavam a todo vapor e ontem eu vi
a informação de que as obras foram retomadas.

Por isso, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o
empenho de todos. Fomos em 16 Deputados nesta caravana,
estivemos com 02 Senadores de Rondônia, 01 Senadora do
Amazonas, Deputados Federais, enfim, com a mobilização de
todos, principalmente dos moradores que vivem às margens
dessa BR, moradores de Humaitá, moradores de Manicoré,
moradores lá do Careiro Castanho e de toda a rodovia, esse
Distrito que tem logo após Humaitá, eu não lembro o nome, de
Realidade. Enfim, quando mobilizamos as coisas acontecem e
nós vimos aí o resultado acontecendo imediatamente, as obras
foram retomadas para alegria de todos.  E por conta disso,
ontem eu fiz a Indicação aqui na Casa, já foi indicado, já foi
lido ontem em Plenário, fiz a Indicação ao Governo do Estado,
com cópia para a Secretaria de Agricultura, da criação de um
Ceasa aqui em Porto Velho. Um Centro de Abastecimento para
ser o entreposto para atender a esta região, já pensando nesse
mercado enorme que se abrirá, que é o mercado consumidor
de Manaus nessa questão de hortifrutigranjeiros, para dar
escoamento a produção que temos em Rondônia. E com esse
Ceasa em Rondônia atenderá toda a nossa região de Porto
Velho, grande Porto Velho, a região do Acre e principalmente
esse novo mercado que é o Amazonas e Roraima que abrem
com essa ligação com essa integração através da BR-319.
Então, por isso eu creio que será uma grande oportunidade,
teremos um grande incentivo à produção, principalmente de
hortifrutigrangeiros para o nosso Estado de Rondônia.

O Sr. Dr. Neidson (Presidente) – Um aparte, Deputado
Aélcio?

O SR. AÉLCIO DA TV – Pois não, Deputado.

O Sr. Dr. Neidson (Presidente) - Só para deixar registrado
que graças à mobilização maior do Estado de Rondônia, os
dois Estados Amazônia e Rondônia serão beneficiados porque
não vimos muito empenho nos políticos lá do Amazonas. Só
para registrar essa situação e parabéns também pela atuação
que está tendo nesta Assembleia.

O SR. AÉLCIO DA TV – Obrigado, Deputado Dr. Neidson.  Eu
quero, por uma questão de justiça e de verdade, eu sou muito

de reconhecer, não importa quem, não sou do Partido do
Senador Acir, mas eu quero aqui fazer, por reconhecimento,
um elogio público à atuação do Senador Acir Gurgacz nessa
questão.

Muitos dizem: “Não, mas o Senador Acir tem interesse
pessoal nas linhas de ônibus”. As pessoas não têm noção,
quando eu voltei de Manaus, quando da caravana, eu fui de
carro e voltei de carro e quando eu voltei encontrei um ônibus
atolado, mas não era da Eucatur, ônibus que faz linha hoje, de
Manicoré para Manaus, ônibus que faz linha de Humaitá para
Manaus, tem ônibus de todo o canto indo para Manaus, não é
só a linha de Porto velho que vai para Manaus, não.  Tem uma
linha que sai de Porto Velho que não é, inclusive, diga-se de
passagem, uma linha conseguida agora, não é uma concessão
de agora, a Eucatur nos anos 70 tinha concessão que fazia
Porto Velho à Venezuela, tinha ônibus de Porto Velho para o
Caribe, e foi interrompido porque a estrada acabou. Estão
apenas retomando as linhas normais daqueles que tinham linhas
normais, daqueles que tinham linhas, e aí, todas as empresas.

Mas o que é mais importante, que onde existe uma
empresa de ônibus trabalhando é para beneficiar a população
que mora naquele lugar, se não tiver gente para ser transportada
jamais vai ter empresa de ônibus trabalhando. E as pessoas
que moram precisam desesperadamente do ônibus para
carregar elas.

Então, não é uma questão de favor próprio, não é
legislando em causa própria, o Senador Acir está fazendo um
grande trabalho, eu vejo os comentários, como eu tenho
impulsionado essas matérias, falando sobre a 319, a grande
maioria de pessoas que comentam, que compartilham, que
falam sobre o assunto, são pessoas do Amazonas e vocês
precisam ver o monte de elogios que eles tecem ao Senador
Acir pelo trabalho em prol da 319.

Então, por uma questão de justiça, nós vimos o quanto
foi importante aquela mobilização, o Senador Acir procurou a
Justiça Federal lá em Brasília para falar sobre o tema antes do
julgamento.  Então nós vimos a mobilização da TV Senado que
acompanhou a gente, eu mesmo dei entrevista na TV Senado,
e o tanto que foi importante essa mobilização do Senador Acir,
que é o Relator do Orçamento da União. Então, é uma pessoa
que tem hoje, tem um grande poder lá no Congresso Nacional,
no Senado Federal, e eu tenho certeza que ele vai poder usar
muito bem essa sua influência política para estar beneficiando
o Estado de Rondônia, a região Norte, principalmente, para
estar definitivamente resolvendo a questão da 319.

Eu quero, portanto, deixar claro que vou lutar e peço
apoio dos pares, dos nobres Deputados, para que nós
possamos, o quanto antes, preparar esse Ceasa em Rondônia
para distribuição de hortifrutigranjeiro que vai beneficiar
enormemente o nosso pequeno produtor rural, o chacareiro,
as pessoas que produzem hortifruti, que não são grandes
empresários, grandes produtores. São pequenos produtores,
quem trabalha com horta, quem trabalha com hortifrutigranjeiro
são pequenos produtores e precisam muito desse apoio do
Governo para que a sua produção possa sair lá do sítio para
chegar aqui no entreposto, no Ceasa, e daqui ter os grandes
compradores de lá, para buscar esses alimentos. Porque o
camarada que tem um supermercado, uma rede de
supermercado lá em Manaus, ele não tem condições de comprar
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o produto dele lá na roça, lá no campo, em qualquer um dos
municípios do Estado de Rondônia. Mas esses produtos, estando
aqui no Ceasa, num grande depósito, num grande centro de
distribuição, esses alimentos com certeza chegarão rapidamente
de boa qualidade e nós poderemos explorar com bastante
eficiência esse novo mercado que está alvorecendo, que está
chegando para nós que produzimos alimentos, os nossos
queridos produtores rurais que produzem alimento no nosso
Estado.

Tendo dito isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até
a próxima.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Obrigado, Deputado
Aélcio. Encerradas as Comunicações de Lideranças, passamos
à Ordem do Dia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura das matérias a serem apreciadas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROJETO DE LEI DE AUTORIA COLETIVA. Altera a Lei nº 3.138,
de 05 de julho de 2013 e dá outras providências.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Pesar para Arlesson Bernadino Morey, empresário
falecido em 19 de novembro de 2015, decorrente de um assalto
ocorrido em seu estabelecimento comercial.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO LÉO
MORAES. Concede Título Honorífico de Cidadão do Estado de
Rondônia In Memorian, à senhora Rosilda Shockness.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora a realização de uma Audiência Pública, no dia 14 de
dezembro de 2015, às 09 horas, com o objetivo de debater
sobre a conclusão das obras referente ao Espaço Alternativo,
Ginásio Cláudio Coutinho e Estádio Aluízio Ferreira, localizados
no município e Porto Velho.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora que seja aprovado Voto de Louvor à Miss Rondônia
2015 Gabriela Fernandes Rossi.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, Voto de Louvor à Polícia Militar
do Estado de Rondônia.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Requer à
Mesa Diretora, na forma regimental, Voto de Louvor para o
Professor de Química, Sr. Renato Cassaro, na Escola Estadual
Santa Ana, no município de Alvorada d’Oeste.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON.
Requer à Mesa Diretora Voto de Louvor à senhora Elza Boaro,
pela prática de ato comunitário.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer à Mesa
Diretora que seja solicitado junto ao Poder Executivo do Estado
de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado da Educação –
SEDUC, pedido de informações sobre a falta de professores,
bem como as contratações para o ano letivo de 2016, nas
escolas estaduais, consoante as reivindicações aludidas por
toda a comunidade de Guajará-Mirim.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de
sanidade animal e vegetal, localizada no município de Novo
Horizonte, Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de
sanidade animal e vegetal, localizada no município de
Corumbiara, Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de
sanidade animal e vegetal, localizada no município de Nova
Mamoré, Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de
sanidade animal e vegetal, localizada no município de Santa
Luzia, Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de
sanidade animal e vegetal, localizada no município de Ji-Paraná,
Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de
sanidade animal e vegetal, localizada no município de Jaru,
Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de
sanidade animal e vegetal, localizada no município de
Ariquemes, Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de
sanidade animal e vegetal, localizada no município de Colorado
do Oeste, Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de
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sanidade animal e vegetal, localizada no município de
Pimenteiras, Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Vale do Anari,
Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Parecis, Estado
de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Cacaulândia, Estado
de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Monte Negro,
Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Governador Jorge
Teixeira, Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Vale do Paraíso,
Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Nova União, Estado
de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Candeias, Estado
de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Brasilândia d’Oeste,
Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a

imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de São Miguel, Estado
de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Seringueiras, Estado
de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Itapuã, Estado de
Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no município de Ministro Andreazza,
Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
imperiosa necessidade de reforma na unidade local de sanidade
animal e vegetal, localizada no distrito de Nova Dimensão, Estado
de Rondônia.

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria
de Estado de Saúde – SESAU, a realização de estudos para
universalização do acesso ao ‘Teste do Olhinho’, no Cone Sul
de Rondônia.

Lidas as matérias recebidas, senhor Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Solicito ao senhor
Secretário proceder à leitura dos Requerimentos a serem
apreciados.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora que seja aprovado Voto de Louvor à Miss Rondônia
2015 Gabriela Fernandes Rossi.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) - Em discussão e votação
o Requerimento do Deputado Léo Moraes. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.  Aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora, na forma Regimental, “Voto de Louvor” à Polícia Militar
do Estado de Rondônia.

O SR. Dr. NEIDSON (Presidente) - Em discussão e votação o
Requerimento do Deputado Léo Moraes. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem.
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Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora a realização de uma Audiência Pública, no dia 14 de
dezembro de 2015, às 09:00 horas, com objetivo de debater
sobre conclusão das obras referentes ao Espaço Alternativo,
Ginásio Cláudio Coutinho e Estádio Aluízio Ferreira, localizados
na cidade de Porto Velho/RO.

O SR. Dr. NEIDSON (Presidente) - Em discussão e votação o
Requerimento do Deputado Léo Moraes. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto
de Pesar para Arlesson Bernadinho Morey, empresário que
faleceu em 19 de novembro de 2015, decorrente de um assalto
em seu estabelecimento comercial.

O SR. Dr. NEIDSON (Presidente) - Em discussão e votação o
Requerimento do Deputado Jesuíno Boabaid. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, “Voto de Louvor” para o Professor
de Química, Senhor Renato Cassaro, da Escola Estadual Santa
Ana, no município de Alvorada d’Oeste.

O SR. Dr. NEIDSON (Presidente) - Em discussão e votação o
Requerimento do Deputado Laerte Gomes. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DA DEPUTADA ROSÂNGELA DONADON. Requer
à Mesa Diretora Voto de Louvor à senhora Elza Boaro pela prática
de ato humanitário.

O SR. Dr. NEIDSON (Presidente) - Em discussão e votação o
Requerimento da Deputada Rosângela Donadon. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Lidos os
Requerimentos, senhor Presidente.

O SR. Dr. NEIDSON (Presidente) – Encerrada a Ordem do
Dia. Passamos às Comunicações Parlamentares. Não há
oradores inscritos.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, comunico a
realização de Sessão Solene, de autoria do Deputado Hermínio
Coelho, para entrega de Títulos Honoríficos, no dia 26 de
novembro, às 09 horas. E realização de Audiência Pública, de
autoria dos Deputados Lazinho da Fetagro e Dr. Neidson, no
dia 27 de novembro, às 10:00 horas, para discutir sobre o
turismo na região de Nova Mamoré, no município de Nova
Mamoré.  E convoco Sessão Ordinária para o dia 01 de
dezembro, no horário regimental, as 15:00 horas.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 13 horas e 30 minutos)

ATA DA 49ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
PARA DISCUTIR SOBRE A CONSTRUÇÃO

DA PONTE SOBRE O RIO JAMARI,
NO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE.

(Em 29 de outubro de 2015)

Presidência do Sr.
Jean Oliveira - Deputado

(Às 14 horas e 25 minutos se inicia esta A.P.)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e Senhores, boa tarde. A Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia após aprovação em plenário de
requerimento do Excelentíssimo Sr. Deputado Estadual Jean
Oliveira realiza nesta data Audiência Pública para tratar e
debater sobre a falta de conclusão da obra da ponte de
integração sobre o rio Jamari, no município de Itapuã do Oeste.
Convidamos para compor a Mesa: O Excelentíssimo Senhor
Deputado Jean Oliveira, proponente desta Audiência Pública;
Excelentíssimo Senhor João Adalberto Testa, Prefeito do
município de Itapuã do Oeste; Excelentíssima Senhora Gisele
Dias de Oliveira Bleggi Cunha, Procuradora da República,
representando o Ministério Público Federal; Excelentíssimo
Senhor Vereador Cearazinho, Presidente da Câmara de
Vereadores de Itapuã do Oeste; e o Senhor Luiz Fernando
Rufato, Superintendente da Eletrobras/Eletronorte.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Invocando a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta esta
Audiência Pública para tratar e debater sobre a conclusão da
ponte de integração sobre o rio Jamari.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos a todos para de pé ouvirmos o Hino Céus de
Rondônia, letra de Joaquim de Araújo Lima e música de José
de Melo e Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

Deputado Jean Oliveira, peço permissão a Vossa Excelência,
antes de sua fala inicial para registrar e agradecer a presença
do senhor professor Altair Ramos, Diretor da Escola Paulo
Freire, a quem a Assembleia Legislativa agradece pela cessão
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do espaço, muito obrigado, pela cessão desse espaço para
que nós pudéssemos realizar a Audiência Pública proposta pelo
Deputado Jean Oliveira; Senhor William Araújo, Gerente
Administrativo da Amazônia Navegação; Senhor Marcos Paiva
Freitas, Secretário Municipal de Administração, Planejamento
e Fazenda, de Itapuã do Oeste; Senhor Alex Sandro, Alex do
Abacaxi, assessor do Deputado Federal Lindomar Garçon;
Senhor Paulo Tramontina, gerente da Emater local; Presidente
da Associação AROESTE, Senhor Alexandre Fea; Excelentíssima
Senhora Maristela Madaleno, Secretária Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente de Itapuã do Oeste; Senhor Osires
França Santos, Presidente do Diretório do PMDB municipal;
Senhor Orlando Ferreira Rocha, Presidente da Associação
Cultural Bumba Meu Boi Estrela do Jamari do município de Itapuã
do Oeste; Senhora Maria Aparecida Durans do Nascimento,
Presidente da Associação dos Extrativistas e Agroextrativistas
do município de Itapuã do Oeste; Senhor José Siqueira Filho,
Presidente da Associação dos Produtores Rurais – APRAJAM,
da Linha 619; Senhor Francisco Damião Pacheco, Presidente
da Associação de Pequenos Produtores Rio Conceição, Alegria
e moradores do Rei do Peixe; Senhor professor Vagno
Rodrigues, vice-diretor da Escola Estadual Paulo Freire;
Senhores professores, funcionários da Escola Estadual Paulo
Freire do município de Itapuã do Oeste; alunos da Escola
Estadual Paulo Freire; Excelentíssima Senhora Rose Lopes dos
Santos, Secretária Municipal de Saúde de Itapuã do Oeste;
Excelentíssima Senhora Vereadora Eliane Silva Cardoso, da
Câmara Municipal de Itapuã do Oeste; Excelentíssimo Senhor
Vereador Dejesus Aparecido Ramos, da Câmara Municipal de
Itapuã do Oeste; Excelentíssimo Senhor Vereador Hilberto
Pascoal Pereira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Itapuã do Oeste; Excelentíssimo Senhor Vereador Ibraim Coelho
Junior, da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste; e moradores
do outro lado do rio Jamari.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Boa tarde a todos. É
uma satisfação muito grande estar aqui em Itapuã do Oeste,
podendo participar com a comunidade de uma audiência pública
proposta pela nossa pessoa, aprovada pelo Parlamento
Estadual, os Deputados Estaduais, com o objetivo de vir até
aqui no município de Itapuã para debater um assunto de suma
importância para essa comunidade, para essa população. Eu
quero aqui iniciar os meus cumprimentos, cumprimentando o
prefeito João Testa, que é o anfitrião, o Executivo municipal,
colaborou com esse evento, assim como eu quero também
dizer da importância da participação do Parlamento mirim, dos
Vereadores da Câmara Municipal. Todos os Vereadores aqui
tiveram um empenho muito grande, tanto a Prefeitura quanto
a Câmara de Vereadores ajudaram muito para que esse evento,
para que essa Audiência Pública acontecesse de forma
organizada e pudesse dá o conforto àqueles que gostam, e
que faz jus de estarem aqui presentes. Então obrigado aos
Vereadores, aqui eu quero ainda que demore um pouco, eu
quero nominalmente agradecer ao prefeito João Testa; o
vereador Cearazinho que é o Presidente da Câmara;
cumprimentar também os Vereadores Ibraim Junior, Eliane da
Mineração, Celso do Posto, Wellington Nogueira, Cidinho do
Viveiro, Gilvan do ônibus, o Beto, e o Nato. Quero agradecer a
todos pela força, assim quero agradecer também aqueles que

dão suporte à prefeitura, os Secretários: Maristela, que é
responsável pela Agricultura; o Marcos, que é responsável pela
Secretaria de Administração; o Paulo da Emater; a Rádio Itapuã
FM, do Antônio Carlos, amigo nosso; especialmente o Diretor
da Escola, professor Altair, que é o Diretor aqui da Escola Paulo
Freire, junto com o Vagno, que é o Vice. E não poderia deixar
de saudar a nossa Procuradora da República Gisele, a Doutora
Gisele que tem uma importância muito grande em todas as
audiências públicas, a qual eu faço questão de propor todas
elas com o intuito de defender a população, principalmente
naquilo que é impacto social e ambiental, ocasionados por
empreendimentos de grande porte, na maioria deles, geradores
de energia. Então quero aqui dizer que a nossa Procuradora
da República Gisele, sempre participou, enalteceu e enriqueceu
os nossos debates. Então muito obrigado pela sua presença,
trazendo aqui no anseio dessa discussão o Ministério Público
Federal, que é uma instituição importante no combate e na
defesa em detrimento daquilo que é direito do cidadão. Muito
obrigado pela sua participação, Doutora Gisele. Quero aqui
saudar a nossa Deputada Federal que acaba de chegar,
Deputada Marinha Raupp, que vem representando aqui a
bancada federal; que é muito importante a participação da
senhora Deputada, fiquei até um pouco triste quando cheguei
aqui e não deparei com nenhum Deputado da bancada federal
ou senador, tendo em vista a importância desses
representantes, a matéria ser também de âmbito federal.
Cumprimentar o senhor Luiz Fernando Rufato, que é
Superintendente da Eletrobras/Eletronorte, responsável pelo
empreendimento aqui de Samuel, a qual é o empreendimento
que nós estamos falando, sobre esse possível, responsável
por esse impacto ambiental e social o qual nós estamos aqui
hoje para debater, que é a ponte da integração entre esse lado
do município de Itapuã e o outro lado. Caros amigos, população
de Itapuã, quando nós tivemos a iniciativa de propor isso a
Assembleia, essa Audiência Pública que está acontecendo agora,
foi em detrimento de várias lideranças da comunidade mesmo
pedindo que se tomasse providência diante dessa mazela que
perdura por décadas de discussões e promessas e, até hoje ,
não se chegou a nenhum tipo de resultado. Essa discussão
sobre a ponte da integração que não sai das salas de reuniões,
não saem dos ofícios, dos documentos e dos termos de
compromissos assinados pela comunidade, através da Câmara
de Vereadores, da Prefeitura da Eletronorte e da Eletrobras. A
população, é importante dizer que não acredita mais na palavra
dos políticos porque entra eleição e sai eleição e os
compromissos são os mesmos e nada acontece, porém, eu
quero dizer aqui, que o nosso objetivo é longe de querer enganar
ou convencer as pessoas de que nós vamos fazer isso querendo
em troca o voto. Quero salientar que estamos longe de qualquer
disputa eleitoral, que o objetivo aqui não é nem de longe querer
convencê-los a votar em partido A ou partido B. O objetivo
aqui é, sobretudo, resolver o problema da comunidade, resolver
o problema daqueles que estão do outro lado, que estão lá na
Linha 120 B e 40 B; B-40 e T-120. Esses moradores que
encontram dificuldade na travessia do rio, é por esse motivo
que nós estamos aqui. Os alunos que estão aqui hoje, Deputada
Marinha Raupp, Prefeitos e Vereadores, estão aqui porque
sofrem, têm que sair de lá do outro lado do rio para virem
para cá. Neste momento, recebi essas informações, Prefeito,
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de que tem um ônibus de pessoas querendo vir participar dessa
Audiência Pública, mas que infelizmente na hora que o ônibus
foi entrar na balsa, ele enroscou e está precisando de uma
carregadeira para poder tirá-lo de onde está enroscado.
Infelizmente isso acontece diariamente, o Prefeito está nos
informando. Mas, eu quero dizer que nós estamos aqui para
acabar com essa conversa de décadas, nós estamos aqui para
procurar um resultado, para pegar os responsáveis e juntos
nós arrumarmos uma saída porque a população não pode mais
padecer. Estou dando abertura a esta Audiência Pública para
ouvir a comunidade, as autoridades que são responsáveis e
para que no final disso tudo a gente consiga arrumar uma
solução. Eu tive, Deputada Marinha Raupp, há menos de trinta
dias, dentro da minha família, meu pai sofreu um infarto, isso
nunca tinha acontecido na minha família antes, o desespero
tomou conta de nós que estávamos dentro de casa, para levar
meu pai até um Pronto Socorro, tratar de um infarto que ele
estava tendo naquela hora, foram questões de minutos, com a
graça de Deus eu consegui tirar meu pai, junto com o meu
irmão que está aqui e o levamos até uma UPA – Unidade de
Pronto Atendimento – onde foram feitos os primeiros socorros
do meu pai. Foi ali que a vida do meu pai foi salva. Nós
conseguimos dar atendimento a ele a tempo. Agora eu pergunto
a qualquer um dos senhores, e, quero dizer que o horário que
o meu pai enfartou foi mais ou menos entre dez, e dez e meia.
E as informações que nos chegaram aqui é que a balsa para de
funcionar nesse horário. Se eu tivesse com o meu pai do outro
lado da balsa, agora eu não teria um pai para poder estar aqui
hoje fazendo esse testemunho. Infelizmente aqueles que são
acometidos de uma urgência, que moram lá do outro lado,
padecerão, porque não tem uma balsa que funciona depois
das 22 horas e nem sequer tem um projeto de uma ponte para
interligar esse rio. Essa é a nossa preocupação. Sem contar os
80% da produção agrícola que está lá do outro lado. 80% de
tudo que o município produz, Vereador Cearazinho, está lá do
outro lado. Nós precisamos chegar a um ponto final. Nós
precisamos arrumar uma solução, porque a Eletronorte, quando
gestora desse empreendimento grandioso, que é a Samuel,
sabia dos impactos ambientais e sociais que causaria esse
empreendimento. Tanto é que em 2001, bem depois da
construção das usinas, da Usina de Samuel, que foi feito o
acordo. De 2001 a 2015, nós não tivemos a conclusão dessa
obra. Nós tivemos uma obra que está pela metade, que teve
várias situações pelo meio; vários ofícios encaminhados pela
comunidade, pelos Vereadores, pela Prefeitura, respostas por
parte da Eletrobras, mas, enfim, nada chegou ao término.

