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ANO XXIV

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura do
expediente recebido.
O SR. ROMEU REOLON(Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Ofício nº 992/05 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
483/05, referente à Indicação nº 1395/05, de autoria do
Deputado Beto do Trento.
02 - Ofício nº 1025/05 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
489/05, referente à Indicação nº 745/05, de autoria do
Deputado Chico Paraíba.
03 - Ofícios nºs 1026 e 1029/05 – COTEL, em resposta ao
Ofício P/479/05, referentes à Indicação nº 1391/05, de autoria
do Deputado Carlão de Oliveira.

(Às 15 horas e 25 minutos é aberta a sessão).
COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Neri
Firigolo (PT), Doutor Deusdete (PDT), Daniel Neri (PMDB),
João da Muleta (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Ellen Ruth
(PP), Kaká Mendonça (PTB), Leudo Buriti (PTB), Chico Doido
(PSB), Paulo Moraes (PL), Everton Leoni (PRONA), Romeu
Reolon (PSL), Edézio Martelli (PTN) e Beto do Trento (PSDC).
O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 3ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.
Solicito ao Sr. 2º Secretário que proceda à leitura da
Ata da Sessão anterior.
O SR. ROMEU REOLON(Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da Ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Em
discussão a Ata que acaba de ser lida. Não havendo
impugnação dou-a por aprovada.

04 - Ofício nº 1027/05 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
484/05, referente à Indicação nº 1396/05, de autoria do
Deputado Beto do Trento.
05 - Ofício nº 1028/05 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
460/05, referente à Indicação nº 1376/05, de autoria do
Deputado Maurão de Carvalho.
06 - Ofício nº 1030/05 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
447/05, referente à Indicação nº 1366/05, de autoria do
Deputado Romeu Reolon.
07 – Ofício Circular nº 025/05 – SEPLAN, informando sobre
o restabelecimento das competências originais do órgão
responsável pelo Planejamento e Coordenação Geral das
políticas públicas no Governo de Rondônia, após a criação da
Secretaria de Estado da Administração – SEAD, abrangendo
Recursos Humanos, Patrimônio e Almoxarifado, bem como as
atividades de suporte administrativo, a partir de 13 de
dezembro, pela publicação da Lei Complementar nº 327.
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08 – Ofício nº 002/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
490/05, referente à Indicação nº 1400/05, de autoria do
Deputado Chico Paraíba.

20 – Ofício nº 349/05 – Primeiro Juizado Especial Cível –
Comarca de Ariquemes, encaminhando para conhecimento
cópia da ata de reunião.

09 - Ofício nº 005/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
498/05, referente à Indicação nº 1405/05, de autoria do
Deputado Dr. Deusdete Alves.

21 – Ofício Circular nº 15/05 – Tribunal de Contas,
encaminhando um exemplar da Revista Retrospectiva 20042005.

10 - Ofício nº 006/05 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
502/05, referente à Indicação nº 1409/05, de autoria do
Deputado Beto do Trento.

22 – Relatório Estatístico ano 2003 e 2004, do Juizado da
Infância e da Juventude do Estado de Rondônia.

11 - Ofício nº 007/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
468/05, referente à Indicação nº 1383/05, de autoria do
Deputado Dr. Deusdete Alves.

23 – Ofício nº 738/05 – Controladoria Geral da União,
encaminhando Relatório do 3º Sorteio Público de Unidades da
Federação do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios
Públicos.

12 - Ofício nº 008/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
497/05, referente à Indicação nº 1404/05, de autoria do
Deputado Dr. Deusdete Alves.

24 – Ofício nº 1268/05 – Procuradoria de Justiça, em
resposta ao Ofício P/495/05, referente ao Requerimento nº
747/05, de autoria do Deputado Ronilton Capixaba.

13 - Ofício nº 009/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
487/05, referente à Indicação nº 1399/05, de autoria do
Deputado Amarildo de Almeida.

25 - Ofício nº 009/06 – Procuradoria de Justiça, em resposta
ao Ofício P/503/05, referente ao Requerimento nº 749/05, de
autoria do Deputado Ronilton Capixaba.

14 - Ofício nº 010/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
428/05, referente à Indicação nº 1358/05, de autoria do
Deputado Dr. Deusdete Alves.

26 – Comissão dos Acampados da LP-35 – Gleba Jacundá
– Candeias do Jamari, denunciando a venda de lotes da área
do Projeto Jacundá, pelo Sr. Joel do INCRA e Sr. Jorge, da
Cooperativa.