Para encerrar a minha abertura, isso aqui é um discurso
de abertura, por fim eu vou dar também esclarecimentos daquilo
que a gente tem como objetivo ao fim desta Audiência Pública,
eu quero aqui agradecer ao senhor Daniel, que é meu amigo,
Daniel Rabel, junto com a senhora Vera Rabel, sua esposa,
meus amigos, e o Paulinho que faz parte da prefeitura também,
que é meu amigo particular, a Daiane, enfim, pessoas que
deram apoio total ao nosso trabalho aqui em Itapuã. Obrigado.
Está dada a abertura a esta Audiência Pública.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Queremos registrar mais uma vez e já compondo a Mesa a
Excelentíssima senhora Deputada Federal Marinha Raupp, seja

bem-vinda; e registrar a presença da senhora Elza Aparecida,
representando o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Itapuã do Oeste.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Nós vamos fazer o
seguinte, para que a gente possa ter um encaminhamento
melhor, nós vamos ouvir primeiramente aqui os Vereadores
através do Presidente da Câmara, o Vereador Cearazinho. A
Câmara colaborou muito para que essa Audiência Pública
acontecesse, assim como o prefeito João Testa, nós queremos
também ouvi-los, depois a gente vai ouvir a Procuradora da
República e depois a nossa Deputada Federal. Por fim, nós
vamos ouvir o responsável, que no caso, vem representando
a Eletronorte e aí entra esse intervalo das autoridades e o
representante da Eletronorte, nós vamos ouvir a comunidade,
nós vamos ouvir as lideranças comunitárias que vieram aqui
também para fazer uso da palavra. Dessa forma, nós teremos
a participação do senhor Luiz Fernando, que é o
Superintendente da Eletrobras/Eletronorte vai anotar os
manifestos das lideranças e por fim, vai dar a resposta a cada
tipo de pergunta ou manifesto que as lideranças comunitárias
farão.

O SR. CEARAZINHO – Boa tarde a todos. Quero
primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade.
Cumprimentar o prefeito João Testa na Mesa; cumprimentar
a senhora Doutora Gisele Dias de Oliveira; cumprimentar a
Deputada Marinha Raupp; cumprimentar e agradecer ao
Deputado Jean Oliveira, agradecer ao Deputado por este grande
evento, de grande importância para nós. Cumprimentar
também os representantes da Eletrobras e as demais
autoridades. Dizer, Deputado Jean, primeiro pedir ao senhor
que dê oportunidade, para falar também o vereador Hilberto
Pascoal, que além de ser vereador da nossa cidade é também
um morador do outro lado do rio e vítima dessa ponte; e o
vereador também Ibraim Coelho Junior, que o senhor possa
dar oportunidade para se pronunciar; que é um dos Vereadores
que mora do outro lado do rio. Eu quero aqui dizer como
Presidente da Câmara, a gente procurou a TV, para quem não
sabe; em Porto Velho a gente procurou uma reportagem do
Deputado Aélcio da TV, quero agradecer a ele, por ele também
ter mandado um representante e foi feita uma reportagem e
Rondônia, Porto Velho, sabem e assistiram, algumas pessoas
do município assistiram essa reportagem e dizer o seguinte,
Deputado Jean, com essa ponte vai trazer muitos benefícios
para a nossa população, como o senhor já disse, 80% da nossa
produção está do outro lado do rio, são muitas as linhas, B-
40, A, B e C, B-20, 120, 115, Azul I, Azul II, são muitas as
linhas e são muitos os moradores do lado de lá. E eu quero
contar uma das queixas, uma das coisas que já aconteceram
por causa dessa balsa, senhora doutora Promotora. Um
proprietário de uma terra, ele chegou um dia com o seu filho,
vítima de um boi ter pisado nele e a criança morreu gritando
nos braços dele do outro lado do rio e a balsa estava do lado
de cá e com isso veio a falecer do outro lado e ele colocou
placa de venda e foi embora dessa cidade. Outro caso, chegou
a Itapuã para se instalar um grande laticínio que iria melhorar
a vida de muitos dos nossos moradores e quando foram para
atravessar, conhecer a nossa situação, viram que daria prejuízo
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se instalar em Itapuã, porque como é que esse leite já ia chegar
e os funcionários iam ficar sem fazer nada até o  leite chegar
e resolveram se instalar em outro município. Essa é uma das
questões nossa. Essa balsa já fez muitas vítimas, inclusive, os
seus trabalhadores, se eu não me engano já foram dois
trabalhadores da balsa que vieram a falecer, crianças também,
carro caiu com pessoas dentro, inclusive, era o Presidente da
Câmara passada, caiu dentro do rio com seu carro e morreu
seu sobrinho, é mais uma causa. E essa Audiência vai nos
ajudar muito, mas se tivesse feito a ponte no tempo que deveria
ter feito, essa Audiência não estava nem acontecendo. Dizer
também, senhor Deputado, senhora Promotora, senhora
Deputada Federal, a gente vem sofrendo muito por falta dessa
ponte, os impostos, a barragem é construída dentro da área
do município de Candeias do Jamari e com isso eles recebem
os royalties, recebem os impostos, mas os prejuízos estão todos
em Itapuã, no alagamento. O nível de água está todo em Itapuã,
os alagamentos das propriedades, muitos agricultores, muitos
produtores perderam parte de sua terra com o alagamento. É
mais um dos prejuízos causados por esse rio, por causa da
construção dessa barragem e muitos são os prejuízos como já
disse. Nós temos também um cemitério aqui na nossa cidade,
que vocês precisam ver quando vai ser feito um velório, quando
vão enterrar uma pessoa no inverno. Vocês que estão chegando,
estão vendo tudo bonitinho, mas quando vai enterrar um
parente, um pai da gente, uma mãe, um primo, só vocês vendo
como é feito, as pessoas que morrem aqui, Deputado, são
enterradas em cima do chão. É enterrada, senhora Promotora,
é só feita uma caixa de tijolos e colocado o caixão dentro e
depois cobre com um pedaço de telha e concreto, é em cima
da terra, principalmente no inverno, porque sobe o nível de
água. Então, até quando, Deputado, nós vamos viver assim?
Muitos políticos de Rondônia já ganharam dizendo que iam
fazer a ponte: “nós vamos fazer, está aqui o papel”. Mas,
ninguém podia ver, que nós estávamos lá embaixo, nós não
podíamos ver o papel o que estava escrito. Então como o senhor
Deputado já disse, nós não estamos em ano eleitora, o Deputado
Jean acabou de se eleger, não tem nem um ano de mandato
ainda dessa última legislatura. O povo de Itapuã, Deputado,
está desacreditado e com razão, porque já foi enganado muitas
vezes, que não é dessa vez a mesma situação, nós não estamos
fazendo Audiência Pública no ano eleitoral. Eu não sei nem
como lhe agradecer, eu só posso lhe agradecer no dia a dia e
dizendo para as pessoas quem vai resolver o nosso problema.
Então estamos aqui para discutir e a Deputada Federal Marinha
também está aqui, esposa do Deputado Raupp, que tem uma
grande força, pelo amor de Jesus Cristo nos ajudem a construir
essa ponte, Deputado, nos ajudem, nós somos vítimas, nós só
temos prejuízos, ficaram só os prejuízos para nós, os royalties
estão com os Vereadores de Candeias e o Prefeito de Candeias.
Está na hora, Deputado, de nós pedirmos a metade, no mínimo,
nós precisamos, Itapuã está assim: “Candeias cresceu muito”.
Mas com os royalties, com o dinheiro que entra lá! Se você
comparar, o senhor vai ver, Deputado, tanto do que foi feito, o
prejuízo ficou aqui. Eu quero agradecer, peço Deputado, que o
senhor aceite os dois Vereadores do outro lado do rio, se
pronunciarem, pois são vítimas também dessa ponte. Obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Vereador
Cearazinho. Presidente da Câmara falando com conhecimento
de causa, tendo conhecimento da realidade das pessoas que
vivem do outro lado, da outra margem do rio. E nós vamos
acatar o seu pedido Vereador, assim que nós tivermos o decorrer
das falas da Mesa, nós vamos abrir a palavra para as lideranças
comunitárias, e os primeiros a falarem serão os Vereadores, e
nós já temos aqui os nomes deles, em seguida nós vamos dar
prosseguimento a Audiência Pública.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor
Francisco de Sales, Secretário Adjunto da SEDAM e vamos
registrar aqui a presença do Excelentíssimo Senhor Ivo Benitez,
Superintendente Estadual da FUNASA.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Nesse momento
convido para fazer uso da palavra o Excelentíssimo Senhor
Prefeito João Testa, também colaborador para que essa
Audiência Pública acontecesse. Portanto, concedo a palavra
neste momento ao Prefeito do município de Itapuã do Oeste.

O SR. JOÃO ADALBERTO TESTA – Boa tarde a todos nesse
momento. Aqui eu quero cumprimentar o nosso Deputado que
está dando essa força pela ponte; cumprimentar a Doutora
Gisele, também que está na Mesa; em nome do Vereador
cumprimento todos os Vereadores, os alunos desse município,
da Escola aqui, Diretor, Vice-Diretor, que está dando essa
oportunidade aqui neste momento, a Deputada Marinha
também que acabou de chegar; a Eletronorte que está aqui
também representando e a equipe da Assembleia que está
trabalhando aqui no nosso município, agradecer a todos pela
presença. Então, Deputado, essa ponte aí, mês que vem fará
11 anos que ela está construída sem ninguém passar. Os
empresários, mês que vem vão fazer um bolo de 11 metros
para ser comemorado em cima da ponte, porque 11 anos, não
são 11 meses não, é muito tempo. Então corremos atrás dessa
ponte. No meu primeiro mandato, eu estive seis vezes em
Brasília, a Deputada Marinha, o Senador Raupp, o Ivo Cassol
também nos acompanhou a Eletronorte, ia conseguir fazer uma
ponte, agora no final falaram que o projeto da nova ponte
estava pronto, mas o que aconteceria? Que a ponte ficava em
48 milhões, o orçamento só para 2019, 2020. Mas, eu acho se
pegar e arrumar aquela ponte lá para a gente ir passando até
construir a outra, tudo bem, porque aquela lá está intransitável
mesmo, quando o rio enche a água bate nela. Então fica um
rio intransitável. Hoje se pegar a equipe todinha dando essa
força que o senhor está dando aqui para a gente e conseguirmos
arrumar aquela ponte para passar até construir a outra, que
orçamento só em 2019, 2020, nós vamos ficar mais 5 anos
enrolados. Então isso é muito importante que termine aquela,
que aquela não é difícil terminar, porque com o tempo ela tem
que ser destruída mesmo, porque ela foi mal construída. E a
população todinha sofre, o problema é que você chega à balsa,
se passar duas nela durante o dia, todos os proprietários que
têm terra do outro lado, perdem um dia de serviço, porque ele
chega lá, ela está do lado de cá, é uma hora para ela voltar.
Ela chega aqui, ele perde a balsa, é mais uma hora para voltar,
deu duas horas de trabalho. Então, é dificultoso. Hoje as
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propriedades no IDARON têm 900 propriedades cadastradas
no município; 600 são do outro lado do rio. Então o nosso
município, do outro lado de cá, é reserva; então o município foi
sempre atingido, sempre foi judiado, porque 70% dele é
reserva, o que sobra tem um rio que atrapalha e ele não tem
valor. Vai comprar uma terra do outro lado, tem a metade do
preço do lado de cá, porque o cara chega e vê a balsa e volta.
Então ela está dando problema. Então a Eletronorte tem que
ver o que ela fez com o município, porque ela pegou uma frota
mecanizada e doou para o município, tudo bem. Quando era
nova foi a melhor coisa, foi em 2002, hoje essa frota está com
12 anos, essa frota está funcionando por que a gente dedica a
arrumar, mas qualquer um, foi tudo a leilão, não tinha mais
nada. Então a Eletronorte dá uma força para fazer essa ponte
porque o povo aqui merece, o povo aqui é humilde, é trabalhador
e todo mundo está sofrendo com essa ponte, eu mesmo tenho
terra do outro lado, ou você sai seis horas da manhã, ou você
perde a balsa e, consequentemente  perde o dia. Tem vezes
que a gente chega e a balsa está com problema, tem que dar
a volta pelo Triunfo para vir até a casa. Então ela é dificultosa.
Então hoje tem a equipe da Eletronorte, a força sua, da
Deputada aqui, dos Vereadores e da  população, e vamos ver o
que a gente faz, porque se for para fazer a
outra que nem eu falei em 2019 e 2020, arrumem aquela para
a gente ir passando. E tem o representante da balsa também,
se não tiver essa solução, ter uma melhoria na balsa, para a
balsa cruzar de cinco em cinco minutos num trecho mais perto,
só que aí precisa de uma licença ambiental para poder fazer a
diferença. Então, nós estamos aqui hoje, vai ser tudo resolvido.
O melhor a fazer pelo nosso povo é a travessia ser realizada a
qualquer momento, será bem melhor e nós vamos ficar muito
agradecidos por essa força sua. Obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Prefeito. É
importante o manifesto do senhor como Prefeito e acredito
que o senhor Fernando está anotando tudo e no final ele vai
fazer o esclarecimento, até porque nós, é muito difícil falar se
vai ter que fazer outra ponte do lado, como vai ser, isso é uma
questão de engenharia da própria Eletronorte, nós enquanto
poder público, enquanto cidadão de Rondônia e de Itapuã, nós
queremos o benefício de ir e vir com facilidade, que seria uma
ponte. A forma como vai ser executada, se tem como aproveitar
ou não, isso é uma questão de engenharia que nós vamos deixar
para o senhor Luiz Fernando falar e vai esclarecer melhor. Neste
momento eu quero convidar para fazer uso da palavra, o
Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental,
Secretaria de importância para o Estado de Rondônia, é quem
licencia, já tem até aqui uma demanda de uma questão rápida
para solucionar o problema da balsa, seria uma licença
ambiental e ninguém melhor do que o Secretário Adjunto da
SEDAM que se faz presente para poder falar sobre o assunto e
dar uma explicação da importância da SEDAM nesse caso. Sr.
Sales concedo a palavra.

O SR. FRANCISCO DE SALES – Aos presentes, boa tarde.
Cumprimentar o Senhor Deputado Jean Oliveira, proponente
desta Audiência Pública, que na oportunidade também
representa a Assembleia Legislativa. Excelentíssimo Senhor João

Adalberto Testa, que é o Prefeito do município aqui de Itapuã,
nosso amigo, sempre está na SEDAM. Excelentíssima Senhora
Deputada Federal Marinha Raupp, do qual todos nós temos
uma grande admiração pelo seu trabalho que tem feito dentro
do Estado de Rondônia, considerada a madrinha dos prefeitos,
essa é a verdade. Excelentíssima Senhora Doutora Gisele Dias
de Oliveira Bleggi Cunha, Procuradora da República, na
oportunidade representa o Ministério Público Federal.
Excelentíssimo Senhor Presidente aqui da Câmara de
Vereadores, conhecido por Cearazinho, que tem uma grande
missão de receber todo o impacto aqui, os pedidos quando é
voltado sempre à Câmara de Vereadores, também já tive a
oportunidade de ser vereador assim como prefeito também.
Sr. Luiz Fernando Rufato, Superintendente da Eletrobras/
Eletronorte. Senhores, a gente entende assim a grande
dificuldade que a sociedade do meio rural passa, e justamente,
muitas vezes a falta da infraestrutura para o acesso as suas
comunidades. Eu morei no município de Machadinho do Oeste,
foram lá 27 anos, tive oportunidade de ser prefeito, vereador,
fui cobrado, mas tenho certeza que executamos muitos
trabalhos em favor de toda sociedade, não é fácil. Eu não
conheço a realidade aqui da região de Itapuã, eu não conheço,
tenho que ser sincero, só de passagem, não conheço a
realidade da área rural. E vejo se a ponte, ela não tiver assim,
nenhum entrave que corte unidade de conservação, a gente
não vê dificuldade na questão do licenciamento, que hoje as
maiores dificuldades é quando são estradas ou rodovias, que
cortam unidade de conservação, aí requer muitos cuidados e
muitas vezes a gente não consegue resolver porque
infelizmente as exigências hoje da legislação, elas são maiores.
Mas, queria assim colocar a instituição à disposição para que
a gente de fato possa trabalhar o licenciamento ambiental e
de forma que possa ter a maior rapidez possível. Então colocar
a SEDAM à disposição dos senhores, principalmente ao
prefeito, ele conhece a instituição, sempre tem trabalhado na
busca de alguns licenciamentos de empreendimentos aqui do
município, que hoje toda verba federal, é necessário o seu
licenciamento ambiental, inclusive, desde uma pequena escola,
e isso, ele conhece bem esse caminho. Portanto, colocamos a
instituição à disposição de todos os senhores. O meu abraço e
muito obrigado por tudo.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Secretário
pela explanação, é importante sua participação nesta Audiência
Pública, não deixa de representar não só a SEDAM como o
Governo do Estado. Quero lembrar que nós tivemos o cuidado,
quero deixar bem claro aqui a todos os participantes dessa
Audiência Pública, que nós tivemos o cuidado de convidar todas
as autoridades, enviamos convite para todos os Deputados
Federais, todos os Senadores da República, todos os Deputados
Estaduais ficaram sabendo, informamos também ao Vice-
Governador, ao Governador e informamos ao Secretário aqui
representando a SEDAM; a EMATER informamos também,
enfim, Ministério Público Estadual também foi informado, fiz
questão de entrar em contato com a Doutora Aidee, uma vez
que ela é uma defensora do meio ambiente e tem várias
demandas daqui, que tem ações propostas pelo Ministério
Público Estadual através desta Promotora de Justiça, a qual
seria de suma importância a sua presença. Então quero
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registrar aqui que foi emitido convite para todos os órgãos,
todas as instituições. Aqueles que estão aqui quero agradecer
muito a presença. E neste momento convido a fazer uso da
palavra a Doutora Gisele Dias de Oliveira, Procuradora da
República, representando o Ministério Público Federal.

A SRA. GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA – Boa
tarde a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar a Mesa
na pessoa do Deputado Estadual Jean Oliveira e da Deputada
Federal Marinha Raupp; Cumprimentar todas as autoridades
do receptivo municipal; Câmara dos Vereadores, enfim,
senhoras senhores. Eu sou representante do Ministério Público
Federal. O Ministério Público Federal recebeu o convite para a
participação dessa Audiência Pública. Eu confesso que no meu
gabinete, que é um gabinete de ambiental, patrimônio, cultural
e consumidor, eu não tinha investigação apurando o caso da
compensação social que foi obrigada pela empresa Eletronorte,
mas já fiz um levantamento e verifiquei que na Procuradoria
Regional dos Direitos do Cidadão, meu outro colega, já tem
uma investigação que apura e acompanha a implementação
dessa compensação social. Pois bem, eu me inteirei, essa
semana chegaram relatórios na Procuradoria para eu poder
saber o que estava acontecendo no município de Itapuã do
Oeste e qual era o objeto desta Audiência Pública. Eu pude
verificar e os presentes podem me corrigir se eu estiver errada
sobre algum dado, foi feita para a construção da usina de
Samuel e para a obtenção das licenças ambientais, foi obrigada
a Eletronorte a cumprir uma compensação ambiental em
contrapartida a obtenção da licença. Essa compensação
ambiental não foi cumprida até hoje, eu acho que já faz mais
de uma década, seria a compensação da construção de uma
ponte que ligaria o lado esquerdo ao lado direito e que começou
a construção em 2002, terminou em 2004, mas teria algum
sinistro, algum problema na fundação, na hora que foram fazer
o aterro, a ponte ficou destruída, danificada, enfim, desde lá a
população vem sofrendo com esse ilhamento, não tem acesso
aos serviços públicos essenciais, a maioria da população, que
70% do município, parece, das propriedades se localizam do
outro lado da margem do rio. E também a questão da economia
para essa produção agrícola, não consegue escoar também, a
mesma maneira sofrendo e padecendo por esse problema de
acessibilidade, mesmo tanto da parte da produção, quanto da
parte da população a outra margem do rio. Pois bem, o que eu
posso falar enquanto representante do Ministério Público
Federal? A Eletronorte, ela se comprometeu a fazer essa
compensação social. Quando existem empreendimentos do
porte, que são as usinas hidrelétricas, eles se comprometem,
para obter as licenças e o funcionamento das atividades, a
cumprir determinadas medidas compensatórias e mitigatórias,
e uma delas foi à construção da ponte para beneficiar a
população de Itapuã do Oeste, pois bem, essa compensação
apresenta-se pendente, existe, acho que só algum esqueleto
da ponte ali, enfim, não se sabe até que ponto a sua estrutura
está comprometida ou não; não se sabe até que ponto ela
pode ser reaproveitada ou não, acredito que vá precisar de
uma perícia para verificar se aquela ponte ser reaproveitada
ou outra paralelamente terá que ser construída. Pois bem, por
parte da instituição o que eu posso me comprometer com a
população de Itapuã do Oeste, é o seguinte, compensações

sociais não são uma opção da Eletronorte cumprir ou não.
Compensação social, ela tem que ser cumprida, é obrigatória,
então não pode ficar..., já está demorando muito, não sei por
que, quais foram os motivos que desde 2004 não foi tomada
alguma providência. Eu soube que teve um entrave judicial da
empresa que tinha sido contratada pela Eletronorte, sim, eu
soube e teve uma litigância muito grande na justiça em que a
Eletronorte cobrava problemas de fundamento da obra, de
insuficiência dos fundamentos da obra e por isso que a ponte
tinha sido destruída, que tinha desabado. Enfim, só que essas
questões entre a Eletronorte e a empresa contratada, elas não
dizem respeito à população de Itapuã do Oeste e isso pode
correr paralelamente, não sei em que grau está essa lide
judicial, mas, a ponte, ela tem que ser feita, tem que ser
implementada, independentemente do resultado dessa outra
lide judicial. Estou aqui para obter informações da Eletronorte,
eu confesso que agora que eu estou ficando a par de todos os
detalhes, quero saber do representante da Eletronorte, qual é
à medida que vai ser tomada, se a empresa está disposta
amigavelmente a licitar outra empresa para construir a ponte
ou a mesma empresa contratada a refazer a obra. Enfim, eu
preciso de informações atualizadas do representante, se nós
conseguirmos o consenso, um encaminhamento, uma
conclusão nessa Audiência, ótimo, melhor para todos, porque
amigavelmente sempre é a melhor solução de um conflito.
Infelizmente se a gente não conseguir algum tipo de solução,
o que eu posso me comprometer é o Ministério Público Federal
entrar com as medidas judiciais para a construção da nova
ponte. Obrigada pela atenção.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Doutora
Gisele. A participação do Ministério Público é sempre muito
importante, porque a Audiência pública tem que ter uma
finalidade, além de ouvirmos a população manifestando as
dificuldades do dia a dia, do cotidiano, nós temos que também
ter o encaminhamento, uma solução. É óbvio que o objetivo de
uma Audiência Pública é também criar uma conciliação entre
anseio e resultado, mas é óbvio que se isso não pudesse ser
conciliado, se isso não pudesse ser acordado, é importante
que medidas judiciais sejam impetradas para que o responsável
possa diante da justiça pagar pelas suas responsabilidades,
pelos seus erros, por aquilo que é responsável e comprometido.
Então é óbvio que uma Audiência Pública tem a finalidade antes
de qualquer coisa, tentar resolver de forma a se conciliar, mas
que estamos resguardados também com a presença do
Ministério Público para poder impetrar essas ações judiciais.
Por isso, agradeço mais uma vez e quero aqui reforçar o
agradecimento a nossa Procuradora da República representando
nesse ato aqui o Ministério Público Federal.

Quero convidar como membro da bancada federal,
responsável também, uma das responsáveis por esse
empreendimento, lutando para que o povo do Estado de
Rondônia seja representado em nível de Brasil, em nível da
União, quero convidar como membro da bancada federal, a
Deputada Federal Marinha Raupp.

A SRA. MARINHA RAUPP – Boa tarde a todos. Quero aqui
trazer um abraço do Senador Valdir Raupp que não pode
comparecer a esta Audiência Pública, mas aqui Deputado Jean,
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eu quero respeitosamente enaltecê-lo e parabenizá-lo por esta
iniciativa com o apoio do Poder Legislativo do nosso Estado, a
Assembleia Legislativa, tenho certeza que o Presidente,
Deputado Maurão, ao possibilitar todo esse apoiamento dessa
infraestrutura e logística para que esta Audiência Pública
ocorresse aqui na cidade de Itapuã, se compromete também
em fazer as ações de apoiamento, naquilo que nós entendemos
ser necessário para sempre trazer benefício para a população.
Quero cumprimentar o prefeito João Testa; Presidente e
Vereador Cearazinho; representante do Governo do Estado da
Sedam, Sales; Procuradora Doutora Gisele e quero aqui registrar
ainda a presença dos dois Vereadores Hilberto e Ibraim, que
são Vereadores que sofrem junto com a população, que a gente
sempre coloca a população do outro lado do rio, uma população
que tem a sua responsabilidade de cuidar de vossas famílias,
mas também de ajudar o desenvolvimento, a produção do
município. Quero aqui cumprimentar a Vereadora Eliane,
agradecer a oportunidade do seu encaminhamento, do email
que o fez para a Eletronorte e que nos pediu apoio para que
pudéssemos cobrar da Eletronorte um representante de Brasília
para essa Audiência Pública. É importante colocar desta forma,
Presidente Deputado Jean Oliveira e antes de tudo dar um abraço
a você, a sua família, o tanto que vocês sofreram com seu pai
e a gente sabe que no momento das alegrias, das festas nós
nos confraternizamos, mas no momento da dor a gente também
tem que ter a solidariedade, e assim eu entendo que essa
Audiência Pública, ela tem esse objetivo também, da
solidariedade com o povo de Itapuã, solidariedade com a
população, que sofre, como disse a Doutora Gisele de não ter
acesso aos bens sociais, aquilo que está aqui no centro, na
cidade, no perímetro urbano, na cidade de Itapuã. Dr. Luiz
Fernando Rufato, quero agradecer muito a vossa presença que
transmita ao Presidente da Eletronorte Doutor Tito, os nossos
agradecimentos, ao Dr. Charone, ao Dr. Palocci, toda equipe da
Eletronorte, por várias vezes nesses anos todos, Doutora Gisele,
nos receberam em audiências, em reuniões, em diálogos na
construção, na busca de informações e no encaminhamento,
na cobrança que nós temos a responsabilidade como
representante do povo de fazê-lo. Quero também registrar e
agradecer a presença do Dr. Ivo Benitez, nosso Presidente da
FUNASA em Rondônia, hoje já aposentado no Ministério Público
do Estado, mas um grande técnico estudioso da área ambiental,
um grande técnico que pode contribuir muito para o Estado de
Rondônia, para o Brasil, para Itapuã. Lembro ainda como se
fosse hoje, na reunião de trabalho na Eletronorte, o atual
Prefeito João Testa, a ex-prefeita Helena, representante da
CPRM naquele momento, e nós Presidentes, Presidente da
Assembleia nesse momento, Presidente desta Audiência,
Presidente da Câmara, Vereadores, lideranças, nós naquele
momento todos juntos querendo buscar informação, porque a
não conclusão da Eletronorte, da ponte que era do seu
compromisso, da sua responsabilidade, daquilo que a Doutora
Gisele, já se posicionou de uma compensação social, de um
grande empreendimento feito para atender o Estado de
Rondônia, da usina Samuel, é bem verdade que a época, nós
não tínhamos a legislação que temos hoje, é bem verdade que
a época, nós não tínhamos os estudos de impacto social,
ambiental, econômico que temos hoje, é bem verdade que nós
não tínhamos a época as exigências que temos hoje, todos nós

acompanhamos no Estado de Rondônia, a definição e os
estudos e as licenças de autorização para a construção das
usinas Santo Antônio e Jirau. Tenho certeza que hoje o Estado
do Pará, com a construção da Usina Belo Monte, tem passado
por tudo isso que nós passamos, Ministério Público Federal,
Ministério Público do Estado, os poderes todos constituídos,
as entidades não governamentais, as sociedades organizadas,
acompanhando de perto, isto não justifica a responsabilidade
da Eletronorte de cumprir os seus compromissos no âmbito
daquilo que foi definido e acordado do seu compromisso na
questão da compensação social de fazer o empreendimento
da construção da ponte. É bem verdade da morosidade, da
demora que todos nós juntos sofremos até a data de hoje,
querendo as informações e a busca de soluções para que a
população pudesse ter um empreendimento, a construção da
ponte. É bem verdade também que a balsa que aí estar que
foi uma exigência da comunidade, uma necessidade da
comunidade de ter o direito, de ter o seu acesso, a balsa hoje
não atende, não atende nem a balsa que está aí atende no
mínimo o que a população precisa, em termos de horário, de
número de viagens, de transportes, o seu trajeto no rio também
não atende. É por isso que se falou de uma licença ambiental,
para que pudesse fazer um estudo para que a SEDAM pudesse
acompanhar com o apoio de todas as instituições aqui por
mim já citadas, por todos nós já citados, para que pudesse
fazendo desse estudo do novo traçado para a balsa atender
com mais rapidez a população, porque como eu disse, na hora
da confraternização, da alegria, nós nos encontramos, mas, é
na hora da dor, do sofrimento, da doença, do socorro, da
urgência que precisamos ter o direito de poder socorrer a
pessoa, e a balsa é nesse momento que ela é mais um
transtorno, além de todos aqueles que nós já temos no dia a
dia, na infraestrutura, nos equipamentos sociais de atendimento
da saúde, que esta é uma luta que eu entendo fundamental
para o Congresso Nacional, para todos nós, que é na defesa
do SUS, um SUS verdadeiro, um SUS que corresponda as
necessidades da nossa população. É nesse contexto que nós,
não exigimos, nós solicitamos que o Presidente Dr. Tito, pudesse
nos encaminhar um representante da Eletronorte, porque se
não, Deputado Jean, nós teríamos mais uma audiência, nós
estaríamos aqui conversando entre nós, como sempre fizemos,
esses anos todos, todos nós conversamos, acho que todas as
autoridades do Estado de Rondônia se posicionaram, todos
nós queremos ver a conclusão dessa ponte, um projeto que
todos nós sabemos da sua importância social para a vida.
Então, eu acredito que a presença do Dr. Rufato, aqui, ele vem
com esse objetivo, para que nós pudéssemos transformar essa
Audiência Pública num encaminhamento de informação e de
ações, e de prazos, que não sou eu, enquanto Deputada
Federal, que posso fazê-lo, mas, como Deputada Federal ao
lado do Senador Raupp, eu tenho a obrigação de fazê-lo, de
fazer as audiências, de acompanhar e de estar aqui presente
Deputado Jean, e quero agradecer a oportunidade de estar
aqui no mesmo momento representando o Senador Raupp.
Então, eu acredito que hoje, a Eletronorte nos deve várias
informações: por que a ponte não foi concluída? Porque  houve
necessidade de fazer a época, e eu anunciei aqui neste
município o estudo de batimetria e o estudo de geologia, o
que aconteceu depois desses estudos? Por que não se concluiu
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a ponte depois dos estudos de batimetria e geometria? O que
a Eletronorte propôs na viabilidade de uma segunda via da
ponte? Qual é esse conflito judicial, quando ocorreu entre a
Eletronorte e a empresa? Em que situação está este processo?
Todos nós temos essas informações. Eu confesso aos senhores
que eu tenho um monte de documentos aqui, e quero neste
momento passar as mãos da Doutora Gisele, que é uma
cronologia desse processo de conflito judicial, mas não sou eu
que tenho que passar as informações, é a Eletronorte, é a
Eletronorte que tem que dizer para a Deputada Marinha Raupp,
para a Doutora Gisele, para o Deputado Jean, e para todos nós
que estamos aqui nesta Mesa e aqui nesta Audiência Pública
em que situação está esse conflito judicial, este processo, e
qual é a posição da Eletronorte na conclusão desse processo
judicial, qual é o prazo que a Eletronorte tem, é a justiça que
vai determinar o prazo? A Eletronorte vai definir o prazo
tecnicamente? A Eletronorte tem recurso para concluir a ponte?
Nós queremos saber. Por isso Dr. Rufato, eu quero agradecer a
presença do senhor, porque se não, nós teríamos mais uma
Audiência Pública aqui em Rondônia, mais uma audiência em
Brasília, mais uma reunião em Brasília de tantas que já fizemos,
Vereador Cearazinho, Deputada Eliane, Vereadoras, quem sabe
no futuro, Vereadores, Deputado Jean, todos os senhores tem
conhecimento da responsabilidade, da seriedade, do
compromisso público e político que nós temos através do nosso
mandato. Por isso a nossa presença aqui é para estar junto
com a comunidade de Itapuã ouvindo as informações que a
Eletronorte vai nos passar, a mesma informação que já nos
passaram lá na reunião na Presidência da Eletronorte em
Brasília, na presença do Presidente Dr. Tito. Eu cheguei ao
ponto de ficar ligando no celular do Dr. Tito, e ele disse: “olha,
concluindo o processo judicial, eu quero que a Eletronorte,
tenha toda a responsabilidade de cumprir o seu dever, porque
a Deputada Marinha Raupp, liga todo dia”. Eu acho que não é
ser inconveniente, Doutora, mas é a gente no dia a dia saber
que o povo está sofrendo, nós sabemos o que é balsa, Rolim
de Moura, tinha uma balsa que ligava a Cidade de Rolim, a BR-
364, e foi o Governador Valdir Raupp, que nos deu a benção de
ter uma ponte lá. E hoje, nós queremos que a Eletronorte
cumpra a sua responsabilidade, que possa fazer uma execução
cheia de bênçãos e que essa ponte tenha todos os estudos
técnicos e de engenharia, que ela tenha a condição sua
construção e conclusão atender aquilo que a gente chama,
não de infraestrutura, aquilo que a gente chama de
equipamento social. Eu disse a Doutora Gisele, agora que eu
estou no meu sexto mandato como Deputada Federal, são vinte
e um anos de vida pública, eu demorei quinze anos da minha
vida para que lá na região do Vale do Guaporé, uma região
como disse o Prefeito, que o município tem 70% de reserva,
Dr. Ivo Benitez, que vale a pena um grande estudo, um grande
projeto para ajudar esse município a desenvolver porque a
população já tem feito, tem produção agrícola de pecuária de
corte, pecuária de leite, da agricultura familiar, eu demorei
quinze anos da minha vida para que o Governo Federal,
colocasse a BR-429 num programa que não tivesse
contingenciamento de recurso, e fizesse asfaltamento que é
da Cidade de Presidente Médici, passando por Alvorada do
Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco,
Distrito de São Domingos, chegando até Costa Marques. Eu

sei, porque ali em Alvorada, o rio Muqui enchia tanto, enchia
tanto na época do nosso inverno Amazônico, Doutora Gisele,
que é de Santa Catarina, Florianópolis, são seis meses de chuva,
a senhora já sabe, já está há três anos em Rondônia, o Rio
Muqui, enchia e o povo de Alvorada, não conseguia sair pela
BR-429, para ir até a BR-364, tinha que dar volta até Nova
Brasilândia, pegar a RO-010 e sair lá em Pimenta Bueno, ou ali
na interseção com Cacoal. Lá eram do pequeno, do médio, e
do grande, lá era o médico, o pastor, o padre, o promotor, o
juiz, o prefeito, o vereador, todos estavam na mesma situação.
Então, eu acredito que este momento aqui Dr. Rufato, que todos
nós, o senhor vê o respeito da população de Itapuã, que clama
por uma conclusão,  uma informação verdadeira, uma
informação que possa dar condições de todos nós aqui
fazermos a execução do nosso trabalho, cada um na sua
instância, mas que na nossa união a gente possa estar cobrando,
mas também dando apoio que a Eletronorte precisa para que
ela possa cumprir o seu compromisso social com a cidade de
Itapuã, e que a gente possa ter uma energia de melhor
qualidade aqui em Itapuã. Porque todos nós sabemos que
Samuel, foi construída, mas o linhão, a linha de transmissão, é
agora que está sendo implementada, até isso nós sofremos,
até isso. Desculpa a minha demora, mas são muitos anos de
muito trabalho junto com as lideranças aqui do município de
Itapuã, ao lado do Senador Valdir Raupp, quando o MAB trancou
a BR-364, nós fizemos audiência lá em Porto Velho, mas fomos
todos juntos lá para Brasília, para discutir que a reivindicação
sempre era a conclusão da ponte, as melhorias para Itapuã.
Quero deixar um abraço a todos vocês, e me colocar à
disposição para o trabalho, porque eu acredito que uma
Audiência Pública, ela tem o objetivo do diálogo, da informação,
mas, a sua conclusão é a continuidade do trabalho para a
população ser beneficiada. Um abraço a todos.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Deputada
Marinha Raupp, Deputada Federal por seis mandatos como já
disse, importante à participação. Neste momento eu vou abrir
a palavra para os moradores, principalmente aqueles que estão
do outro lado, que sofrem diariamente todas as vezes que tem
que vir até a cidade de Itapuã, a dificuldade que é pegar a
balsa, nós temos dois Vereadores que são eleitos pelo lado de
lá, pela outra margem, outro lado do rio, eu vou chamar aqui
os dois Vereadores, e nós vamos começar a ouvir também os
Presidentes de Associações. Neste momento, eu convido o
Vereador Beto para fazer uso da palavra, está aqui o senhor
Vereador Hilberto Pascoal Pereira, acho que ninguém conhece
como Hilberto, só como Beto mesmo, não é Beto? Então, o
Vereador Beto para fazer uso da palavra. Vereador, para que a
gente possa ter uma participação maior da população, a gente
vai estipular um tempo de três minutos e aí a gente tem uma
tolerância, uma pequena tolerância para que a gente possa
concluir o pronunciamento. Então a palavra está com Vossa
Excelência.