15 - Ofício nº 011/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
492/05, referente à Indicação nº 1402/05, de autoria do
Deputado Beto do Trento.
16 - Ofício nº 0032/06 – SEPLAD, informando que encontrase à disposição no endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br
o Decreto nº 11963 de 02/01/2006, que autoriza a execução
da Proposta Orçamentária, à razão de 1/12 (um doze avos),
conforme previsto no artigo 49 da LDO, de 22/07/2005.
17 – Ofício nº 2626/05 – DEVOP, em resposta ao Ofício P/
476/05, referente ao Requerimento nº 738/05, de autoria do
Deputado Chico Paraíba.
18 – Ofício nº 80/05 – CMDCA-Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, solicitando desta Casa,
patrocínio para a impressão de 2.748 unidades do Estatuto da
Criança e do Adolescente, para atender a clientela matriculada
em nossas escolas.
19 – Ofício Circular nº 006/05 – Câmara Municipal de
Guajará-Mirim, encaminhando cópia de Moção de Aplauso ao
Presidente desta Casa.

27 – Comissão dos Acampados na LP-35 – Gleba Jacundá
– Candeias do Jamari, encaminhando cópia de documento
enviado ao INCRA e IBAMA, com solicitação de assentamento
de 200 famílias, nos projetos de manejos da LP-35, na vicinal
L.M. 21, na LP-30 e na área que estava destinada à cidade,
localizada na LP-35 com a vicinal L.M. 21.
O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Passemos
às Breves Comunicações. Não há Oradores inscritos. Encerrada
às Breves Comunicações, passemos ao Grande Expediente.
Com a palavra no prazo de 20 (vinte) minutos o ilustre
Deputado Nereu Klosinski, com direito a aparte se assim o
permitir.
GRANDE EXPEDIENTE
O SR. NEREU KLOSINSKI – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Público que participa desta sessão, nós fizemos a
inscrição, senhor Presidente, justamente para comentar mais
uma vez os investimentos que o Governo Federal tem feito no
nosso Estado, e uma principal que queremos fazer o comentário
agora é justamente em relação à Escola Técnica Federal no

SECRETARIA LEGISLATIVA

MESA DIRETORA
Maria Iris Dias de Lima Diniz - Secretária Legislativa
Roger Luz da Silva - Divisão de Publicações e Anais
Silene Galdino Leite Reis - Divisão de Taquigrafia
O DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA FOI CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 05/83, ÓRGÃO
OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Palácio Teotônio Vilela
Rua Major Amarante s/n, Arigolândia
CEP 78.900-901 Porto Velho-RO

Carlão de Oliveira - Presidente
Kaká Mendonça– 1º Vice-Presidente
Haroldo Santos – 2º Vice-Presidente
Chico Paraíba – 1º Secretário
Ellen Ruth – 2º Secretário
João da Muleta – 3 º Secretário
Dr. Deusdete Alves – 4º Secretário

Controle geral de processamento: Roger Luz Silva.
Controle de fluxo de documentos: Célia Aguiar
Correção Gramatical, Ortográfica e Redacional:
Matias Mendes, Iris de Oliveira e Fátima Araújo.
Processamento de textos: Sandra Almeida, Mariléia
Azevedo, Juliana Antonia e Pedro Rocha
Indexação e processamento de textos: Edmilcia
Martins e Fátima Albuquerque.
Revisão de textos: Maria do Carmo.
Revisão técnica final das sessões: Maria do Carmo.
Diagramação: Robison Luz da silva e Ana Cristina Favacho.
Distribuição e org. Anais: Terezinha Dias .
Taquigrafia: Ana Jóia, Elizete, Gláucia, Jô, Cida, Irene,
Ceiça,Mirian, Neide, Neuza e Rô.
Revisão das notas taquigráficas: Silene G. Leite Reis

Nº 08

ANAIS 2006

DIÁRIO

nosso Estado de Rondônia. Uma briga da nossa Senadora,
desde 2003, ainda quando Cristóvão Buarque era Ministro da
Educação, justamente lutando para que esta Escola fosse
construída aqui em Porto Velho e que nós tivéssemos uma
Escola Técnica no nosso Estado. No entendimento do Governo
Lula, diferente do Governo anterior, é justamente fortalecer o
Estado, garantir um Estado que tenha condições de oferecer
para a população alternativas que ele tenha após a conclusão
do Ensino Médio, ou do Ensino Superior a certeza de ter um
emprego e, nós aqui no Estado, temos já a certeza também
de grandes investimentos que é um deles o Gasoduto, outro,
as Hidrelétricas, e nós sabemos que para a construção dessas
grandes obras nós teremos a necessidade de um corpo Técnico
para que ele possa garantir condições para os trabalhadores
do Estado de Rondônia poder ser esta mão-de-obra aqui na
construção das Usinas. Temos essa mesma preocupação, e
tanto é que a Universidade Federal de Rondônia também já
está buscando essas alternativas porque nós precisamos de
Nível Superior nas áreas de Engenharia, nas áreas a fins ligadas
diretamente à questão da construção e depois o funcionamento
efetivo das Usinas. Então esta Escola Técnica além de ser um
investimento de mais de R$3.000.000,00(Três milhões de reais),
neste ano aqui no nosso Estado e mais precisamente na Capital
a partir de 2007 estará abrindo as portas para que alunos
possam fazer o seu 2º Grau e o 2º Grau com habilidade técnica
e que com certeza nós estaremos buscando ou oferecendo as
alternativas que esse Curso Técnico seja nas áreas onde o
Estado de Rondônia mais necessita. Isso é uma demonstração
de que o Governo Federal tem a preocupação de além de fazer
investimento no cidadão ele quer a certeza de que o Estado
brasileiro seja o que determina as políticas públicas, o que
garante o investimento pra essa juventude que tanto aguarda
uma alternativa de trabalho, e que essa alternativa de trabalho
vai ser-lhe oferecida justamente através de um curso, através
da Escola Técnica Federal. Então queremos aqui neste
momento parabenizar a Senadora Fátima Cleide pela sua luta,
e, mais uma vez dizer que o Governo Lula tem demonstrado
claramente o compromisso que tem com o povo brasileiro, e o
compromisso que tem com o povo rondoniense.
Acompanhamos também uma outra questão
importante, o Governo Federal também tem assinado convênio
e vai construir a Penitenciária Federal no Estado de Rondônia,
isso vem justamente comprovar a preocupação que o Governo
Federal tem para com o nosso Estado e para com as políticas
públicas que tanto foram divulgadas e tanto foi o compromisso
do Partido dos Trabalhadores e que agora sem dúvida nenhuma
está sendo demonstrado com o investimento que o governo
federal tem feito aqui no nosso Estado. São essas as
considerações Sr. Presidente Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Encerrado o
Grande Expediente, passemos às Comunicações de Lideranças.
Não havendo Oradores inscritos, passemos à Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. 1° Secretário que proceda a leitura das
matérias, das proposições recebidas.
O SR. ROMEU REOLON(Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura das proposições recebidas.
ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo do Deputado Ronilton
Capixaba:
Concede o Título Honorifico de Cidadão do Estado de
Rondônia, ao senhor Manoel Costa de Mendonça.
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DECRETA:
Art. 1º. Fica concedido o título honorífico de “Cidadão
do Estado de Rondônia” ao Senhor Manoel da Costa de
Mendonça, o popular Manelão da “Banda do Vai Quem Quer”.
JUSTIFICATIVA
Há vinte e seis anos atrás nascia em Porto Velho aquela
que se tornaria sinônimo de carnaval em Rondônia – A BANDA
DO VAI QUEM QUER. Após completar seu Jubileu de Prata, a
Banda como é carinhosamente chamada pelo povo, tornou-se
a maior expressão do carnaval de rua da Região Norte e uma
das maiores do Brasil. Só perde em tamanho para o Galo da
Madrugada (Recife-PE), com um milhão de pessoas, sendo a
segunda maior BANDA do Brasil, ressaltando-se que em Recife
existe toda uma infra-estrutura de suporte voltada para o Galo,
onde o Governo do Estado, Prefeitura e grande parte do
empresariado local apóiam a iniciativa, revertendo aos cofres
destes segmentos receitas e gerando empregos, já que o
evento é um grande marketing do turismo empresarial e cultural.
Como acontecem todos os anos, a BANDA precisa cobrir