O SR. HILBERTO PASCOAL PEREIRA – Boa tarde a todos,
povo presente, agradecer aqui a Deus por mais esse momento,
em nome dos Vereadores, Presidente da Casa de Lei desse
Município, em nome dos funcionários públicos, demais pessoas,
nesse momento o Prefeito João Testa, em nome da Assembleia
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Legislativa o nosso Presidente neste momento Deputado Jean
Oliveira; representante do Governo Federal senhora Gisele;
Deputada Federal Marinha Raupp e o nosso querido Diretor
que tem uma grande bagagem dentro dessa Eletronorte de
Brasil a fora, já fiz um levantamento, sei da sua competência
que tem andado em outras regiões, não só em Rondônia, e a
gente vai precisar muito do seu conhecimento para socorrer o
nosso povo do outro lado do rio, também do lado de cá do rio.
Eu quero também agradecer a presença dos estudantes do
nosso município, toda a comunidade da zona rural que se
resume assim: Linha B40-A, B40-B, B40-C, 120, B20, 115,
Alegria, também temos a Azul-1, Azul-2, Azul-3, Azul-4, 19,
23, 25, 27 e Travessão até Triunfo. Nós somos um profundo
conhecedor desse município, temos vinte e nove anos que aqui
moramos. E aí, nobre Deputado, que nesse momento conduz
essa Sessão Pública, eu quero dizer que cinco minutos, três
minutos, são muito poucos, já estava ganhando dois na palavra.
Porque nós temos conhecimento, nós temos conhecimento do
nascimento desse Distrito a Município, onde nós estamos hoje.
É uma vergonha o que acontece no nosso município, pelo
descaso dos nossos representantes da área Federal, da área
Estadual, é vergonhoso saber que nós somos mãe da energia
da Eletronorte, da Samuel, nós somos os mais prejudicados, a
bacia, o lençol freático é do nosso município, ele subiu e como
foi relatado de que forma é que enterra o cidadão após a morte
aqui em Itapuã. Então, é vergonhoso, também a situação do
nosso lixão, mas vamos nos ater a ponte, vamos nos ater a
ponte porque é o principal foco. É um prejuízo muito grande
para esse povo de Itapuã, ter alguns representantes na esfera
federal que tem hoje no nosso país representante de Rondônia.
Para nós é prejuízo, porque eu quero dizer a vocês, que na
hora que o Juiz dá uma sentença obrigando a empresa retornar
e construir ou uma sentença negativa, a empresa que construiu
o pedaço de ponte. Eu quero dizer que é nessa hora que falta
força política, falta vontade política para trabalhar em prol de
seis mil eleitores e talvez essa seja a tardança, a dormência
desse representante de Rondônia, que estão em Brasília que
não representa Itapuã com a sua devida eficiência, com o seu
devido merecimento do nosso povo de Itapuã. Então, quero
dizer aqui ao Ministério Público Federal, que ali é dinheiro federal
e devido essa ponte, afronta dessa ponte que é responsabilidade
da Eletronorte, que construiu sua usina, e aqui representante
do governo, representação do Ministério Público Federal, o
prejuízo aqui não é só não ter uma ponte, o prejuízo para a
nossa cidade, para os nossos moradores é financeiro, é moral,
é desenvolvimento, aqui chega a ser uma situação de beira de
risco, 100% risco é essa ponte, a falta de uma ponte. Os nossos
produtores rurais sofrem dia e noite, e de quatro em quatro
anos, vem uns políticos aqui em Rondônia, que representam
Rondônia, vem para Itapuã, garantir a ponte a todo povo. Nós
não acreditamos, não estamos mais acreditando, o nosso povo,
se tivesse pelo menos 10% de esperança que iria acontecer,
hoje estariam cinco vezes mais produtores rurais aqui do nosso
município. Mas, eu quero ser breve, tem outros colegas para
falar, eu quero dizer que é uma situação caótica a nossa
situação, Vereador Cearazinho, Vereador Júnior e os demais
representantes do povo. Vejam bem! que os nossos filhos, os
filhos dos nossos produtores rurais e do nosso povo da zona
urbana também sofrem, aqui é desde as crianças sofrem muito,

porque nós somos mãe da energia, mas nós não temos sequer
energia para se tocar em nosso município um ventilador,
nenhuma televisão. Com isso a falta de energia, a falta do
capricho que é ausente ao nosso município, capricho político
da esfera federal, de seus Senadores, de seus Deputados
Federais, é que nós hoje, não temos energia, e os nossos
filhos estudam em Itapuã, quando termina o segundo grau,
graças a Deus, é um projeto nosso também, nós temos dois
ônibus, Deputado, que levam nossos filhos para adquirir
conhecimento, fazer uma faculdade, após formado, tem que
sair de Itapuã,  porque Itapuã, não tem energia, Itapuã, não
tem energia confiável para que se monte indústria, para que
se dê o desenvolvimento do nosso povo, arrecadação de
imposto e também emprego para os nossos filhos. É dessa
forma que estamos prejudicados do que tange a falta de
energia, e do que tange a falta dessa ponte é muito grande, é
muito grande o prejuízo, o setor leiteiro da nossa sociedade,
o nosso povo do outro lado do rio, os pais não sabem se os
filhos voltam vivos para casa, que pode acontecer um acidente
em cima daquela balsa, aonde já aconteceram vários
acidentes. E lamento muito dizer que uma tardança dessas há
mais de dez anos, porque eu sou parte do nascimento do
Projeto Reparar, reparar o quê? Os danos ambientais, eu sou
parte disso, eu sou de quando não existia essa usina, eu sou
de quando o rio, nós ...

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Para concluir
Vereador.

O SR. HILBERTO PASCOAL PEREIRA – Eu sou de quando
nós saímos, atravessávamos esse rio, em pequenos passos, e
hoje, está aí essa imensidão de água; e nós prejudicados.
Quero dizer aos produtores rurais do outro lado do rio, que
vamos ter fé, aquilo que eu digo não podemos perder a
esperança, mas essa história que para 2019, é o PMDB de
Rondônia e o PT de Rondônia, não querer ter compromisso
com o nosso povo, igual não está tendo até agora. É isso que
tenho a dizer, muito obrigado a cada um de vocês. Muito
obrigado a cada um de vocês que se deslocaram de suas casas
para vir até aqui, é isso que tenho a falar, vamos depender de
aguardar. Espero que eu morra só daqui a cinquenta anos, e
eu consiga passar em cima dessa ponte, porque com a
morosidade da Eletrobras, Eletronorte é quase que impossível.
Muito obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Vereador. É
uma pessoa que convive com o problema manifestando aqui o
seu repúdio, a essa morosidade da conclusão da ponte. Neste
momento, eu convido também para fazer uso da palavra,
também Vereador, Vereador Ibraim Coelho, o Vereador Júnior,
também é morador do outro lado do rio Jamari.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Enquanto caminha para fazer uso da palavra, registrar a
presença do senhor Isaias de Oliveira, Pastor da Igreja
Assembleia de Deus.

O SR. IBRAIM COELHO JÚNIOR – Boa tarde a todos. Quero
aqui em nome do Deputado Jean Oliveira, que teve uma bela
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iniciativa dessa Audiência Pública, cumprimentar a Mesa,
cumprimentando a todos vocês. E dizer que aqui podia,
Deputado está cheio de produtores, e não está por causa daquilo
que o senhor disse, o povo não está mais acreditando em nós
políticos, porque aqui já houve em cima de palanque várias
vezes promessas daquela ponte, a última foi uma batimetria
durante cinco meses.  Depois que passou a eleição, foi embora
o projeto e o povo não teve nenhuma resposta. Quero aqui
chamar atenção para a Doutora Gisele, a senhora me deu
esperança, porque como à senhora disse, a responsabilidade
da Eletronorte, é o que eu sempre digo para esse povo, então
a Eletronorte tem a responsabilidade porque teve o Projeto
Reparar, ela comprometeu em dar uma patrulha mecanizada
e fazer a ponte, e tem onze anos que aquela ponte, derrubaram
a ponte, Doutora, é uma informação que a gente tem,
derrubaram aquela ponte. Agora, eu quero dizer o seguinte: o
que leva uma empresa a querer pagar, a ficar pagando a
empresa de uma balsa dois mil e quinhentos reais/dia; setenta
e três mil reais por mês, informação para a senhora Doutora
Gisele, e não terminar uma ponte? Não é muito mais fácil chegar
e terminar a ponte e parar com esse gasto? É dinheiro público
que está se colocando ali naquela balsa, e o povo pagando
caro, e o povo esperando, pagando caro, e o povo na espera e
perdendo tempo, pagando caro e o povo sofrendo, e o povo
morrendo doente, e sem atendimento e sempre atrasado,
sempre atrasado. Nós que moramos do lado de lá, estamos no
atraso, sempre atrasados, se vem numa reunião chega
atrasado, se vem no posto de saúde chega atrasado, porque a
balsa, se a gente perder ela deslocando, ela leva uma hora e
vinte para voltar para o lugar de novo, e com isso, eles ganham
dois mil e quinhentos reais por dia, para atravessar nós. E tem
oito anos, e tem oito anos que essa balsa é integral, tem oito
anos, esses oito anos, já gastaram mais de cinco milhões de
reais com aquela balsa; mais de cinco milhões, e eu não sou
engenheiro, mas acho que com esse dinheiro, já terminaria
aquela ponte umas duas vezes. Então, que interesse é esse
que beneficia o empresário, usa o povo como massa de
manobra, porque é ali que nós temos que passar, a nossa
opção é aquela dali ou então nadar, então, nós vamos preferir
ainda a balsa, porque chega seco, no mínimo chega seco. Então
é indignação, e a Doutora Gisele, disse que a responsabilidade
da Eletronorte é de concluir, não importa o que aconteceu, é
concluir, é um dever da Eletronorte e está devendo isso para
nós do município, porque alagou o nosso município, levantou o
nosso lençol freático, criou contaminação nos nossos postos, a
nossa água é toda contaminada por causa do lago da
Eletronorte, e o benefício ficou no Candeias onde recebem o
ICMS, é lá que pagam o ICMS da geração, aqui nós ficamos
com essa mazela que eu estou dizendo, da doença, da
verminose e de tudo isso, e da diarreia nas crianças, é isso
que deixou para esse povo. Então, é a indignação, e eu fiquei
feliz de saber que tem uma Procuradora da República que pensa
como eu, que a Eletronorte, tem a obrigação de fazer a ponte
e dar benefício para esse povo que eu faço parte, e hoje estou
representando na Câmara. Quero aqui ao Dr. Luiz, mais um
assunto pertinente como o senhor é da Eletrobras também,
que o povo cobra a conta de luz da área rural não é tirada nos
padrões, não tem um funcionário que vai lá tirar a conta de
luz, o produtor é obrigado a vir na agência da Eletrobras, pegar

sua conta de luz. Gostaria de saber do senhor se isso é praxe
em todos os municípios, ou se é só em Itapuã por causa da
travessia da balsa? Porque leva a crer que é, então, o produtor
chega, esquece, já vai o nome para o Serasa, quase todos os
produtores já tiveram o nome no Serasa, por causa dessa
prática, é contratada uma empresa terceirizada, mas, ela não
faz o trabalho lá, só faz na área urbana, na área rural não faz.
Então, essa é a minha indignação, estou aqui representando o
povo e desde 2004, quando essa ponte caiu, essa bandeira eu
levanto, agora quando o Deputado Jean, teve essa bela iniciativa,
eu fui o primeiro a mandar fazer uma plotagem e pus no meu
caro, e levei nome de mentiroso, de politiqueiro, porque o povo
não acredita mais, o povo não acredita mais, retomar a força
do povo, e eu digo para eles, se os políticos que hoje estão no
poder, não resolvem, na próxima eleição troque todos, inclusive
a mim.

Obrigado a todos, agradeço a oportunidade.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Vereador
Júnior, obrigado pela participação por ser um morador daquela
região e trazer aqui um manifesto de quem conhece o problema.
Convido nesse momento para fazer uso da palavra Miquéias
Ribeiro, Coordenação Movimento do Movimento dos Atingidos
pela Barragem - MAB.

O SR. MIQUÉIAS RIBEIRO - Boa tarde aos companheiros e
companheiras, eu sou do Movimento dos Atingidos por
Barragem - MAB. E nós queríamos dizer que primeiro, nós
somos insatisfeitos com Audiência Pública, por quê? Porque
deveria estar aqui na Mesa pelo menos um atingido da
comunidade nessa Mesa aqui, e disseram que foram convidados
todo mundo e os atingidos não foram convidados não é? Que
os atingidos são protagonistas dessa história, mais do que
qualquer um daqui da Mesa, dos Deputados e políticos, eles
têm um dedinho também, mas quem mais tem é a comunidade
de Itapuã do Oeste, sobre essa ponte e sobre a energia de
Itapuã do Oeste. Nós temos aqui o companheiro da Eletronorte,
várias atas e vários documentos com vocês, reuniões e
audiências, enfim. Nós estamos completamente cansados de
reunir com a dona Eletronorte, é isso que os companheiros já
falaram, o companheiro Beto aqui pegou toda a minha fala
que eu estava preparado para falar, ele falou tudo aqui
companheiros, estão aqui todas as atas, parece que nós somos
aqui mais uma vez, o sentimento que dá é que mais uma
audiência e nada vai se encaminhar. Então, nós estamos
cansados, a população de Itapuã e os demais estão cansados
de esperar essa tal ponte, que nós já temos aqui uma decisão
que ainda não foi cumprida, têm aqui atas de 2001, 2002,
2014, 2012 todas as atas o MAB tem, não trouxe todas, mas se
quiserem, nós aprontamos e mostramos para toda a
comunidade que nós temos essas atas, e nada se encaminha.
Então, ou hoje, nós saímos daqui com encaminhamento
concreto, ou nós estamos chamando toda sociedade para nós
mobilizarmos enquanto a essa ponte, porque só vai sob pressão,
igual feijão, só vai na pressão, não adianta, não adianta nós
esperarmos de braços cruzados. Então, nós queremos chamar
para outra coisa, tem várias coisas que não encaminharam,
tem os tanques-rede das famílias que hoje, as famílias precisam
de uma alimentação que é a questão do pescado que não se
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encaminhou, nunca encaminhou e nós temos aqui em ata, isso
acordado com a dona Eletronorte, temos a questão da energia,
o linhão passa aqui por cima e as famílias tem uma energia de
má qualidade, igual já foi comentado aqui, isso é uma vergonha,
companheiros e companheiras. A partir de hoje, nós queremos
que a comunidade se levante para isso, não vamos vendar
nossos olhos não, e não vamos deixar como tudo estivesse
bem, se não está bem. Nós queremos aqui também relatar
que quem são protagonistas dessa história da ponte: são as
famílias atingidas por barragens, sociedade e comunidade que
estão aqui, são vocês, vocês merecem aplausos para todo
mundo, não vamos deixar que alguém venha lá de fora dá ordem
na nossa comunidade, dizer que foi fulano e foi sicrano que
conquistou isso não. Companheiros, não vamos deixar isso
acontecer por favor, são vocês que são protagonistas desta
história, porque quando o filho é bonito, mas quem aparece
que quer ser o pai, quando o filho é feio, ninguém quer assumir
a responsabilidade.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado pela palavra
Miquéias. Eu só quero te salientar que o convite foi feito sim ao
Movimento dos Atingidos pela Barragem, não é verídica essa
informação, uma vez que o que foi nos fornecido, é que nós
teríamos que comunicar o Movimento dos Atingidos por
Barragem, lá de São Paulo, que é a matriz, para que eles
fizessem o contato aqui. Então, é uma Organização dos Atingidos
pela Barragem. Eu quero dizer que essa Audiência Pública, não
tem finalidade política eleitoral, não é enriquecimento do
patrimônio político de nenhum aqui para uma eleição, nós
estamos aqui sensíveis à situação dos que moram lá do outro
lado, que estão atingidos, ninguém aqui quer ser pai de criança
nenhuma, todo mundo aqui tem um único objetivo, que é
resolver o problema, esse é o objetivo. Não é uma Deputada
Federal que está faltando uma Sessão, não sou eu que estou
aqui, não é uma Procuradora da República, o responsável da
Eletronorte é o Prefeito, Vereadores e a comunidade que está
presente aqui, para definir quem vai ser pai da criança, nós
estamos aqui do mesmo lado, queremos o benefício porque
somos rondonienses, somos de Itapuã, e pronto, é isso que
nós temos que defender aqui. Então, eu quero dizer que é
bem-vinda a sua palavra, o direito da fala está garantindo a
todos, aqui eu não quero restringir ninguém do direito de falar,
a Audiência Pública é a essência da democracia, e o que nós
vamos fazer aqui é isso, cumprir a democracia onde todos têm
o direito de falar e se manifestar e falar o que quiser. Agora eu
preciso dizer que nós encaminhamos do meu gabinete trezentos
convites, e o Cerimonial da Assembleia mais trezentos convites,
e foi dada ampla divulgação na mídia, não só de Porto Velho e
de Itapuã, mas do Estado todo de Rondônia. Então obrigado
Miquéias. Quero convidar para fazer uso da palavra o Nelson
Moreira de Brito Miranda, morador da B-40.

O SR. NELSON MOREIRA DE BRITO MIRANDA – Em primeiro
lugar boa tarde, eu quero agradecer a Mesa, em nome do
Prefeito e do Presidente da Câmara, as pessoas as quais nós
devemos algumas satisfações no município. Eu queria dizer
que eu sou um morador de lá do outro lado do rio, vivo lá há
vinte anos, o Prefeito nosso acabou de dizer agora que nós
temos doze anos de ponte e nós não usufruímos desse benefício

do nosso município. Eu quero dizer que já tem doze anos que
nós estamos esperando essa balsa passar. Mas a minha fala,
o que eu tenho que falar para essa comunidade, que eu
represento uma associação lá do outro lado do rio, é para
nossa Deputada, a qual essa eu posso dizer, eu tenho
conhecimento, ainda agora o menino do MAB disse se eu não
me engano em 2012, dia 27 de setembro, nós tivemos uma
reunião lá em Brasília a qual nós saímos de cá, eu sou um
produtor, eu sou uma pessoa que mora no sítio, vivo do sítio,
eu dependo do sítio para sobreviver. Eu saí daqui e fomos até
lá, numa reunião para nós vermos se resolvia essa questão
da ponte, que era para sair essa ponte, a ponte sai hoje, sai
amanhã, a qual nós conversamos, tivemos uma reunião, uma
reunião mais ou menos de três horas aonde o chefe da
Eletronorte, dentro do prédio da Petrobras lá em Brasília
prometeu para nós, eu fui essa pessoa, me humilhei, eu quase
ajoelhei no chão e pedi, faça a ponte para nós. Gente1! nós
precisamos, nós temos necessidade dessa ponte, nós
precisamos passar nessa ponte, nós vivemos dessa ponte.
Hoje, para vocês terem uma ideia, eu cheguei ali uma hora,
passei para cá duas horas, se vocês perceberem, esse cidadão
que está entrando aqui, é gente que ainda está vindo do outro
lado do rio, é gente que a balsa hoje, não suporta passar o
povo de lá para cá. O que eu tenho a dizer a Deputada, é que
nós tivemos, eu dentro do corredor da Eletrobras, junto com o
Ney, nós pedimos pelo amor de Deus para que ela liberasse
essa ponte, fizesse algo por nós, sabe o que ela disse para
nós? A senhora Deputada falou para nós, para mim e para
ele: “vocês estão nos pressionando, vocês estão nos apurando,
eu vou dar uma resposta”. Você imagina 2012 para 2015. O
que nós estamos esperando, gente, o que vocês querem de
nós? Querem nos sacrificar? Querem nos matar? Querem
acabar com nós? É desse jeito que vocês querem? É? O que
eu quero hoje, eu peço, por favor, para esses políticos, para
esse cidadão, aqui quem está pedindo, não é um político, é
um cidadão que tem humildemente um sítiozinho e vive nele
lá hoje, o que eu peço, façam urgentemente, gente, atenda a
gente, deem essa força para a gente, façam esse povo aqui
acreditar em vocês, façam esse povo honrar o voto que deram
a vocês gente, façam isso. Vocês acabaram de dizer agorinha
mesmo: “eu dependo não sei de quem, eu dependo sei lá de
quem”. A Audiência Pública é uma coisa para o povo se
manifestar, o cidadão ali falou: “vocês têm três minutos”. Eu
perguntei: quantos minutos a Deputada falou aqui, gente? É
ela que precisa falar ou somos nós? É ela que precisa se
manifestar ou somos nós que precisamos? Então, eu quero
dizer ao senhor, olha, eu peço desculpas, eu sou uma pessoa
leiga, eu sou uma pessoa que não tem estudo, mas eu peço
encarecidamente, atenda nós, atenda aquela população, esse
cidadão que está sentado aqui olha, eu desconheço essa pessoa
que nunca cruzou em cima daquela balsa, que vai para lá e
volta e depende dessa balsa, depende. Se vocês um dia, passar
um segundo que nós vivemos o dia a dia lá do outro lado do
rio, vocês vão colocar a mão na consciência e vão falar: “não,
aquele povo merece, aquele povo tem que passar, aquele povo
precisa daquela ponte”. E nós dependemos, o nosso município
depende. Hoje os nossos políticos vão dizer assim: que vivem
numa demanda, mas por quê? Porque eles são aquelas pessoas
que vão lá pedir e chega que nem eu fiz, vão mentir, eles vão



6 DE JANEIRO DE 2016Nº 02 39Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

mentir para mim, vai mentir para o cidadão que mora aqui,
“Ah! Eu fui lá à Eletronorte, e prometeram a ponte para nós,
vão fazer”. Eles estão passando por mentiroso. Eu reconheço
que eles estão. Eu passei por isso, eu fui mentiroso, eu menti
para o povo, porque eu acreditei que o cidadão da Eletronorte,
falou: “não, fique tranquilo”. Junto com a Deputada, tinha um
Deputado Federal também, o Padre Ton, que prometeu para
nós que ia brigar por essa ponte, e hoje, bem dizer quase
cinco anos. O que eu peço encarecidamente dê um voto de
confiança para essa população, dê um voto de confiança para
Itapuã do Oeste, venham e façam, dêem aquela ponte para
nós, que vocês podem chegar dois, três, quatro anos de peito
aberto e pedir um voto nosso, nós vamos dar o voto, nós vamos
apoiar, nós vamos levar vocês nas nossas casas e vamos falar:
“este é um político bom”. Peço desculpas, que talvez não seja
através de política que nós estamos conseguindo isso, mas é o
nosso olho, os políticos são a nossa mãe lá, ele é a pessoa que
leva e mostra o caminho e fala lá para quem tem que fazer, e
fala: “essa ponte tem que ser feita, essa ponte nós temos que
brigar por ela”. Eu tenho certeza, eu chego hoje lá em Brasília,
eu não consigo passar aquele lago que tem lá, porque eu sou
um Zé ninguém, eu sou uma pessoa simples. Mas uma
Deputada tem, o senhor tem, o senhor tem, eles têm, agora
eu não, eu falo porque eu tive experiência viva, que eu entrei
naquele Congresso, eu não pude passar por aquela ala que os
colarinhos passam, eu tive que dar a volta, eu fui que nem boi
encurralado, eu tive que passar, andei muito mais, porque se o
meu voto na hora de votar vale tanto quanto vale o do senhor,
por que nós somos menos? Nós não estamos pedindo nada, o
chefe da Eletronorte, falou para nós: “dinheiro, não é problema,
o problema é o que está em questão”. Eu peço ao senhor
encarecidamente hoje, se puder, está em questão a ponte lá?
Está. Liberam a ponte, deixa nós trabalharmos nela, deixa nós
terminarmos aquela ponte, e outra coisa que pediria para vocês
também, se a ponte hoje está inválida, não presta, nós fazemos
questão, nós pedimos encarecidamente arranque ela de lá e
leva, nós não queremos lixo no município, nós queremos coisa
boa, nós queremos coisa importante.