os custos de sua expressiva estrutura. Para tal, a Diretoria
encaminha ao empresariado local seu projeto. O deste ano, “A
BANDA DO VAI QUEM QUER – 26 ANOS DO CUECÃO AO
MENSALÃO A BANDA É A SOLUÇÃO”, obviamente comemorando
também os 26 anos de existência da agremiação, esperando
que as instituições figurem como os que colaboraram para
fazer o maior carnaval da Região Norte, prestigiando a enorme
massa humana que aguarda impaciente o carnaval no dia 25
de fevereiro de 2006.
Vale a pena cita o desabafo do Presidente Manelão em
relação ao Projeto da BANDA 2006: “Para que possamos
viabilizar o carnaval popular e gratuito são necessários recursos
financeiros que pretendemos captar junto ao empresariado
local. É inaceitável a postura de alguns empresários que
justifiquem a sua ausência do evento, alegando altos custos,
baixo faturamento, falta de verba publicitária etc., e no carnaval
patrocinam pretensos bailes em que momento algum se
compara a BANDA e sua grandiosidade. Hoje o carnaval não é
só o folião e uma bandinha. A estrutura requerida inclui
seguranças próprios, trios elétricos, músicos, equipamentos
de som, entre outras coisas. É necessário, portanto que o
empresariado veja a BANDA como ótima oportunidade de
colocar seu produto em contato direto com seu público, através
de ações de marketing numa cidade de 300 mil habitantes o
desfile da BANDA no sábado de carnaval leva 100 mil pessoas
na avenida”.
Manoel Costa Mendonça – MANELÃO, nascido em
Manaus – AM, a 09 de março de 1950, identificado pela RG
nº8.277/SSP/RO, e CPF 026.410.622-91, domiciliado à Avenida
Presidente Dutra nº2861 – Centro, Porto Velho, Rondônia
(69)3221-6016, CEL9973-9368. Casado com a senhora Ivone
Pereira Lima, pai de três filhos: Manoela, Cícera e Manoel Júnior.
Está radicado no Estado de Rondônia desde 26 de janeiro de
1963. Empresário há 30 anos, com a Empresa Chaveiro Gold,
fazendeiro, criador, aviador – piloto comercial, mecenas da
cultura local e “General” da Banda do Vai Quem Quer. MANELÃO
é amazonense de Manaus e veio para Porto Velho e em
conseqüência em Rondônia, a Rondomassa. Menino peralta,
Manelão foi morar na hoje Avenida Nações Unidas, naquele
tempo era BR-29 de depois veio dar com os costados numa
casa que ficava ao lado da Praça Jonathas Pedrosa na Rua
Prudente de Moraes esquina com a Rua Barão do Rio Branco.
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Estudou no SENAI e resolveu ser chaveiro, ou melhor, abridor
de cofres. Para Tanto foi preciso de especializar. Convenceu
seu pai que precisava ir estudar em São Paulo, onde poderia
aprender a profissão de chaveiro com especialidade em abertura
de cofres. Em São Paulo Manelão foi aluno do melhor abridor
de cofres do Brasil, o dono da fábrica de chaves Gold. De volta
a Porto Velho o jovem, agora chaveiro resolveu montar oficina
para fazer chave e montou no quintal de sua casa. Daquela
primeira chave feita num dia 1º de fevereiro de 1966 milhares
de chaves e cofres passaram pelas mãos do especialista
Manelão. Considerado empresário impar, já que era o único
chaveiro da cidade e da região especializado na abertura de
cofres, da área que abrange parte do estado Amazonas, Mato
Grosso e Acre. Mesmo a despeito de tudo isso, o que mais
chama a atenção, é o seu jeito de ser, brincalhão, daqueles
que não deixa passar nada. Se enturmou com o pessoa da
escola de samba Pobres do Caiari e varava as madrugadas
ajudando a aplicar lantejoulas em fantasias da escola de samba
querida. Transformou-se em carnavalesco e foi um dos
criadores do Bloco do Purgatório, foi Rei Momo e terminou por
ser um dos fundadores da Banda do Vai Quem Quer em janeiro
de 1981. Devemos lembrar que foi também presidente da escola
de samba Pobres do Caiari, quando ganhou o título mais
importante da agremiação, justamente o do ano em que a
escola completou 25 anos de fundação. Na política foi um dos
do PFL e assumiu como Diretor da Garagem do Governo Estadual
no período do governo Ângelo Angelim, e no governo José
Bianco, foi Diretor Técnico da Lotoro. Assuma o que assumir,
nenhum cargo vai lhe tirar o título de “General” da Banda do
Vai Quem Quer, aliás, a BANDA é um capitulo a parte da vida
desse cidadão de Rondônia, Manoel Costa Mendonça, o
MANELÃO. De todas as suas obras, uma merece ser destaque
em carros alegóricos. “Banda do Vai Quem Quer”, vai quem
quer e como todos querem a Banda não para de crescer. Dizem
que vai ficar do tamanho do coração do Manelão. Ainda tem
muito que crescer.
E lá vai, o navegante do samba, contribuindo com o
nosso carnaval e com esta terra.
MANELÃO...
Rasgar os ares, pilotando avião ensinou-lhe uma grande lição.
“A divisão da terra só é vista aqui de baixo, lá do alto é uma
só”.
Hoje, sua nave é só folia. Sua tripulação, a alegrai. Os
passageiros são os foliões.
Apertem os cintos. Nosso destino é o Reino de Momo.
Agradece o Comandante.
Esses são os motivos que nos levam a propor a
concessão do título de “Cidadão do Estado de Rondônia” ao
popular Manelão, o “General” da Banda do Vai Quem Quer,
através do incluso projeto de decreto legislativo, para o qual
contamos com o inestimável apoio dos nobres Pares para a
aprovação da referida honraria.
Plenário das Deliberações, 21 de fevereiro de 2006.
Dep. Ronilton Capixaba.
- Indicação do Deputado Leudo Buriti:
Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
a construção do Quartel da PM no Distrito de Colina Verde, no
Município de Governador Jorge Teixeira.
O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Poder Executivo a necessidade de
viabilizar a construção do Quartel da Polícia Militar no Distrito
de Colina Verde, no Município de Governador Jorge Teixeira.
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JUSTIFICATIVA
Os índices de violência têm aumentado em toda parte
do Brasil e em Rondônia, lamentavelmente, a realidade não é
diferente. Freqüentemente os órgãos de imprensa dão notícias
de roubos, furtos, agressões, assassinatos etc. Prevenir esses
indicadores há muito se sabe não é tarefa das mais fáceis,
todavia, combater todo tipo de violência de forma eficaz é dever
dos agentes públicos.
O distrito de Colina Verde, pertencente ao município
de Governador Jorge Teixeira, fica a cerca de 40 quilômetros
de distância da sede do Município. É uma localidade bastante
populosa e, no entanto, não dispõe de nenhuma estrutura
voltada à garantia da segurança pública daquela comunidade,
fazendo-se necessária a urgente construção de um quartel para
que a Polícia Militar possa garantir a ordem naquela localidade
de forma permanente e mais eficaz.
Plenário das Deliberações, 20 de fevereiro de 2005.
Dep. Leudo Buriti.
-Indicação do Deputado Leudo Buriti:
Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
a reforma da Escola Estadual Cláudio Manoel, localizada em
Governador Jorge Teixeira.
O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Poder Executivo a necessidade de efetuar
uma ampla reforma na Escola de Ensino Fundamental e Médio
Cláudio Manoel, sediada no distrito de Colina Verde, município
de Governador Jorge Teixeira.
JUSTIFICATIVA
A Escola Estadual Cláudio Manoel é o principal
estabelecimento estudantil do distrito de Colina Verde e
encontra-se em condições inadequadas para uso da sua
clientela estudantil. É imprescindível que seja feita uma ampla
reforma naquela unidade tendo em vista que a mesma
encontra-se em precárias condições de conservação fazendose necessária também substituição e colocação de novas
carteiras.
Vale ressaltar que nossa proposição atender uma
reivindicação do vereador Lourenço que constantemente tem
recebido reclamações por parte dos alunos, professores e da
comunidade em geral.
Diante disto, contamos com o empenho do Senhor
Governador Ivo Cassol para que este justo pleito seja atendido.
Plenário das Deliberações, 20 de fevereiro de 2005.
Dep. Leudo Buriti.
-Moção de Aplauso do Deputado Ronilton Capixaba:
Requer a aprovação de Moção de Aplauso, ao Prefeito
do Município de Alto Paraíso e Munícipes pela 5ª Corrida de
Jericos Motorizados.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer a aprovação de Moção de Aplauso ao
Prefeito do Município de Alto Paraíso e Munícipes pelo Festejo
da 5ª Corrida Nacional de Jericos Motorizados.
JUSTIFICATIVA
A propositura tem por finalidade parabenizar o Prefeito
do Município de Alto Paraíso e munícipes pelo festejo da 5ª
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Corrida Nacional de Jericos motorizados, o qual reuniu cerca
de 40 mil pessoas de várias localidades do Estado. Este evento
vem abrangendo repercussão nacional e internacional, sendo
reconhecido pela grande mídia, vindo a fomentar
economicamente este pujante município; seu desenvolvimento
e crescimento, com isto, agregando valores e gerando
empregos.
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ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGIALATURA.
Em 6 de março de 2006.
“PARA DISCUTIR A TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES
ESTADUAIS PARA O QUADRO DA UNIÃO”.