O que nós pedimos é isso aí.
Muito obrigado, me desculpe, eu não sei falar, obrigado,

muito obrigado a vocês.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado pela palavra.
Neste momento eu convido para fazer uso da palavra o senhor
Francisco Damião Pacheco, Presidente da Associação de
Pequenos Produtores Rios Conceição Alegria e Moradores do
Rei do Peixe - Asprocal.

O SR. FRANCISCO DAMIÃO PACHECO – Boa tarde. Eu
cumprimento a Mesa, em nome do Deputado, em nome do
Prefeito, e boa tarde para todos; boa tarde para Deputada
Marinha Raupp. Gente, é o seguinte: o nosso Itapuã do Oeste,
eu não sei por que o nosso Itapuã do Oeste é assim aquela
mãe que dá e pouco recebe. Em Itapuã do Oeste, nós temos a
flora, sai a nossa madeira, sai o nosso minério, sai o leite da
nossa cidade, daí a pesca da nossa cidade, não falta nada
para termos em troca alguma coisa. Só que eu digo isso, a
única coisa que eu quero aqui é cobrar a Eletronorte porque
ela tem um compromisso de usufruto da margem do nosso

rio, esse é o compromisso que ela tem conosco, usar o nosso
rio, usar as nossas margens, alagar o que alagou e retribuir,
isso é o que temos que fazer, é cobrar o que nos pertence. Não
é nesse momento iniciar uma carreira política, mas, sim cobrar
o que nos pertence, o que nos devem. E muito obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado senhor
Francisco Damião. Neste momento, não consta mais inscritos.
Eu faço aqui a solicitação por que foram poucos os números
de inscritos nessa Audiência Pública, se mais alguém quer se
manifestar. Aqueles que quiserem se manifestar façam as
inscrições aqui, que nós vamos chamar para poder fazer uso
da palavra, é importante a inscrição aqui. Eu gostaria que o
senhor, como a gente não tem como lhe apresentar, eu gostaria
que o senhor se apresentasse para que a gente pudesse
comunicar isso tudo.

O SR. ORESTE MUDREY - Todo povo aqui já me conhece, sou
Oreste Mudrey, morador do outro lado, morador há quinze
anos, quero cumprimentar todos vocês. Mas a minha declaração
é muito forte, nós sofremos muito ali, é demais, além de tudo,
quero dizer para vocês, eu moro há quinze anos ali, eu não
tenho energia própria. Eu fico tão nervoso, morar num lugar,
vocês já imaginaram, você morar num lugar e não ter energia
por quinze anos, quinze anos, Diretor, nós não temos energia,
corremos atrás, estamos na justiça para conseguir energia. E
outra coisa que quero dizer: quando, quando foi feita uma
manifestação aqui na rodovia, eu não conheço Antônio Carlos,
da rádio, mas eu liguei para ele e falei o seguinte: “vocês
deviam reunir e fazer essa manifestação na entrada da Samuel,
ir lá trancar Samuel que aí, ia mexer com a ferida, não com o
povo da rodovia, isso é uma vergonha, o povo da rodovia ser
prejudicado”. E nós que somos os prejudicados, deveriam juntar
uns cinco ônibus aqui com o Prefeito, e nós irmos lá trancar
aquela entrada da Samuel, que a Samuel, ela desfruta da
energia daqui, mas não para nós, porque nós não recebemos
energia de Samuel, isso eu sei, a energia da Samuel não vem
para nós, é toda vendida. Mas eu como morador, como produtor
que moro lá do outro lado do rio e sofro como vocês, todos do
outro lado sofrem, sabem o que é chegar ali e ficar uma hora
esperando aquela balsa de vinda, aí tem quinze minutos para
você fazer qualquer coisa em Itapuã, você chega lá perdeu a
balsa de novo, mais uma hora. Então, eu queria que todos
reivindicassem, é a minha manifestação seria lá na Samuel.
Obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Agradecer a palavra
do senhor Oreste Mudrey, que acabou de fazer uso da palavra,
neste momento começa chegar aqui mais pessoas para poder
fazer uso da palavra. Convido neste momento o Vereador
Dejesus, para poder utilizar ali da tribuna, para poder fazer
suas explanações.

O SR. DEJESUS APARECIDO RAMOS – Quero aqui
cumprimentar o nosso Deputado Jean Oliveira, cumprimentar
também a Doutora Gisele, representante do Ministério Público
Federal; cumprimentar aqui a Excelentíssima Senhora Deputada
Federal Marinha Raupp; cumprimentar também o nosso
Presidente Antônio Eguivando Aguiar, Cearazinho; cumprimentar
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o nosso Prefeito João Adalberto Testa; cumprimentar o nosso
Secretário Adjunto da SEDAM, senhor Sales; e cumprimentar
aqui também o nosso representante da Eletronorte o senhor
Fernando. Lamentavelmente senhoras e senhores, nós vivemos
um momento crítico que vem se arrastando por vários anos, e
me lembro muito bem que eu cansei de passar esse rio Jamari,
com a água abaixo do joelho, imagine o meu tamanho. Então,
consta que hoje nós tivemos uma dificuldade muito grande após
essa construção da Eletrobras e que hoje gera esse grande
problema e que vem se arrastando ao logo dos onze anos.
Quero aqui lembrar também o nosso Deputado Lindomar
Garçon, esteve em audiência junto com a Superintendência da
Eletrobras e que foi prometido duas balsas, uma de ida e outra
de vinda e isso seria vinte e quatro horas, e hoje o que nós
temos, não alimenta as doze exatamente da forma que a nossa
população precisa no nosso município. E salientamos também
que a produção dos 70% do nosso município que está do outro
lado da balsa, ela se escoa para Candeias, para Alto Paraíso,
Município de Alto Paraíso e para o Distrito de Triunfo deixando
o nosso município de receber, porque com certeza essas
pessoas não tiveram o devido respeito das autoridades de se
concluir esse benefício que é de direito de cada um. Também
agradecer aqui o nosso Deputado Moreira Mendes, enquanto
Deputado Federal que fez a mesma coisa, isso em 2014, fez a
mesma coisa junto da Superintendência da Eletrobras, e
prometeram que iriam dar prioridade e até hoje nada. Também
cumprimentar aqui e parabenizar a ação do senhor Senador
Valdir Raupp e da senhora Deputada Marinha Raupp, que eu
estou com um documento aqui na mão também que foi
solicitado essa ponte em 15 de maio de 2014, às 17h47min, e
que iriam tomar providência, e até o presente momento nada.
A minha preocupação enquanto representante da população
do nosso município é que me leva a crer, quantas audiências
nós já passamos e por quantas mais audiências, nós vamos
ser arrastados para que venha a conclusão de um direito legal,
um direito de cidadãos de Itapuã do Oeste, e esses todos, os
cidadãos itapuenses merecem realmente porque ficamos só
com o impacto de Eletrobras.

Então, o que me deixa muito indignado, é que nós temos
hoje um município mais prejudicado pela energia, pela ponte e
sendo que esses recursos hídricos, que essa empresa hoje
tem esse benefício à maioria, mas de 70% está dentro do nosso
município de Itapuã do Oeste, e no qual ficamos só prejudicados
com os impactos ambientais.

Então, senhoras e senhores, a minha preocupação é a
de todos, nós não precisamos de dez, quinze, vinte Audiências
Pública, nós precisamos é da construção da ponte. É isso que
todo cidadão precisa. Por que será que essa não vai ser mais
uma das outras tantas que já se passaram? Porque os cidadãos,
os atores cada dia passam o seu momento e representam
legalmente a população, e aí acabam mentindo para a
população, e a política fica descredibilizada da forma que está
por conta dessas ações, fica descredibilizada, por conta dessas
ações. Então, pensando dessa forma, pensando dessa forma,
o que nós precisamos hoje é da construção dessa ponte, é isso
que o povo precisa, se a justiça não tem condição de fazer,
libera porque apoia a iniciativa popular dos cidadãos de bem,
dos agricultores, produtores, fazendeiros, empresários,
pecuaristas e produtores de grãos que hoje, estão se
estendendo ao longo do nosso município. Porque eu tenho
certeza, porque a nossa justiça, ela está muito lenta, muito
lenta, quando se diz a respeito à população aos menores, os
que são os maiores desfavorecidos que são a classe média e
baixa, a justiça é muito lenta.

Então, dessa forma, eu tenho certeza que ela se
pronunciaria e daria com certeza uma atenção maior para
essa população que é carente, sofrida e realmente precisa.
Aqui ficam as minhas palavras, o meu muito obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Vereador.
Convido a fazer uso da palavra a Vereadora Eliane.

A SRA. ELIANE SILVA CARDOSO – Aqui, quero cumprimentar
a todos. Em nome do Deputado Jean Oliveira, quero
cumprimentar todos os senhores aqui presentes, em nome da
Deputada Marinha Raupp; quero cumprimentar todas as
senhoras aqui presentes. Bom, agradecer a presença de todos
que se encontram aqui, que vieram participar dessa Audiência
Pública, agradecer a Deputada por ter atendido ao meu email,
e ter passado e convidado o representante da Eletronorte. Por
que só eles podem nos explicar o porquê dessa ponte nunca
ter saído. Eu já passei por dois momentos difíceis em cima
daquela ponte, eu acredito que vocês que moram lá já
passaram muito mais, eu moro aqui trinta anos, mas poucas
vezes eu passei por lá, mas, depois que eu realmente vim
residir aqui no município, que eu morava na Mineração,
primeiro momento, eu fui a um aniversário do outro lado, e na
minha volta meu esposo passando mal, isso era onze horas e
eu sabia que a balsa ficava de uma em uma hora passando, e
não é verdade. Eu sai de lá às seis da manhã, fiquei a noite
toda na beira daquele rio, dentro de um jipe com o meu esposo
queimando de febre. Então, eu fiquei revoltada com isso,
imagine se fosse ele tendo um ataque cardíaco, uma pessoa
picada de cobra como muito acontece, uma criança passando
mal, então, foi a minha primeira situação, e a segunda foi um
dia eu voltando às dezenove horas de uma chácara que a
gente tem lá do outro lado, e começou nesse horário, aonde
que vem os caminhões carregados de tora, e vinha só uns
quatro veículos pequenos, e eu sempre desço do carro quando
eu estou em cima da balsa, porque eu tenho medo de ficar
dentro do carro, e nesse dia, eu estava tão cansada que eu
fiquei dentro do jipe, assim com as pernas para cima
descansando, quando vem um caminhão carregado de tora, e
vem empurrando os carros pequenos. Então, como o Vereador
Cearazinho, que era o Presidente na época o Vereador Juraci
Leiteiro, o carro dele passou; o meu esposo falou assim: “desce
desse carro!”. No que eu fui descendo, o meu afilhado me
puxou para o outro lado, porque se eu desço do lado, o carro
tinha me pegado, tinha passado por cima de mim, nisso o
carro passou e desceu dentro do rio, e nesse carro estavam
umas três pessoas, um rapaz conseguiu pular e o outro pulou,
mas, bateu no outro caminhão que estava, a corrente da balsa
pegou o pescoço dele, e ele caiu e foi a óbito, um rapaz de
dezenove anos. E o Vereador estava dentro do veículo dele, à
noite no escuro, e a gente, eu fiquei gritando desesperada;
meu Deus, tem alguém dentro desse carro, tem alguém morto
dentro desse carro, quando o Vereador veio desesperado, meu
esposo deu a mão para ele e puxou. Então, graças a Deus, só
teve um óbito, não foram os três que foram, tiveram a morte.
Então, gente, eu sei o quanto é difícil para vocês, porque até
hoje, eu tenho medo de passar em cima daquela balsa, às
vezes o meu esposo me chama para eu ir à chácara, e só em
pensar em passar em cima daquela balsa, me dá calafrio,
porque eu tenho medo.

Então, eu peço aqui, agradeço ao Deputado Jean
Oliveira, por ter convocado as demais autoridades de vir para
essa Audiência Pública, mas eu acho que é pouca preocupação
que eles têm com o nosso município, porque só a Vossa
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Excelência que veio e a representante do Ministério Público, o
nosso obrigada, eu acredito que você vai lutar por nós,
agradecer a Deputada Marinha Raupp, que é uma pessoa, que
aqui eu acredito que ela tem lutado, que no dia que ela veio a
minha casa há três meses, ligou para a Eletronorte, e eu falei
com o representante da Eletronorte, onde ele falou: “se tem
uma pessoa que luta por essa ponte, para essa sair, é a Deputada
Marinha Raupp, e o Senador Valdir Raupp”. Então, eu só tenho
a agradecer, eu sei que eles, vão pressionar juntamente com a
Assembleia Legislativa, o Deputado Jean Oliveira, que a
Eletronorte, faça, realize essa tão abençoada ponte que tanto
o nosso município precisa e necessita que essa ponte seja
construída, porque nós precisamos, o nosso município está
carente dessa ponte, nossa população do outro lado que se
torna quase a maioria sofre, sofre. Porque gente, na hora da
doença é a pior hora, eu sei o quanto vocês sofrem por que eu
já passei por isso.

Então, meu muito obrigado, e eu sei que todos nós juntos
e agradeço ao MAB também que sempre está andando com a
gente, tantas vezes nós fechamos aquela BR para que essa
ponte saia, então, gente, me desculpa. Meu muito obrigada.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Vereadora
Eliane, obrigado pela palavra. Convido agora Excelentíssimo
Senhor Vereador Gilvan.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) -
Enquanto caminha para fazer uso da palavra, o senhor
Raimundo de Jesus, está presente aqui, da Linha 20, Senhor
Raimundo?

O SR. GILVAN – Boa tarde a todos, cumprimentar aqui a Mesa.
Quero aqui só deixar meu recado, que essa ponte, essa demora
da ponte desde quando ela caiu aquele pedaço, nós corremos
atrás junto com o Grupo do MAB, junto com o Vereador Bento,
no começo, junto com o Prefeito, então, com as comunidades
do outro lado de lá, o Nelson, o Miranda, inclusive o Nelson foi
até com a gente à Brasília, a respeito dessa balsa, tinha uma
reunião lá. E aqui, eu quero só deixar bem claro que lá na
Eletronorte, Doutor, eles deixaram bem claro que o dinheiro
não era problema, aquela ponte que está, ele também deixou
claro que já fez um teste naquela, ela aceitava passar veículo
por cima, tem que só concluir. Não conclui aquele restinho de
ponte porque está na justiça, o Desembargador não libera
porque está na justiça, a Eletronorte ganha, a empresa recorre.
Então, a situação daquela ponte foi até colocado com a Marinha
Raupp, lá na reunião e com o Padre Ton, que eles podiam até
dá uma ajuda, se liberasse para concluir, ele dava uma força
ver o que podia fazer junto com o Prefeito para poder concluir
aquele resto de ponte. Então, o Diretor da Eletronorte no
momento estava conosco lá, ele falou que não podia porque
estava na justiça e que ia concluir outra ponte seguinte, que ia
reunir os técnicos da Eletronorte para fazer outra ponte que
era mais rápido, já se passaram cinco anos, então, cobramos
demais a Deputada Marinha Raupp, ligando para a Eliane, a
Eliane ligando para ela. E eu desde já, eu falo com a população,
eu tenho até vergonha de chegar naquela balsa e citar a respeito
daquela ponte, porque já fiz esforço, buscamos um jeito em
Candeias, fechamos aquela BR duas vezes, fomos três vezes a
Porto Velho, já fomos uma vez em Brasília, sofremos, dormimos
lá no apartamento do Deputado lá do Ceará, dormimos lá no
chão, no relento, eu dormi junto, o Nelson, o Ney. Então, nós
já sofremos para ter essa ponte, eu sei que o Deputado Jean
Oliveira, tem conhecimento desde aquela época, ele já era

Deputado, desde aquela paralisação que teve na BR, todos os
Deputados tiveram conhecimento, a nossa reunião que nós
fizemos em Porto Velho, foi convidado alguns Deputados, a
Marinha, esteve lá, o Diretor da Eletronorte veio junto em Porto
Velho, veio duas vezes, não resolveu, em Brasília, ele esteve
na nossa reunião, nós não queremos ele, porque ele também
não tinha resolvido aqui, foi outro diretor, também não resolveu.
Eu espero que o senhor leve essa mensagem da população de
Itapuã, que se conclua, e também peço para o Deputado Jean
Oliveira, e a Doutora do Ministério Público Federal, que não
deixem calar só nessa audiência, pelo amor de Deus, que eu
também tenho terras do lado de lá, eu também fico do lado de
lá, a gente sabe o sofrimento que tem para aquele lado de lá.
Eu acho que dessa vez, vou acreditar muito, muito mesmo na
menina do Ministério Público, que eu acho que o Ministério
Público faz andar, então, agora estamos pegando o caminho
certo, e se precisar da nossa força, da nossa união de Itapuã,
da população de Itapuã, do outro lado do rio, nós estamos
aqui para ajudar.

Essas são minhas palavras, e uma boa tarde a todos.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Vereador.
Nesse momento, convido o senhor Miranda da B-40, Presidente
da ASPRAJA.

O SR. MIRANDA – Boa tarde a todos. Sou morador da linha
B-40, há mais de vinte anos, sou Presidente da Associação dos
Pequenos Produtores Rurais Aliança do Jamari. Então, eu só
quero aqui reforçar as palavras de todos os Vereadores, da
Deputada, de todos que falaram. Para nós aqui, que somos
moradores da B-40, que moram lá do outro lado do rio, eu
acho que não reza essa conversa de chegar aqui e falar: “A
ponte está na justiça”. Ninguém sabe quando vai fazer, daqui
2019, para nós, nós já estamos cansados de ouvir isso. Já
tiveram pessoas que foram à Brasília com o Vereador Gilvan,
outro da ASPRAJA lá; foram em Brasília, nada se resolveu,
tem onze anos, eu acho, e o que a gente espera para ver se
demora, vai demorando, vai demorando se tem uma solução,
é uma doença não é? Futuramente quem sabe que isso vai
melhorar. Agora esse caso dessa ponte, minha filha nasceu,
eu casei, minha filha nasceu, tem doze anos e essa ponte está
ai, passando na balsa, “Ah! Então o pessoal está mexendo, vai
fazer”. E daí? Vai ficar mais onze anos, aí chega aqui com
palavras bonitas e tal, e nós esperando mais onze anos. Então,
o que eu quero que seja dito aqui hoje, é que saísse com uma
solução, saísse aqui: “a ponte vai começar tal dia”. Porque,
aqui já se levantou esse documento no palco, a ponte está
pronta, tem onze anos. Já chegou ao palco de novo: “Nós
estamos com a licitação feita, tal dia começa a ponte”. Tem
onze anos. Então, mais uma será hoje? Eu acho que não, eu
cheguei atrasado hoje, todos sabem que nós chegamos à balsa
uma hora, e duas horas começava a reunião, nós estávamos
lá, tinha o quê? Um ônibus enganchado na balsa, não subia;
talvez vocês não estejam sabendo ainda, mas de repente está
sabendo também não é? Então é assim o problema nosso.
Então, venho hoje de novo em mais uma reunião, não
desfazendo de nenhum de vocês, e querendo que seja verdade,
que seja feita essas palavras de vocês e seja cumprida de
verdade, mais uma palavra bonita e vem de novo um ônibus
cheio de gente, vem nós, passa de novo na balsa atrasado,
daqui a onze anos, são quantos anos? Vinte e dois anos, e nós
ali com esperança de um dia passar naquela ponte. Então, é
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uma indignação de todos; a gente vem falar aqui fica nervoso,
fica triste, fica alegre com as palavras bonitas, aquelas
conversas, vai sair, essa sai, agora sai mesmo de verdade,
passa mais onze anos de novo.

Eu quero pedir desculpas a todos, e quero salientar
também ainda sobre o negócio da energia que eu acho que
tem haver até com a pauta de hoje, que essa ponte e a nossa
energia, eu acho que tem o mesmo sentido. Domingo faltou
energia lá na nossa linha três horas da madrugada, ela veio
chegar na segunda-feira, perto do meio dia, você sabe como a
gente faz? Liga lá 0800: “senhor, sua reclamação foi feita é só
aguardar a equipe”. Você liga amanhã: “sua ligação foi feita,
sua reclamação foi feita, é só aguardar a equipe”. E aí? Adianta
alguma coisa essa ligação? Se é só aguardar a equipe, então,
não precisa ligar, não é? Essa ponte então, não adianta fazer
comissão em Brasília, talvez Audiência Pública não adianta, é
só esperar um dia sair da justiça e alguém faça essa ponte.

Muito obrigado e desculpe a minha ignorância.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Agradeço a palavra, e
dizer que nós queremos que ao final desta Audiência Pública,
nós vamos deliberar aqui algumas questões e é notório que
nós queremos é datar um compromisso, nós, não vamos fazer
essa Audiência Pública aqui e vamos pensar que amanhã, as
máquinas vão começar o serviço, isso aqui é uma discussão
para que a gente possa encaminhar e exigir do responsável
uma data para início dessas obras, é isso que nós queremos. O
objetivo da Audiência Pública é discutir a solução mais rápido
possível, se não, não tem efeito, não tem eficiência alguma
essa reunião, essa Audiência Pública, e nós queremos por fim.
Eu vou até fazer um pronunciamento antes da palavra do senhor
e eu vou falar sobre essa questão de Audiências Públicas que
já aconteceram várias e várias e, nada foi resolvido.

Vou convidar neste momento a fazer uso da palavra o
senhor Orlando Ferreira, Presidente da Associação Cultural
Bumba Meu Boi.

O SR. ORLANDO FERREIRA – Em primeiro lugar boa tarde a
todos, as autoridades aqui presentes, a representante Doutora
Gisele, do Ministério Público Federal; Prefeito João Testa;
Presidente da Câmara; e a Marinha Raupp que é Deputada
Federal. Deputado Jean Oliveira, obrigado Deputado Jean, foi
muito interessante essa Audiência Pública. Eu tenho a pura
certeza o que  irá sair daqui, e muito obrigado população
presente o que vocês vão ouvir aqui. Ao longo do tempo que
houve todos esses problemas da Eletronorte com Itapuã, os
governantes se esqueceram de muitas coisas, só se fala em
ponte, realmente é ponte, mas nós precisamos aqui de Banco,
nós precisamos aqui de mais saúde do outro lado. E nós
precisamos daquilo que é melhor. A SEDAM está aqui presente,
que faça as liberações das cascalheiras para que aterre a nossa
cidade, que eleve a bacia. Eu tenho que cobrar das autoridades,
porque quem vive perecendo aqui é itapuense, eu ainda não
fui daqui porque eu amo essa cidade. Eu conheço Itapuã do
Oeste que passa pelo mundo de dificuldades. E nesse momento
o que está sendo falado é que falta Banco, Banco nós não temos.
A nossa saúde está caótica, isso é kit da própria Eletronorte,
que trouxe todo um problema. Não é só ponte não, minha gente.
Então eu quero dizer que sou Presidente da Associação Cultural

e eu vim aqui para Itapuã para fazer um grande marco e ser
um grande defensor dessa população, porque realmente o
que chega aqui é só dizendo: “tal dia, tal hora e talvez”; todo
mundo fica pensando. Mas eu quero dizer que eu sou Presidente
de uma Associação que ela além de ser estadual e municipal,
é federal e internacional, eu vou dizer a vocês, eu aqui irei me
comprometer do que acontecer, sou fiscalizador em todas as
áreas do Estado e até Federal para trazer a resposta porque
tem que ter alguém correndo, não ficando só aqui restrito,
porque nós estamos indignados. A nossa energia não chega
uma energia de qualidade, amarra Itapuã que não tem como
as indústrias chegarem até aqui. Então, é hora da gente
desabafar, que isso é muito interessante e queremos a resposta
já, uma resposta não vai 60 dias, nós precisamos disso não
ficar só em Audiência Pública, porque vários anos nós
participamos de Audiências Públicas, tampamos ali a BR para
ver se o povo resolvia o nosso problema e nunca resolveu.
Então nós queremos urgente, urgentíssimo uma resposta
positiva para toda essa comunidade. Muito obrigado. E boa
tarde.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado senhor
Orlando. Quero convidar para fazer uso da palavra o senhor
Ivo Benitez, Superintendente da Funasa.

O SR. IVO BENITEZ – Boa tarde a todos. Uma alegria verificar
aqui que se apresentam para debater um tema tão importante,
e significa a participação da comunidade nos problemas e na
busca das soluções desses problemas. Eu cumprimento a Mesa,
Deputado Jean, e na figura da Deputada Marinha Raupp, por
essa oportunidade tão importante. Eu gostaria  de abordar
alguns aspectos tão importantes a respeito da cidade. Eu fui
Promotor do Meio Ambiente de Porto Velho, e, portanto,
responsável  também por essa região até 2002. E naquela
época nós já fazíamos alguns levantamentos a respeito das
dificuldades que Itapuã sofria. E já ficava bem claro assim a
influência da elevação do lençol freático. Trazendo
consequências para a cidade, para a região, e isso hoje se
mostra mais presente. O que eu verifico hoje, Procuradora
Gisele e nosso representante Eletrobras/Eletronorte, que na
época eu trabalhava muito em contato com a Eletronorte. As
consequências discutidas aqui estão muito voltada para a ponte,
que é um dos problemas que o município têm de grave e difícil,
todos os senhores sabem dessas dificuldades. Mas, outro
problema, Prefeito Testa, é relativo à questão urbana. Esta
cidade, desculpe, eu vou usar uma palavra aqui, mas, já explico
o porquê. Eu vou dizer o seguinte: esta cidade está condenada.
E por que eu falo condenada? Por uma situação geológica,
geográfica, e do terreno que nós estamos aqui, devido ao
lençol freático. É uma cidade que não pode crescer muito, não
pode ter fábricas, não pode ter prédios, algumas árvores não
adianta plantar aqui. Nós já vimos aqui, inclusive, até o
cemitério, mas tem outros fatores graves da região urbana
que foram prejudicados pela elevação do lençol freático. Aí
vem desde a questão do tratamento da água para todos os
senhores. Esgoto, uma dificuldade tremenda. O dia que forem
instalar esgoto aqui para onde vai esse esgoto depois de
tratado, não tem para onde mandar. O cemitério já foi dito
aqui, claramente. Então são várias situações que transformam
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essa cidade, então a palavra “condenada”, vamos transformar
essa palavra em uma palavra melhor, fica “limitada”, ela não
consegue crescer muito. Então vai ter sempre uma limitação
na cidade por influência desse lençol freático, e por uma
construção de uma usina hidrelétrica que ao tempo em que foi
construída não se exigia aquele estudo de impacto ambiental o
EIA/RIMA que nós tanto tratamos hoje. Mas, os danos
ambientais, os danos variados e diretos e indiretos continuam,
e tem uma repercussão muito grande. Então, além da ponte
que é um problema que foi bem debatido, muito bem trabalhado
aqui, eu gostei de ouvir. Mas  ouvindo a Procuradora Gisele se
apresentando e também porque certa ocasião eu fui convidado
pelo Prefeito para vir aqui tratar do assunto, mas eu já vim na
qualidade de aposentado lá do Ministério Público, eu  tinha um
simples escritório de advocacia e o trabalho aqui para a região
precisa de uma estrutura maior de estudos. Como já foi dito
aqui: batimetria, o levantamento topográfico, geológico, e
outros e outros estudos variados até a respeito da questão das
endemias e das doenças que surgem aqui pelos problemas
que têm na cidade. Então a estrutura do Ministério Público
Federal se colocando à disposição, eu me alegrei e aí me
interessei manifestar aqui. E levar então esse pedido, essa
informação a população, especialmente para a Câmara de
Vereadores, o Prefeito que aqui está, são pessoas empenhadas
em buscar resolver isso. De ver quais são os outros caminhos
também diante dessa situação. A causadora disso tudo é a
elevação do lençol freático, é o aumento do rio, do leito do rio
causado por uma represa que produz energia, cujo benefício,
tem uma empresa lá a Eletronorte, hoje Eletrobras. Essa
empresa tem uma responsabilidade sobre isso. Quais são, quais
foram as indenizações, ou quais foram as compensações
trazidas aqui para o Município? Eu ouvi Deputada Marinha Raupp,
que nem royalties o Município recebe, então tem uma injustiça
muito grande aí. Então eu faço assim, eu conclamo, a Câmara
de Vereadores e o Prefeito que se  empenharam e mostraram
aqui, e agora a Assembleia Legislativa com o Deputado Jean, a
Sedam aqui presente representando o Governo do Estado, para
que se busque o apoio com a estrutura que tem o Ministério
Público Federal, que essas ações civis públicas, se for o caso,
ou ações ambientais pelo Ministério Público Federal, que a gente
busque levantar esses problemas e verificar quais são as
indenizações e tipos de compensação que podem vir aqui. Eu
diria que hoje pelo tamanho da cidade não seria a empresa
responsável por tudo, mas grande parte, sim. Pelo menos,
então que apresente  projetos, projetos pelo menos que viabilize
a cidade tanto na questão do aterro sanitário para jogar o lixo,
ou um esgotamento sanitário, água tratada com qualidade para
atender a população, além  dessa ponte que sim, precisamos
debater em primeiro lugar na questão da ponte. Então vem a
questão também de outros danos que talvez o Ministério Público,
com essa ação que o Ministério Público entre, possibilite ao
Município buscar outras,  no caso já não é compensação da
área ambiental, mas indenizações possíveis, por danos que o
Município vem sofrendo ao longo dos anos, inclusive nessa
questão da redistribuição dos royalties. Isso é uma injustiça
para o Município, para com a população que aqui está, não é
isso? E essas ações, com essa estrutura do Ministério Público
Federal, a Câmara Municipal tem condições de entrar com
ações nem que seja uma ação popular ambiental, se for o

caso. Então  aqui, eu me disponho a ser amicus curiae que é
uma figura que existe no Direito, para que a gente colabore
com o Ministério Público Federal para levantar esses dados
com o apoio do Ministério Público Estadual que certamente
não vai faltar e tem muitas informações a  respeito e buscar
então que se efetive rapidamente a ponte, que se faça um
estudo sobre os royalties para melhorar a arrecadação do
Município e tem uma finalidade de aplicação na infraestrutura,
isso é muito importante. E aí, as outras ações que forem
necessárias; inclusive, se for o caso, para bloquear as contas
de energia que são pagas aí pela população, para que ela
retorne imediatamente em favor da população, como o
Ministério Público do Estado já fez em alguns Municípios do
Estado contra a CAERD, quando a CAERD não atendia isso lá
nos idos dos anos 90 e noventa e pouco, nós fizemos muito
isso, bloqueando o recurso arrecadado no Município para que
ficasse no Município. Então, são várias sugestões assim que a
gente busca então sugerir caminhos mais rápidos para a
solução de tudo, dizendo então que aquela palavra da cidade,
que eu tinha dito uma palavra pesada justamente para chamar
atenção. Mas uma coisa eu digo aqui da população, como
naquela caixa de Pandora, que tem uma história da Mitologia
que abriram uma caixa e saiu tudo o que é desgraça pelo
mundo, soltou aquilo, escapou pelo mundo. Ficou lá dentro,
guardadinha a esperança e a perseverança.

Isso é o que precisa a população aqui também,
cumprindo aquele dever, dizer que: “por mais que eu tenha a
liberdade a minha esperança eu não perco, não deixo voar”;
essa eu vou manter e vamos assim trabalhar pelo Município,
pela população aqui. Muito obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Doutor Ivo
Benitez. Eu quero aqui, Doutor Ivo Benitez que é ex-Promotor
de Justiça aposentado pelo Ministério Público do Estado. Doutor
Ivo Benitez eu acho que atentamente a minha reclamação
quando citei o órgão no qual ele já fez parte que é o Ministério
Público do Estado, a Doutora Aidee, salvo engano, é a substituta
quando ele deixou, é isso mesmo Doutor Ivo Benitez? Assim
que o senhor saiu a Doutora Aidee entrou na pasta. E a Doutora
Aidee já me comunicou, antes mesmo de propor essa Audiência
Pública, ela me informou que existe uma ação do Ministério
Público do Estado de Rondônia contra a Eletronorte, a usina de
Samuel, por conta da elevação do lençol freático, mas que
existia, salvo engano, teria que ter um aprofundamento maior
para poder comprovar que o dano causado é responsabilidade
da Eletronorte através da Usina de Samuel. Como já venho
fazendo anteriormente, venho submetendo alguns
requerimentos ao Ministério Público pedindo ao Ministério
Público dando a eles, pedindo e recomendando a eles que façam
uma junção com o Ministério Público Federal, porque algumas
coisas são de competência Federal e infelizmente o Ministério
Público do Estado de Rondônia fica fadado a não conseguir,
mas, em conjunto com o Ministério Público Federal, nós temos
condição de buscar soluções. E aqui reforço o pedido do Doutor
Ivo Benitez, para que o Ministério Público Federal se envolva
nessa questão. E a razão de estarmos discutindo aqui um fato
isolado  da ponte; nós tivemos aqui, ouvimos atentamente a
população falando sobre a energia, a dificuldade da energia.
Agora o Doutor Ivo Benitez falou muito bem sobre a questão
do lençol freático, retratado no começo da Audiência Pública
pelo Vereador Presidente da Câmara, Cearazinho, quando ele
diz que aqui no cemitério é diferente de outros lugares, que ao
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invés de fazer um buraco e enterrar, a pessoa fica em cima e
se constrói um muro e coloca a pessoa dentro do muro porque
o lençol freático sobe. Isso tudo foi atentamente ouvido. Só
que o motivo de estarmos aqui é porque essa situação da ponte
em especial, é uma situação que já vem sendo mexida, que já
vem sendo discutida e existe o compromisso, ou seja, a
Eletronorte reconhece que  a ponte é competência dela. Portanto,
nós aqui na função e na qualidade de representante da população
estamos trazendo essa Audiência Pública para dá publicidade,
notoriedade às pessoas de que estamos trabalhando, queremos
a participação popular. Temos aqui autoridades como a Doutora
Gisele, que em nenhuma das outras Audiências Públicas o
Ministério Público participou como a Doutora Gisele está
participando aqui. Nós estamos aqui diante do Superintendente
da Eletronorte e eu não estou aqui para querer botar a faca no
pescoço dele. Nós só queremos dele uma coisa, ninguém aqui
quer ficar inimigo do senhor, até porque a responsabilidade
talvez não seja sua, o senhor está assumindo agora. Mas
queremos o seu empenho para que o objetivo desta Audiência
Pública que é a construção e a realização dessa ponte chegue
à conclusão final.

Ainda para fazer uso da palavra, quero convidar o senhor
William Araújo, Gerente Administrativo da Balsa.

O SR. WILLIAM ARAÚJO – Deputado Jean, na pessoa do
senhor eu cumprimento toda a Mesa. Meu nome é William, eu
sou Gerente Administrativo da Balsa que faz a travessia. Fomos
contratados pela Eletronorte, vencedores de um pregão público
e prestamos o serviço, que pode com certeza melhorar muito.
Há vários anos, infelizmente, eu acho que contratempos
aconteceram, vidas foram ceifadas naquele local, há
responsabilidades e a gente procura melhorar. Trocamos
gerente e estamos tentando a cada dia promover melhorias. E
como aqui é uma Audiência Pública, eu acho que é um ambiente
pertinente para poder tratar disso, eu tenho uma proposta para
fazer, proposta essa que já foi discutida com o Prefeito e com
todos os Vereadores em uma reunião. Nós temos ali, obviamente
que a ponte é o foco maior; o proprietário da empresa, ele tem
consciência disso, ele fala que ninguém, nem ele gosta de
esperar a balsa. “Wiliam quando eu chego para a travessia
que eu tenho que esperar a balsa eu me irrito”. Você imagina
as pessoas que faz isso todos os dias. Então a proposta nossa,
e aqui eu quero aproveitar a presença do Secretário Adjunto
da SEDAM; é de mudar como a travessia é feita; deixar de
fazer aquele ‘S’ que ela faz e traçar uma linha reta, aproveitando
o aterro da ponte que já existe. E para evitar que ocorram
acidentes, nós colocaríamos dois cabos de aço, então não teria
como essa balsa com o vento, quem aqui já atravessou durante
uma ventania sabe o risco que é ir para a direita ou para a
esquerda. Se nós tivermos o Licenciamento Ambiental, se nós
tivermos uma Licença Ambiental que permita que isso seja
implementado, Deputada, nós da empresa em parceria com a
Prefeitura colocaremos isso para funcionar em 30 dias. A
travessia vai ficar de 4 minutos, com isso a gente vai melhorar
imediatamente a vida daqueles que necessitam; com isso eu
posso verificar a diminuição de custo e poder executar um
serviço muito mais seguro, mais rápido e melhor. Então essa
proposta que aqui fica, nos colocamos à disposição, temos
know-how no assunto, mas como o senhor bem colocou, o
ônibus que o senhor que deu a fala aqui ficou encavalado porque
o rio abaixou muito o nível da água, aquilo vira um ‘U’, e o
ônibus ou a carreta quando vai passar ali ele fica encavalado,
nós temos maquinário, nós temos máquina, nós temos PC, mas
não podemos mexer, senhor Subsecretário. Por que? Porque

eu preciso de uma Licença Ambiental para poder mexer, nivelar
o rio para que a balsa atraque corretamente.

 Então eu acho que é o espaço democrático, nós somos
sensíveis aos problemas que a população passa, e gostaríamos
de propor isso, e pedir que, eu não sei se a Eletronorte, se a
Prefeitura, se alguma Associação, pudesse iniciar essa Licença
Ambiental para que a gente pudesse executar esse serviço o
quanto antes. Eu agradeço.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado senhor
Wiliam. O que eu posso colaborar aqui no encaminhamento
do que o William que é o Gerente da balsa falou, é pedir,
Prefeito, para que o senhor impetre à SEDAM um pedido  de
Licenciamento, aquilo que é necessário para que a balsa flua,
e a SEDAM com o seu corpo técnico vai analisar. E eu peço
Sales, como membro, como Presidente da Comissão de Meio
Ambiente da Assembleia Legislativa, que vocês deem prioridade
nessas questões que são de importância  coletiva. Então que
faça uma gestão para que essa Licença seja analisada com
mais celeridade. E, que se não for possível aprovar a Licença,
que indique o que deve ser feito para que a empresa possa
fazer um serviço de melhor qualidade. Isso nós estamos dando
um encaminhamento aqui de algo que é paliativo, porque o
objetivo  real é a ponte.

Ainda para fazer uso da palavra o senhor Alex Sandro,
que representa nessa Audiência Pública o Deputado Federal
Lindomar Garçon.

Aos demais que farão uso da palavra que, o nosso tempo
é de 3 minutos para que a gente não possa se esticar mais,
porque a Audiência Pública já começou há algum tempo, então,
por favor.