Plenário das Deliberações, 21 de fevereiro de 2006.
Dep. Ronilton Capixaba.
-Requerimento dos Deputados Dr. Deusdete Alves,
Deputado Gazoni e Deputado Haroldo Santos:
Requerem realização da Sessão Solene.
Os Parlamentares que o presente subscrevem,
requerem na forma regimental, a realização de sessão solene,
no dia 08 de março de 2006, as 10 horas, com a finalidade de
prestar homenagem ao Sindicato dos Jornalista Profissionais
de Rondônia, que completou 20 (vinte) anos de criação e
instalação.
JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares,
Tomamos a iniciativa em apresentar esta propositura,
a fim de realizar uma Sessão Solene para homenagear o
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Rondônia,
que ao longo de seus vinte anos de existência, vem tendo uma
atuação destacada, na defesa corporativa, mas também na
defesa dos ideais democráticos, pela liberdade de expressão,
direitos humanos. O SINJOR tem prestado efetivamente
relevantes serviços ao Estado de Rondônia, sendo, portanto
justa a homenagem a ser prestada.
Razão pela qual solicitamos o apoio e o voto dos nobres
Pares favoráveis ao nosso requerimento.
Plenário das Deliberações, 21 de fevereiro de 2006.
Dep. Deusdete Alves.
Dep. Edison Gazoni.
Dep. Haroldo Santos
O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Em votação
o Requerimento que acaba de ser lido. Os Parlamentares que
concordam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.
O SR. ROMEU REOLON(Secretário ad hoc) - Moção
de Aplauso – Deputado Ronilton Capixaba – “Requer aprovação
de Moção de Aplauso ao Prefeito do Município de Alto Paraíso,
Município pela 5ª Corrida de Jericos Motorizados”.
O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Em votação
o Requerimento de Moção de Aplauso do Deputado Ronilton
Capixaba.
Os Deputados favoráveis permaneçam como estão.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Encerrado a Ordem do Dia passemos às Comunicações
Parlamentares. Não há Oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar esta sessão, convoco outra Sessão
Ordinária para o dia 22 do corrente no horário regimental.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se esta sessão às 15 horas e 55 minutos).