 O SR. ALEX SANDRO – Boa tarde a todos. A minha palavra
aqui trazida do Deputado Lindomar Garçon, sou representante
dele hoje no Município, que ele não pode comparecer, é que a
balsa hoje graças a Deus, os produtores rurais não estão
pagando para poder passar, que há 10, 12 anos a gente ainda
pagava para poder atravessar aquela balsa lá, que era um
absurdo. E quem tinha dinheiro passava primeiro, igual muitas
vezes eu vi. Então, através do Lindomar Garçon   também
temos, ele fez esse projeto aí, hoje os produtores não pagam
nada para poder passar. E é isso, o que eu vim trazer; e o que
precisar dele, ele está disposto a poder ajudar, se os Vereadores
o procurarem, ele está disposto a ajudar. Então através disso,
igual em 2010, a gente trabalhou para uma Deputada e a gente
entregou na mão da Secretária dela projetos, como documentos
sobre a ponte, o lixão e também o centro poliesportivo, que
foi prometido para a gente em reunião dentro de Itapuã do
Oeste. E hoje esses projetos, nenhum deles se cumpriu, a
gente trabalhou, a gente ralou, a gente elegeu a pessoa e
esses projetos nenhum foram cumpridos. Temos a ponte ali
danificada, o pessoal sofrendo, temos o lixão dentro da cidade
de Itapuã do Oeste que também joga toda culpa na SEDAM.
Será que a desgraça deste pessoal é a SEDAM, gente? Será
que não tem ninguém para poder resolver esse lado, não? É
tudo a SEDAM? Por que a SEDAM não pode resolver o lado do
pessoal? Por que é que vai um rico lá e a SEDAM libera para
poder fazer projetos para tanque de peixe, projetos para
derrubadas, projetos para destruir. Empresa para construir
usinas grandes iguais tem no nosso Estado, e por que para o
povo a SEDAM tem que embargar? Hein? É isso que eu tenho
que dizer para vocês, por que a Sedam tem que proibir; tudo
tem que jogar na SEDAM? Por que a Sedam não libera o projeto,
fala: “está liberado para mexer naquilo ali”. Vai ajudar mais



6 DE JANEIRO DE 2016Nº 02 45Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

de 3.000 pessoas que de onde traz 70% do alimento que é
para dentro da cidade. Se a cidade produzisse arroz, mamão,
banana, abóbora e mandioca, não precisava ter sitiantes nas
linhas. É isso que eu tinha a dizer para vocês e, eu estou aqui
do lado de vocês para defender vocês, pessoal do outro lado
do rio. Que quando eu nasci dentro dessa cidade, eu tenho 33
anos, nasci e me criei dentro desse Município e nunca arredei
o pé fora dali. Só vejo destruição no Município, só vejo as
coisas dando errado para dentro do Município. Então, a gente
tem que lutar juntos, vamos melhorar, vamos buscar, igual foi
falado aí, com 21 anos de mandato será que não aprovou
nenhum projeto para poder fazer uma ponte, nenhum projeto
para arrancar um lixão de dentro da cidade, arrancar um
cemitério? Ainda tem coragem de dizer que tem 21 anos de
mandato ainda, trabalhando pelo povo; não está não. Está igual
o meu avô, meu avô tem 85 anos de trabalho, mas produtividade
não tem nada, não tem nada. Eu deixo as minhas palavras, se
vocês precisarem do Deputado Lindomar Garçon, vocês o
procurem e ele está disposto a ajudar vocês, igualmente ajudou
para hoje vocês passarem ali naquela balsa, que é horrível ali,
que um dia desses, eu fui para lá e fiquei três horas esperando.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Para concluir.

O SR. ALEX SANDRO – Sim, já estou terminando. Para a
gente poder passar. Então agradeço a vocês, agradeço a todo
mundo. Muito obrigado.

 O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Nós entendemos
completamente o ânimo exaltado de todos; o que a gente não
pode fazer aqui é questões políticas de Deputado A ou Deputado
B, que é melhor, não fica legal porque essa Audiência Pública é
para definir um bem coletivo, não de Deputado A ou Deputado
B. Então fica claro aqui que nós não vamos aceitar essa
politicagem, aqui também na Audiência Pública.

Senhor Paulo Tramontina, Gerente local da Emater para
fazer uso da palavra.

O SR. PAULO TRAMONTINA – Boa tarde a todos. Eu gostaria
de cumprimentar a comunidade em geral; aos estudantes; ao
senhor Sales, que é o representante da Sedam; ao nosso
Vereador Cearazinho, Presidente da Câmara; o Prefeito João
Testa; o nosso Deputado Jean Oliveira; a nossa Procuradora,
a Doutora Gisele; a nossa Deputada Federal Marinha; e o
representante da Eletrobras, o senhor Rufato.

Eu estou na Emater há 29 anos e aqui no município de
Itapuã eu tenho 2 anos e alguns meses. Eu sou testemunha
das dificuldades dos moradores do outro lado da balsa, e
também dos nossos colegas de trabalho, que quando saem de
manhã para trabalhar se eles perderem a primeira balsa, eles
perdem duas horas de serviço, que só vão poder pegar a
segunda que vai ser praticamente às 9h. Então, é uma das
grandes dificuldades. Só para enriquecer, Deputado Jean e
Doutora Gisele, nós da Emater no ano passado liberamos aqui
R$ 12.600.000,00 (doze milhões e seiscentos mil reais), em
créditos para os produtores rurais aqui de Itapuã, esse ano
nós já liberamos R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). Esse
recurso que foi liberado através da Emater aqui, principalmente
através do Banco Basa, na sua maior parte; foram aplicados
com os produtores que residem do lado de lá da balsa. A gente
sabe da grande dificuldade que esses produtores têm, quando
eles querem adquirir os seus insumos para a lavoura, eles têm
grande dificuldade para fazer essa aquisição. Quando eles
querem vender a sua produção, muito deles fazem opção para

vender para o município de Alto Paraíso, que é mais fácil para
escoar. Então o meu pronunciamento é mais assim no sentido
de enriquecer vocês da Mesa para que possam na hora do
debate, juntos, resolver essa questão, então passar essas
informações a vocês. E o que eu gostaria também de falar, que
o senhor William fez um pronunciamento aqui a respeito de
mudar esse trajeto. Se isso chegar acontecer aí é que essa
ponte não sai de vez. Então essa é uma questão que os
moradores, eu acho que os moradores aqui do município, eles
não podem aceitar. Nesse momento vocês viram o pessoal
falando que o ônibus não conseguiu atracar ou subir na balsa
porque o nível do rio está muito baixo. Nós temos uma grande
área do lado de lá do município para ser explorado como
fronteira agrícola; e grande parte dessa área talvez não esteja
sendo  explorada porque não há acesso a uma carreta de
calcário para o lado de lá, que com certeza não vai conseguir
subir naquela balsa. Da mesma forma o caminhão de leite,
como é que ele vai sair de lá se ele não consegue atracar? Se
ele não consegue subir? A partir do momento que se fizer essa
concessão, ou essa liberação para que essa balsa seja, mudar
o seu trajeto, nós poderemos esquecer de vez que essa ponte
vai sair.

Então o meu pronunciamento é esse que eu gostaria de
falar e o meu muito obrigado.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado senhor Paulo
da Emater. Colaborou bastante para que os produtores do  outro
lado, pudessem estar aqui nessa Audiência Pública. Senhora
Marineide Tenório.

A SRA. MARINEIDE TENÓRIO – Em nome do Presidente da
Câmara de Vereadores Antônio Eguivando Aguiar, quero
carinhosamente cumprimentar todos da Mesa, e a vocês que
guerreiramente estão aí até agora nesse calor, não somos nós.

Bom, eu não sei se foi falado desse assunto que eu vou
falar agora rapidamente.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Eu trabalho como Professora nessa Escola e Orientadora,
e quero que os da Mesa, as pessoas aqui que vieram ouvir o
nosso anseio, que os alunos também têm sofrido. Lá na Escola
nós temos alunos que saem de casa às 3h, atravessa o rio
numa canoinha, pega bicicleta vai até o ponto de ônibus, pega
o ônibus para vir para a Escola, às vezes sabe Deus se tomou
um cafezinho da manhã e voltam para casa, chegam em casa
às 14h, isso prejudica o aprendizado. Os pais de alunos não
podem vir à reunião, tudo por culpa da ponte. Eu não sei se
entendi bem, gente, mas olha, nós não queremos a proposta
do Gerente da Balsa, eu não moro do outro lado do rio não,
mas meus pais já moraram, eu não sei se meus filhos, meus
netos ou bisnetos vão morar e não é só o umbigo da gente que
dói não, nós temos que pensar nos nossos filhos também, para
mim hoje graças a Deus eu tenho o que comer, onde dormir,
tenho carro, eu não estou falando isso para eu me exibir não,
e os outros? E o meu próximo, só eu? Se nós aceitarmos essa
proposta eu acho que a ponte, a conclusão da ponte adeus, eu
penso assim, conhecendo Itapuã, eu cheguei aqui com 11 anos
estou com 42 anos, então eu acho que se aceitar essa proposta
adeus ponte.

Então a melhoria, a construção, a conclusão dessa ponte
vai ser muito bom para toda população de Itapuã do Oeste.
Muito obrigada.
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O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Marineide
pelo uso da palavra, como havia dito anteriormente, neste
momento convido para fazer uso da palavra e responder todos
os questionamentos proferidos a Eletronorte, o Superintendente
Luiz Fernando Rufato.

O SR. LUIZ FERNANDO RUFATO – Boa tarde a todos. Eu não
sei se vou responder tudo, mas eu vou tentar, algumas coisas a
gente vai ter que resolver junto.

Primeiro, eu queria agradecer ao Deputado, ao Prefeito,
eu não tenho muito essa salamaleque de político de agradecer,
de falar todo mundo, mas eu gostei demais dessa iniciativa, a
oportunidade da gente está aqui conversando sobre isso aí, eu
vi que a necessidade do município não se restringe a ponte que
é o objeto maior desta Audiência, mas a tudo, como todo lugar.

Eu estive com o Prefeito de Tucurui essa semana com o
Presidente da Eletronorte por problema de um tratamento de
água que nós estamos fazendo lá, mas o pedido dele foi também
de A a Z.

De hemodiálise, não tem um equipamento de hemodiálise
no município, é uma coisa que a gente conhece os problemas
que essas cidadezinhas passam.

Deputado, eu gostaria de fazer o seguinte, primeiro eu
vou dar uma passada aqui de todos os assuntos que foram
citados que eu consegui anotar que não fazem muita referência
à ponte, depois eu pego a ponte e dou uma geral na ponte.
Podemos fazer assim?

Bom, então vamos lá. O Vereador Cearazinho, ele falou
uma coisa que isso não tem justificativa, se alguém morreu
por uma falta de transporte, o menino que morreu pisado pelo
boi que você falou que não teve atendimento, isso não tem
justificativa, gente, eu não sei o que falar, não é culpa da
Eletronorte, não é culpa dele, não é isso, é culpa de todos nós,
ao longo de tudo o que nós estamos fazendo na nossa vida.

O Prefeito falou em frota de equipamento. Quando a
Eletronorte fez esse acordo com a Prefeitura foi bem depois do
enchimento. Doutora Gisele sobre isso aí, foi feito um novo
acordo e está ajustando as coisas em volta. Então foi feita uma
série de coisas, era a frota, mais alguma coisa e a ponte, isso
foi outro acordo, porque dentro do licenciamento de Samuel,
na época, como a Deputada falou, não tinha o rigor que tem
hoje, as condições que tem hoje, foi aprimorando, nós fomos
aprimorando. Então, a Eletronorte, ela cumpriu com todas as
coisas que ela tinha que fazer para fechar o reservatório e
começar a fazer a obra, este, foi depois.

O Sr. Sales, eu acho que agora ele entendeu quando a
gente fala, até vamos citar a balsa, é lógico gente, que a
Eletronorte quando assumiu e teve o problema na ponte, a
Eletronorte assumiu o custo da balsa, é um custo alto para a
Eletronorte, tecnicamente, é uma solução paliativa, está certo,
existir a balsa, era paga, e a Eletronorte para compensar que a
ponte não saiu naquele momento, ela começou a pagar a balsa.
Isso para nós é complicado também, é uma Empresa Pública,
faz-se licitação e coloca a balsa, é um custo. Para a Eletronorte,
nós vamos ver mais na frente, terminar a ponte é muito mais
barato do que fazer a balsa, só que nós não temos condições
de terminar a ponte como vou explicar mais na frente aqui.

A Doutora Gisele falou sobre então o levantamento de
Samuel, que fala que foi um novo acordo em 2001, foi um novo

acordo em 2001/2002 que nós acertamos com a Prefeitura de
Itapuã do Oeste daqui para fazer todos aqueles serviços, e
estamos tomando todas as providências necessárias para fazer
a ponte.

A Deputada Marinha falou sobre o critério de
licenciamento na época da construção de Samuel eram outros
e foram todos cumpridos. É lógico como o Ivo falou, existe
espaço Ivo para negociar tudo, tem que fazer pelos caminhos
normais, pelos caminhos corretos.

O questionamento sobre os estudos, durante o período
em que ficou parada a ponte, eu vou explicar o porquê é que
ela ficou parada, nós fizemos um levantamento batimétrico,
que é o levantamento para vê direitinho o fundo do rio, geologia,
um levantamento geológico para vê aonde está a rocha no
fundo do rio, que um dos problemas de cair o pilar foi esse de
levantamento que estava errado no finalzinho da ponte aqui.

Eu já tinha conversado com o Vereador Beto sobre, ele
mora do lado de lá, demora muito, essas reclamações todas e
nós estávamos conversando sobre isso aí, a falta de energia
que eu acho que é justa, é inadmissível hoje com o Programa
de Luz para Todos que existiu no Brasil a fora, uma região
dessas ao lado da Usina e hoje de grandes Usinas, não só de
Samuel, de outras Usinas, não tem energia aqui suficiente e
boa. Mas,  eu não posso fazer nada por isso; não é que eu
não possa fazer, por mais que a gente corra atrás não está
dentro da Eletronorte pelas condições que são feitas, a gente
pode trabalhar, pode fazer parceria para poder fazer isso aqui
Prefeito, ajudar todo mundo como a gente vem ajudando.

O Vereador Ibraim fala sobre o pagamento da balsa. A
balsa é essa condição que nós fizemos por quê? Com a
paralisação da obra da ponte a Eletronorte tomou uma decisão,
então, durante o período, que achamos que iriam ser poucos
dias, poucos meses, alguns anos só com ação hoje na Justiça,
que seria retomada. Então, isso é caríssimo para nós, quando
falou que o dinheiro na Eletronorte não é problema, alguém
falou aí, o dinheiro não é problema não, o problema é a falta
dele, esse que é o problema está certo. Então, a gente também
preocupa com esses custos que tem aí e o custo da balsa
daria sim para concluir a obra que é muito pouca coisa que
falta.

Bem, eu tenho uma propriedadezinha de 47 hectares lá
em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e eu todo o mês, você
me alertou um negócio que eu vou correr atrás também, a
gente aprende tudo, todo mês eu tenho que informar para a
CEMIG quanto que foi o medidor lá e passar na cidade e pegar
a continha para eu pagar, eu vou ter que olhar isso, que eu
vou reivindicar também que eles têm que fazer isso para mim
lá, que a gente vai aprendendo em tudo o que a gente faz na
vida.
O Nelson Moreira, o término da ponte Nelson, não é má vontade
da Eletronorte, ele tem que seguir um rito  um rito que é legal,
de justiça que eu estava mostrando para a Promotora aqui, e
ela pediu todos os documentos para ajudar.

E você sabe falar muito bem cara, não é que você não
sabe falar cara, você vai ser perigoso, está certo.

O Sr. Orestes falou que faz 15 anos que ele está brigando
pela energia. Para você vê como é que é a Justiça, às coisas
acontece muito devagar.

O Vereador Gilvan falou que dinheiro não é problema,
realmente não é, o problema é a falta dele. E que a Eletronorte
não resolveu nada até agora, Gilvan, é porque realmente ela
não teve condições de fazer isso.
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O Miranda, eu vou ter que falar para ele: “ah! Miranda,
está na Justiça”. Eu vou ter que falar isso, você tomou minha
fala aqui quando você matou. Porque realmente, a retomada
da obra está na Justiça, não tem outro jeito de eu falar.

O Orlando falou sobre outra necessidade que é banco,
a cascalheira, a liberação de fazer as coisas bem feitas, a
cascalheira e a SEDAM vê se realmente pode trazer, a gente
tem todo esse cuidado.

Há três anos era para termos retomado, começado,
licitado a obra de Tapajós, a gente tem planejamento, o setor
elétrico organizado tem planejamento, mas foge de vez em
quando os dados da coisa. Vou contar para você, porque é que
nós estávamos fazendo os estudos e fazer Tapajós há três
anos?  Porque hoje gente nós estamos demitindo em Belo Monte,
em Altamira, 15 mil trabalhadores que não tem para onde ir. O
planejamento nosso era saírem de Belo Monte e ir fazer a
obra em Itaituba, no Tapajós, nós paramos por quê?  Por
problemas ambientais, por problemas de índios, os Mundurukus,
a Funai.

Então, eu sou técnico, eu brigo, eu trabalho 24 horas
por dia para as coisas se fazerem dentro de uma normalidade
técnica, mas tem que seguir as regras e as normas.

O Ivo.  Ivo, compensação financeira royalty, é só Itaipu
que tem royalty, que é o critério porque é binacional.
Compensação Financeira foi uma coisa que foi muito bem feita
pelo setor elétrico em que dá uma percentagem da produção
de energia um valor que tem lá para os municípios que foram
inundados pela área proporcional a cada área do município, é
como se fosse uma compensação por um território que ele
deixou de produzir e para isso ele ganha um pedaço da energia
que tem lá.

Então, 6% do faturamento é dividido, 45% para o Estado,
45% dividido proporcional a cada área que o município foi
inundado. No caso de Jamari, ele leva quase que 100% porque
a área foi toda dele; no caso de Itapuã, o Prefeito me falou
agora que uns quatro, cinco mil por mês só, por conta da área
pequena que foi inundada e não tem jeito de mudar isso.  Isso
é Lei e nós não temos como negociar isso, entendeu, tem que
achar aqueles outros caminhos que o senhor falou que são
novas compensações, indenizações legítimas, tem que saber
costurar isso aí. Eu sou a favor, eu acho que a Eletronorte não
teria, não tem, ela não pode ter um enriquecimento ilícito em
cima de prejuízo de outros. Então tem que ser legal isso aí,
mas tem que ser normal para que não demore 20 anos na
Justiça para fazer alguma coisa.

Deputado Jean, ninguém é inimigo de ninguém aqui, nem
vocês são meus inimigos, nem eu sou inimigo, a gente está
aqui para resolver um problema junto.  Vossa Excelência falou
que não é inimigo, nós também não somos, nós não estamos
querendo briga, nós estamos aqui para mostrar o que é que
nós estamos fazendo.

O que o William falou agora quando cheguei aqui, antes
de começar, é o seguinte, gente: o trajeto da balsa de uma
margem a outra, ele dá uma volta muito grande e demora
demais dentro do rio, porque ela está atravessando num local
que é muito largo. Ele está falando o seguinte: se mudar o
trajeto da balsa por um pedaço dentro do rio mais curto, esse
trajeto ele vai diminuir bastante o tempo, mas, para que os
carros, os caminhões saiam nas duas margens, ele precisa
abrir um novo caminho e esse caminho passa por alguma área,
porque é área de preservação, APP, área da beira do rio, área

de reservatório ele passa por licenciamento. Então é isso que
ele está pedindo para ser feito, não tem nada a ver com a
gente, com a Eletronorte, não tem isso aí, ele está pedindo um
apoio seguinte, existe o licenciamento ambiental para mudar o
acesso a chegar à balsa?  É preciso de uma Licença Ambiental,
não pode fazer. E isso se negociar seria bom para todo mundo,
e de maneira nenhuma vai substituir a ponte, Professora, não
vai deixar de fazer a ponte, porque a Eletronorte precisa parar
de pagar essa balsa, o William não vai gostar, mas nós teremos
que parar de pagar. Quando que tem que parar de pagar?
Quando a ponte ficar pronta.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Sr. Fernando, só para
pedir celeridade nessas questões que não são relativas, porque
o sol está vindo ali, está pegando nos rostos das pessoas e
está complicando aí.

O SR. LUIZ FERNANDO RUFATO – Acabou, Acabou. Então,
vamos voltar agora lá e eu vou falar sobre a ponte agora, isso
aí é porque ficou muita coisa questionada para mim.

Bom, e a última coisa só para a Marineide, é o seguinte,
eu acho importantíssimo que as crianças participem de uma
reunião dessas, isso vai formando o caráter político da pessoa,
está mostrando isso aí, que é importantíssimo.

Bom, vamos lá. Gente, em 2001/2002 a Eletronorte fez
um acordo com a Prefeitura dentro do que o Ivo falou, um
acordo fora do licenciamento da Usina, uma coisa a parte e fez
um acordo onde daria uma frota de equipamento e mais alguma
coisa e, construiria a ponte. A Eletronorte fez a contratação da
ponte em 2002, e o término do contrato era dezembro de 2004,
o contrato que a Eletronorte fez 28.06.2002 com o término do
contrato em dezembro de 2004. Durante a construção as coisas
não sairam exatamente como você contratou, você tem algumas
coisas no campo, apareceram uns volumes a mais, uns volumes
de escavação mais funda, porque não tinha o perfil da batimetria
foram feitos três aditivos do contrato, aditivo de aumento de
valor, negociado com o contratado e pago pela Eletronorte.
Quando chegou em setembro de 2004, começou uma discussão
porque ele queria mais um aditivo com mais valores e que a
Eletronorte já tinha analisado e que não era possível, não era
viável esse aditivo, está certo, não tinha condições, era uma
coisa que ele estava pedindo a mais. Naquele momento a
Prefeitura pegou os equipamentos, aí ele parou a obra e saiu
da obra, está certo.