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente
(Às 15 horas e 34 minutos é aberta a sessão).
COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT) Edison
Gazoni (PDT), Chico Paraíba (PMDB), Haroldo Santos (PP),
Carlão de Oliveira (PSL), Beto do Trento (PSDC).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Declaro
aberta esta Audiência Pública para discutir sobre a Transposição
dos Servidores do Estado de Rondônia para o Quadro da União.
Esta Audiência Pública tem o requerimento formulado
pela Mesa Diretora.
Solicito ao Sr. Deputado Chico Paraíba para fazer o
convite às autoridades para compor a Mesa.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - O Exmº
Desembargador Sebastião Teixeira Chaves Presidente do
Tribunal de Justiça, já está aqui na Mesa.
Convidamos o Exmº Sr. Edílson de Souza Silva - VicePresidente do Tribunal de Contas.
Excelentíssimo Sr. Dr. Abdiel Ramos Figueira Procurador
Geral do Ministério Público.
Excelentíssimo Sr. Carlos Magno Ramos - Secretário
Chefe da Casa Civil.
Excelentíssimo Dr. Orestes Muniz - Presidente da OAB.
Excelentíssimo Sr. Agnaldo Muniz - Deputado Federal.
Excelentíssimo Sr. Eduardo Valverde - Deputado
Federal.
Excelentíssimo Sr. Miguel de Souza - Deputado Federal.
Excelentíssimo Sr. Nilton Capixaba - Deputado Federal.
Queremos registrar, a presença do Exmº Sr. Valdir Alves
- Secretário do Estado de Administração.
Ilustrimissimo Sr. Ivan Leitão, representando o Exmº
Sr. Valdir Raupp, Senador da República.
Ilustríssima Sra. Irisvone Magalhães, que está
representando a Sra. Marinha Raupp, Deputada Federal.
Ilustríssimo Sr. Astrobaldo Casara, representando o
Deputado Federal Hamilton Casara.
Ilustríssimo Sr. Anildo Ribeiro do Prado - Presidente
da Federação Única dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia.
Ilustríssimo Sr. Silas Neiva de Carvalho, Presidente do
SINDSAÚDE.
Ilustríssimos Srs. Cícero Evangelista Moreira e Juscelino
Moraes Amaral, Presidente e Secretário do Sindicato dos
Servidores da Polícia Civil – SINSEPOL, respectivamente.
Ilustríssima Sra. Claudir Matta Magalhães, Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores em Educação - SINTERO.
Ilustríssimo Sr. Israel Borges, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores do Judiciário - SINJUR.
Ilustríssimo Sr. Valdemair Caçador Moura, Presidente
do Sindicato do Grupo Fisco - SINDFISCO.
Ilustríssima Sra. Jarina Lemos, Presidente do Sindicato
dos Servidores do Poder Legislativo - SINDLER.
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Ilustríssimo Sr. Antônio Belarmino Neto, Presidente do
Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de
Rondônia - SINSEMPRO.
Ilustríssimo Sr. Francisco Souza Sampaio, Presidente
do Sindicato dos Servidores do DETRAN - SINSDET.
Ilustríssima Sra. Cléia Siqueira, Presidente do Sindicato
dos Auditores Fiscais - SINDAFISCO.
Ilustríssimo Sr. Ailton da Silva Nascimento, Presidente
do Sindicato dos Agentes Penitenciários.
Ilustríssimo Sr. Clay Milton, Presidente do Presidente
dos Motoristas Profissionais Oficiais do Estado de Rondônia SIMPORO.
Ilustríssimo Sr. Capitão Nilson, Presidente da
Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
- ASOF.
Ilustríssimo Sr. 3º Sargento Dorvalino Garbelino,
Presidente da Associação de Praças da Polícia Militar - ADRECS.
Ilustríssimo Sr. Mário Jorge Secretário do Sindicato dos
Servidores Federais - SINDSEF.
Ilustríssimo Sr. Raimundo Nonato, Secretário da Região
Norte da Confederação Nacional dos Servidores Públicos
Municipais - CONFETAN.
Ilustríssimo Sr. Luis Francisco da Costa, Presidente da
ASPROMETRON.
Ilustríssimo Sr. Ângelo Florindo, Presidente do
SINDERON.
Ilustríssima Sra. Maria Erly Medeiros Ferreira,
Presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas
- SINDCONTAS.
Ilustríssimo Sr. Vanderlei Mento, Secretário de Relações
Sindicais da Força Sindical Rondônia.
Então, senhor Presidente, são essas as autoridades
convidadas para compor a Mesa, já nominadas.
O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Para
iniciar eu concedo a palavra ao Deputado Estadual Nereu
Klosinski, para falar em nome dos Deputados estaduais.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Queria
registrar e convidar para o nosso Plenário o Secretário de
Fazenda, o Sr. José Genaro.
O SR. NEREU KLOSINSKI – Gostaria, inicialmente,
cumprimentar todas as autoridades presentes, na pessoa do
Deputado Carlão de Oliveira, Presidente da Assembléia
Legislativa, cumprimentar todos os representantes do
movimento social dos sindicatos presentes nesta grande
audiência pública na pessoa do nosso companheiro Belarmino.
Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes.
Essa audiência pública é o resultado de uma discussão
do movimento sindical que solicitou ao Presidente desta Casa
para que pudéssemos participar da discussão conjunta de mais
um dos problemas que podem ser a grande solução para o
nosso Estado de Rondônia, que é a PEC da Transposição. Antes
de chegar até essa discussão. Gostaria de registrar alguns fatos
importantes e, que talvez, não seja mérito do segmento A, B,
ou C, mas eu gostaria de lembrar que foi através de uma
iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
quando em 2003 iniciou a discussão aqui nesta Casa, com a
participação do Ministério Público Estadual, da Procuradoria
da Assembléia, de vários Deputados Federais e de toda a
Assembléia Legislativa, a discussão da possibilidade do retorno
dos demitidos no ano 2000. E foi com a participação de uma
comissão da Assembléia Legislativa, representantes do Governo