A Prefeitura pegou os equipamentos que tinha e tentando
agilizar começou a empurrar o material para fazer o aterro
para subir na ponte, que era um dos problemas que nós
estávamos fiscalizando, nesse movimento deslocou o pilar,
quando deslocou a viga metálica de cima que estava apoiado
nele caiu, entrou um terceiro nessa história contratual.

Então a Eletronorte nesse momento em diante ela entrou
na Justiça para que o nosso contratado terminasse a obra, daí
em diante começa perito para lá, perito para cá, discute aqui,
discute ali, a empresa entrou com outra ação, ela contra a
Eletronorte pedindo um valor a mais no contrato por conta de
serviço que ela acha que fez mais, para vocês terem uma idéia,
o valor do contrato na época era um milhão duzentos e pouco,
ela pedia setecentos e cinquenta a mais, quase 60% do valor
do contrato. A Eletronorte defendeu nesse período todo, ela
defendeu tanto a retomada da obra com os peritos todos do
nosso lado, quanto à outra ação que foi pedir um ressarcimento
de uma coisa que ela não tinha direito.
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Em 2012, essa novela quase que acaba porque o Juiz,
eu estava mostrando agora para a Promotora aqui, o Juiz deu
a sentença: “ante ao exposto, julgo procedente o pedido
formulado pelas Centrais Elétricas Norte do Brasil – Eletronorte
ação que move contra a Empresa tal, para condenar a ré a
obrigação de fazer consistente entregar o cumprimento das
obrigações assumidas”.

Mas aí ele pecou só num lugar aqui: “determino que a
presente obrigação seja cumprida no prazo máximo de 180
dias, isso em 2012, no prazo máximo de 180 dias a contar do
trânsito em julgado”. Sabe o que é que significa isso?

Significa o seguinte: “que enquanto ele não recorrer, não
existe o trânsito em julgado”, e a justiça brasileira por um lado
eu acho que é muito bom que dá o direito de defesa, dá o
direito da gente não ser penalizado, dá recurso, recurso,
recurso..., porque se você está sendo acusado de alguma coisa
errada, você tem direito de recorrer, de recorrer. O que é que
aconteceu de 2012 até agora? Ele entra com recurso e a maioria
dos recursos feitos por ele são recursos protelatórios que é só
para adiar a ação, de retomar, e a Eletronorte ganha de novo,
e o Juiz aqui falou o seguinte ainda: “se ele não fizer, sob pena,
de está a requerente autorizada de contratar terceiros para
cumprimento das obrigações e o que ocorrerá a expensas do
réu”.

Então, o que é que eu estou esperando, por isso que eu
falei para vocês, fiz levantamento novo nesse período, estamos
com tudo pronto, eu tenho que fazer um teste de carga,
tecnicamente estou falando para vocês agora, o engenheiro
Rufato, assim que a sentença transitar em julgado, quer dizer,
ele não tem mais recurso, ele tem 180 dias para fazer a obra,
tem que ter transitado em julgado, ele não tem mais recurso,
aí ele vai ter que fazer o serviço, se ele não fizer, aí sim, a
Eletronorte pode fazer, aí eu já tenho todos os documentos
preparados para contratar nova empresa se ele não o fizer
para poder executar. O quê?

Um teste de carga na ponte que está lá, por que o que é
o teste de carga? Para a gente poder liberar, para poder passar,
eu tenho que vê se ela está viável, se ela não tem nenhum
problema técnico, mas é coisa simples e construir o restante
que falta aqui. Essa empresa que ganhar ou a que perder aqui,
está certo, eu vou falar para vocês que não vai ser ela mesma,
porque o Juiz ainda falou que todas as expensas tem que ser
passado para ele, sabe o que é que significa isso?  Passar a
balsa, o custo da balsa nesses 10 anos, 11 anos. É lógico que
ele não vai fazer. Está certo. Então, é um problema jurídico, eu
não posso mexer na ponte enquanto não tiver; eu, quando eu
falo é a Eletronorte, eu não posso, eu não posso deixar vocês
irem lá fazer, eu não posso deixar a Prefeitura fazer, porque
senão começa todo o processo aí que sim que ele não faz, ele
embarga tudo.

Bom, então eu vou falar para vocês o seguinte, ao longo
desse período cada vez que a gente ganhava que o Juiz chegava
e falava: “Ganhou, publica a sentença ele tem 15 dias para
recorrer”. Ligava para a Deputada: “está na nossa mão agora,
daqui a 15 dias nós estamos liberados para fazer”. O cara
entrava com recurso, a gente pediria, o que aconteceu depois,
então nós passamos a fazer outra coisa, vamos fazer o seguinte:
entrou com recurso, nós corríamos com toda força política que
nós tínhamos, força profissional e tudo, nossos advogados para
pressionar o Juiz para ele despachar o mais rápido possível
para ganhar tempo, e eu vou falar uma coisa para vocês aqui
agora que a Deputada Marinha não pode ouvir, mas no dia 19/
10 o Juiz lá, o Sanseverino, ele despachou de novo dando ganho

de causa para a Eletronorte, a senhora pode está lendo aqui,
meu aviso aqui, Doutora Gisele.  Olha o que eu escrevi aqui,
dia 04.11 se ele não entrou, hoje ele não tinha entrado com
recurso, se dia 04.11, então eu tenho hoje, amanhã e dia 03
está certo? Se ele não entrou com ação, recurso em cima
disso aí, o trânsito em julgado está completo, dia 04, está
vendo que eu anotei está aí a sentença, então, eu nem falei
isso para a Deputada, porque ela fica no meu pescoço
querendo saber quando vai sair, ela me deixa doido lá,
exatamente por causa disso, porque a gente usa essa pressão
que a gente consegue, tanto políticos e todos os senhores,
alguém falou aqui que não acredita nos políticos. Nós temos
que acreditar, nós temos que acreditar que a solução desse
País é a gente ter os políticos, está certo, mas trabalhando
para nós, tem alguns que realmente nós temos que excluir,
mas é papel nosso, gente, eu estou falando como cidadão, eu
não estou criticando mais vocês aqui por causa políticos não.

A SRA. MARINHA RAUPP – E depois do dia 04,...

O SR. LUIZ FERNANDO RUFATO – Dia 04.

A SRA. MARINHA RAUPP - E aí?

O SR. LUIZ FERNANDO RUFATO – Ele não entrou com ação.
Se ele entrou com ação, vamos ter outro prazo para ele ter de
novo, o Juiz já está muito bravo com ele que essas ações dele
não mudam mais o conteúdo; não muda  o teor que é tudo
protelatório, protelatório é só jogar para frente para ele não
ter que tomar essa atitude. Então, se ele entrar, eu entro em
contato com ele em seguida e falo: “fulano, está aqui, você
tem que fazer a ponte, você vai fazer, vamos negociar, vai
fazer?”. Se ele falar que não, ele já me libera para poder
contratar outra empresa, entendeu.

Isso é surpresa para a Deputada aqui, porque eu tinha
até anotado aqui, 04.11.15 vencimento do trânsito em julgado,
ligar para Silas que é o advogado que acompanha para mim
lá, se tivesse acontecido isso eu ia avisar para vocês.

Então, o que acontece, a Promotora sabe, tem hoje,
amanhã e terça para completar os 15 dias, se ele entrar é
continuar o enterro, a gente brinca lá, continua,...

A SRA. MARINHA RAUPP - A Doutora vai entrar.

O SR. LUIZ FERNANDO RUFATO – Vai entrar como?  Pedindo
agilidade. A Promotora Gisele me passou o email dela, eu
chegando lá amanhã, eu vou hoje à noite para Brasília eu
chegando vou pegar todo o processo, vou mandar para o email
dela, é um reforço de peso que nós conseguimos agora, então
isso já é graças a essa Audiência nós temos já uma parceria
muito boa aí. Não adianta gente, eu sou técnico, vocês tem
ação na Justiça, vocês sabem o que é isso, o desespero que é
nosso, do Juiz dá uma sentença: “agora ganhei”, o cara entra
na justiça faz um recurso, demora mais..., quantos de nós
não temos isso na justiça aqui? E aí a Eletronorte é uma
Empresa que não pode fazer nada errado, senão o cara ganha
e põe a gente na Justiça. Eu estou respondendo processo
exatamente civil, que ele fala que o Projeto foi errado, que
não foi culpa dele, perdeu tudo, os peritos todos ficaram do
nosso lado como eu li para vocês a sentença aqui.
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Essa então, era a notícia que eu queria falar para vocês,
a minha esperança, quem é que falou da esperança, não é
Ivo, que ficou guardadinha na caixa lá de pandora, é essa que
eu estou amarrado nela agora.

Agora, quando falou aqui que a Eletronorte não tem
recurso. A Eletronorte não tem recurso agora, não fez previsão
de uma ponte nova, nós estudamos, estamos fazendo um
projeto de uma segunda pista, mas não tem agora, mas o
recurso para terminar essa aqui em relação ao que nós estamos
gastando com a balsa, é recurso e está garantido e não é
problema para refazer esta ponte.

Nós não temos recurso para nova, para uma segunda
pista, que nós não vamos nem mexer porque senão vai
atrapalhar mais isso aí. Está ok!

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Luiz Fernando.
Eu só queria fazer aqui um encaminhamento para dizer o
seguinte: se o cidadão está protelando, eu não sou pessimista,
mas se o cidadão está protelando ele vai deixar para as 17h55
do dia 04, 03, para ele protocolar a defesa dele, porque ele
quer o menos tempo possível, estourar o prazo possível para
poder o Juiz não analisar e demorar um pouquinho mais.

Mas eu fico me perguntando o seguinte essa obra está
aí, para mim ela tinha que ser demolida e construída uma
nova.

Mas é como eu disse no começo da Audiência Pública,
que isso não cabe a mim porque eu sou Deputado, eu não sou
engenheiro, mas com essa informação que o senhor está
trazendo aqui, já é de engenharia, que a ponte pode ser
continuada, ela pode ser aproveitada aquilo que já foi construída
e o que é que eu quero dizer aqui, Seu Luiz Fernando, “que se
a SPA, que é a Empresa que construiu perder na Justiça e ter
que terminar, pode ter certeza absoluta que a Justiça não vai
decretar que ela tenha que terminar a ponte sem ter que
receber nada”. Isso eu tenho certeza absoluta porque a Justiça
também não pode obrigar o cidadão a construir, ele vai dizer
que não tem condições.

Então por que é que a gente não interrompe logo esse
negócio, passa para outra empresa que vai ter que pagar de
qualquer jeito para concluir a obra que termina e fica todo
mundo bem. Porque se dá para aproveitar o que já está aí, é
mais fácil do que ficar na morosidade, porque a Justiça, ela
tem morosidade, infelizmente, são as brechas da Lei.

Então eu penso, a minha forma de pensar é o quê? Que
a Eletronorte vai ter que fazer aporte financeiro para a conclusão
da ponte, se a SPA não tiver condições de fazer como o senhor
mesmo disse, pega uma nova Empresa, esquece esse processo
porque não adianta, a população está padecendo, pega uma
Empresa terceira aí faz a licitação e constrói o restante da
obra porque já tem dinheiro em caixa, da para construir, e a
SPA que brigue na Justiça eternamente com a Eletronorte e a
Eletronorte se eventualmente achar que teve prejuízo, que teve,
que é a balsa, vai lá e brigue com a Justiça para outra situação,
mas enquanto isso o povo não vai padecer.

Então, esse é o meu resumo.  Eu queria aqui antes de
encerrar esta Audiência dizer que muito foi dito aqui por muitas
pessoas, acaba se retratando da mesma questão, me preocupa
muito essa situação da ponte, eu de verdade fico agradecido a
sua presença porque eu proponho várias Audiências Públicas
e nem sempre o responsável vem, aí nós temos que ir até o
Ministério Público é parceiro nosso, está aqui o Federal, o
Ministério Público Federal; também tem o Ministério Público
Estadual, muitas vezes nós temos que ir atrás do Ministério
Público que é o representante, são os autores das Ações Penais,

Ações Civil Pública para que as pessoas sejam responsáveis
mediante a Justiça.

A Audiência Pública aqui é amigável e a sua presença
aqui com certeza absoluta eu e acho que todo mundo fica grato,
mas o que nós queremos é uma solução mais imediata, analise
com a Procuradoria da Eletronorte que eu tenho certeza que
tem uma equipe robusta, analise se não é mais fácil e se essa
forma que nós estamos aqui dando uma recomendação se é
um mecanismo legal da forma que a gente está recomendando
tem legalidade, porque eu penso que a Eletronorte pode se
desfazer desse processo, continua o processo lá, mas que ela
já licite o restante da obra, uma vez que tem como se, isso é
uma novidade para mim, eu não sabia que a obra, que essa
obra poderia ser recuperada. Então, eu penso que essa é a
melhor forma, eu estava aqui preparando uma fala começou-
se em 2001 essa briga, foi um acordo, perdura por mais de
uma década essa briga, então é nítido e notório que a população
está insatisfeita. Tivemos reunião em 2001, fechamento da
BR; tivemos em 2005 uma Audiência da Câmara; em 2006
outras Audiências; em 2011, 2012 como o senhor disse tiveram
outras movimentações, mas até o presente momento final de
2015 praticamente nós estamos, nada foi concluso, nada de
concreto, aguardar por uma decisão judicial que se mostra,
não dá para, desfavorável à população porque o Juiz que na
sua sentença diz que: “no término o trânsito em julgado”. Eu
nunca vi nenhuma Decisão Judicial, eu já vi advogado recorrer
que tem que pagar a sua pena no final do processo. Mas igual
o Juiz na sua sentença já alegar o “Trânsito em Julgado” isso
eu nunca tinha visto. Ele economizou foi até advogado para
essa empresa aí.

Enfim, eu acho que o caminho é esquecer esse processo,
licitar uma nova empresa e concluir essa obra uma vez que a
população está padecendo tem como justificar, nós estamos
tendo prejuízo para essa população, nós estamos tendo prejuízo
não só financeiro e na agricultura, mas, também nas vidas
dessas pessoas. Então isso me chateia muito.

Eu antes de encerrar aqui, a Deputada Marinha Raupp
quer falar e a Doutora Gisele também está me falando aqui
uma coisa, eu na empolgação acabei nem ouvindo aqui, mas a
Doutora Gisele vai falar um pouquinho.

Mas fica o meu manifesto, o mecanismo mais fácil é
abortar esse processo e licitar uma nova empresa para a
conclusão, uma vez que vai ter que pagar de qualquer jeito.

Então, fica aqui o meu pensamento, o meu
encaminhamento.

A SRA. MARINHA RAUPP – Doutora Gisele, eu queria falar
só um minuto antes da senhora.

Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui neste
momento onde a gente tem a presença da Doutora Gisele.

Eu acredito e agradecer novamente ao Dr. Rufato de ter
aceito nosso convite de estar aqui encaminhado pelo Presidente
da Eletronorte o Dr. Tito, Dr. Ivo Benitez, e dizer Presidente,
Deputado Jean, que essa questão judicial não sou eu que aqui
vou responder, mas eu queria pedir o apoio da Doutora Gisele,
a Eletronorte, eu entendo que se ela pudesse fazer já teria
feito esse destrato desse contrato e teria feito uma nova
licitação, o Dr. Rufato disse que economicamente e na
responsabilidade social, a conclusão da ponte é o mais
importante para a Eletronorte, não estou aqui defendendo a
Eletronorte, estou aqui apenas me referindo a fala que ele fez.

Então Doutora Gisele, considerando que nós temos esse
Processo, a sentença dada pelo Juiz, eu pergunto à senhora, o
que o Ministério Público Federal poderia fazer para nesse
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momento ajudar que a Eletronorte tenha mecanismo legal para
concluir a ponte? É essa eu acho que é a questão, eu acho que
todos nós não podemos sair desta Audiência Pública sem ter
informação do que é possível a Eletronorte fazer para concluir
a ponte. E o que, é que todos nós aqui podemos nos colocar à
disposição. Eu acredito que agora Doutora Gisele, mais do que
nunca nós precisamos do Ministério Público Federal, as palavras
do Deputado Jean é respeitosa, mas nós precisamos ouvir,
Deputado Jean, justamente essa parte legal porque como Vossa
Excelência mesmo disse, são muitos anos a população sofrendo,
várias Audiências e agora a gente tem que sair daqui, qual é o
encaminhamento na questão legal, judicial para que a
Eletronorte tenha a obrigação de concluir a ponte? Então, eu
quero aqui, agradecer a oportunidade e me colocar à disposição
para os trabalhos.

A SRA. GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA – Eu vou
aproveitar já o gancho que a Deputada Marinha, eu vou repetir
o que eu falei no começo da minha exposição, aproveitando o
gancho, a resposta vai ser a mesma, eu não vejo na minha
visão eu não vejo outra maneira a não ser recorrer à justiça,
enfim, tem entraves legais, tem toda uma situação que está
por detrás, todo um panorâmico que está por detrás disso, eu
acredito que nós tenhamos que recorrer a Justiça com uma
nova ação, eu acredito que não tem mais solução nesse caso
aí, bom, vai ser uma boa notícia se acontecer deles não
recorrerem, enfim, mas nós temos que estar arcados para
acionarmos a Justiça e eventualmente conseguir uma Medida
Judicial para resolver a situação.

Então, eu volto a firmar meu compromisso que se, no
dia 4 de novembro não houver o trânsito em julgado, o Ministério
Público Federal vai, já tem início a investigação, eu já instaurei
um inquérito para acompanhar o caso e vai sim se debruçar
para entrar com uma nova ação para que a ponte seja as
atividades, os procedimentos para a construção de uma nova
ponte sejam já iniciados imediatamente ou com o prazo mínimo,
aí nós podemos entrar com uma Liminar na Justiça, eu não
vejo outra maneira,...

A SRA. MARINHA RAUPP – E a conclusão da ponte?

A SRA. GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA – Sim, a
conclusão daí seria na sentença, começa o procedimento e daí
os prazos; daí já começa o andamento, depois da Sentença só
confirma a liminar eu não vejo outra maneira, possa até o Dr.
Ivo, acho que não acredito, não é Dr. Ivo, outra maneira que
sem ser essa eu não vejo como, tem que ser uma nova ação
não é?  Não tem como, se não for com uma Liminar porque
ainda se tiver em procedimento licitatório. Bom, é isso, a nossa
parte a Instituição vai fazer, é o que a gente pode deixar para
vocês.

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Obrigado Doutora
Gisele, uma coisa que eu gostaria também que o Ministério
Público Federal fizesse Doutora Gisele, é através de um
Procurador em Brasília, um Procurador Federal em Brasília,
que a gente pudesse fazer o que o Procurador da República lá
de Brasília, que o processo, esse processo que o Sr. Luiz
Fernando disse está no Superior Tribunal de Justiça – STJ em
Brasília, que um Procurador da República de Brasília pudesse
fazer uma visita ao Ministro Relator dessa matéria para que

ele proferisse uma sentença final, tendo em vista a protelação,
o intuito de protelar e não de sanar e acabar com essa mazela
dessa empresa.

Mas eu peço mediante a isso tudo, esse trabalho que o
Ministério Público vai fazer, que se a Procuradoria da Eletronorte
puder encontrar o mecanismo dessa forma que nós falamos
aqui também seria de grande valia. Uma coisa que eu enquanto
Parlamentar, a Deputada Marinha Raupp também está aqui, é
acompanhar de perto e manter informada a população de Itapuã
sobre esse caso, uma coisa eu me comprometo e falo a partir
de agora, no encerramento desta Audiência Pública, tudo aquilo
que aconteceu no passado, fica-se no passado, que esta
Audiência Pública seja um marco para a solução dessa ponte
porque nós faremos o que for necessário, na minha condição
de Deputado Estadual, na do Prefeito de Prefeito, de Vereador
de Vereador, de Deputado Federal de Deputado Federal;
contando com o apoio do Ministério Público para que a gente
possa de uma vez por todas desembaraçar essa situação dessa
ponte e que tão logo possa retomar as obras e que vocês com
tão sonhada interligação entre uma margem e outra, vocês
possam ter acesso facilitado até Itapuã e a BR-364, esse
compromisso eu faço de ficar vigilante e fiscalizando as ações
todas em detrimento e a favor de vocês.

Invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro encerrada esta Audiência Pública.

(Encerra-se esta Audiência Pública às 17h37min)

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICITAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015/CPL/ALE/RO

Processo Administrativo nº 00015555/2015-39

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
através da Comissão Permanente de Licitação -
CPL, designada pelo ATO nº 3587/2015-SRH/P/ALE/RO,

torna público que realizará sessão pública para DIVUL-
GAR O REULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, alusiva a licita-

ção supracitada, que realizar-se-á no dia  12 de janeiro
de 2016, terça-feira, às 08h:00min, no Plenarinho da

ALE, situada na Rua Major Amarantes, nº 390, Bairro

Arigolândia, CEP 76.801-911, em Porto Velho/RO, fican-

do desde já todos os licitantes NOTIFICADOS.

Porto Velho-RO, 06 de janeiro de 2016.

Everton José dos Santos Filho
Presidente Substituto da CP/ALE/RO
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