do Estado, representantes da Procuradoria que se deu o início
a toda uma discussão, e que hoje nós temos mais de cinco mil
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trabalhadores que retornaram ao seu trabalho fruto ou graças
a um acordo feito entre o Governo do Estado e os Sindicatos
no Judiciário. Mas que teve a participação efetiva da Assembléia
Legislativa do Governo do Estado, Ministério Público, do
Judiciário e que através disso nós conseguimos garantir para
que a sociedade do Estado de Rondônia tivesse um grande
resultado, positivo.
Da mesma forma o ano passado iniciou toda uma
discussão sobre o pagamento de resíduos pendentes do período
de 93 a 98, de resíduos que foram descontados a mais nos
contracheques dos servidores, e mais uma vez, com a
participação da Assembléia Legislativa, do Ministério Público
Estadual, do Tribunal de Justiça, nós chegamos a um acordo e
que numa parcela significativa já recebeu o que tinha direito e
falta apenas uma parte ainda para que isso seja resolvido e
nós queremos ter a certeza que esta segunda etapa que já
está em fase de negociação entre os sindicatos e o Governo do
Estado, e sempre, também contando com a participação da
Assembléia Legislativa, a gente possa ter o resultado positivo,
o mais rápido possível. E hoje, nós estamos para discutir uma
outra situação e, que pode mais uma vez, beneficiar milhares
de servidores e muito mais, beneficiar o Estado de Rondônia
que com isso terá uma economia razoável na sua estrutura
financeira, e com certeza terá mais recursos para pagar os
demais servidores públicos do Estado, bem como investir mais
na estrutura do nosso Estado, que a gente pode elencar
investimento em todos os Poderes: investimento em mais
estradas, investimento em saúde, investimento em educação,
enfim, uma economia que poderá ocorrer para o Estado de
Rondônia o benefício não será apenas para cinco ou seis, ou
dez ou quinze mil servidores, mas será para o Estado de
Rondônia.
Nós gostaríamos de parabenizar os Parlamentares que
tiveram a iniciativa tanto no Senado Federal através da
Senadora Fátima Cleide, quanto na Câmara Federal, que nós
tivemos já as manifestações, de praticamente todos os
Deputados Federais, Deputado Nilton Capixaba que teve, que
escreveu a PEC, o Deputado Miguel de Souza já fez várias
manifestações, Deputado Agnaldo Muniz, Deputado Eduardo
Valverde, enfim, nós já tivemos aqui a informação e no dia-adia de que todos os Deputados têm essa grande preocupação
por que nós teremos um benefício direto de investimento por
parte do Governo Federal aqui no nosso Estado de Rondônia. E
hoje, essa Audiência tem um significado muito importante para
nós. Neste momento estaremos emitindo opinião que discutida
pela grande maioria dos representantes do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação, dos Trabalhadores em Educação
e de todos os Servidores Públicos da Saúde, do DETRAN, dos
Motoristas, da Assembléia Legislativa, do Ministério Público,
do Judiciário. Enfim, de todo o segmento e também uma parte
significativa, já não posso aqui, neste momento, dizer que são
todos os Deputados Estaduais, mas que é de uma grande
maioria que já fizeram uma discussão, porque nós temos duas
PECs, hoje tramitando, uma por iniciativa da Senadora Fátima
Cleide, no Senador Federal; e a outra por iniciativa do Deputado
Nilton Capixaba, na Câmara Federal. Nós sabemos que as
PECs podem tramitar de forma conjunta ou de forma separada,
sabemos também que se alguma PEC que passa por uma Casa
sofrer alterações na segunda, tem que retornar novamente a
Câmara de origem e é o que nós queremos discutir, hoje com
os Deputados Federais. A PEC que tramitou no Senado Federal,
por iniciativa da Senadora Fátima Cleide, tinha na sua proposta
original a mesma regra que a que está tramitando na Câmara
Federal, porém, através de uma Emenda Supressiva e que lhe
tirou a palavra “Estadual” há um entendimento de que isso,
nessa etapa ou nessa PEC, talvez, não contemplaria todos os
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servidores, ou mais precisamente não contemplaria todos os
servidores até 1991. Porém, a avaliação que é feita hoje, é
que seria importante que na Câmara Federal fosse aprovada
nesse momento, a PEC que teve a sua origem no Senado, sem
Emendas, até porque isso faria com que nós tivéssemos a
certeza de que essa PEC poderia ser promulgada ainda este
ano. E, sem dúvida, nenhuma podendo até ser efetivada este
ano, caso ela sofra alterações, ela sofra Emendas, ela retorna
ao Senado e nós, a Sociedade Brasileira tem consciência e
tem acompanhado todos os Projetos que tramitam, tanto na
Câmara Federal quanto no Senado que sabem da dificuldade
que existe muitas vezes para que Projetos tramitem nas duas
Casas.
Então, em função disso, pelo menos das discussões
que a Assembléia Legislativa participou em conjunto com os
Sindicatos, temos esse entendimento, deixando bem claro que
é do interesse de todos os Sindicatos que não seja esquecida,
muito pelo contrário, a PEC apresentada pelo Deputado Nilton
Capixaba, que já tem algumas Emendas e que inclui toda a
situação, a questão dos Municipais, que ela tramite sem dúvida
nenhuma da mesma forma que a outra estava tramitando. A
única preocupação, a única situação aqui colocada é de que
já, já houve um compromisso assumido por parte do Presidente
da Câmara de colocar em votação o mais rápido possível essa
PEC que veio do Senado. Nós temos a avaliação de que seria
muito importante que a Câmara Federal aprovasse essa PEC
que teve origem no Senado, da Senadora Fátima Cleide, e que
nós continuássemos acompanhando efetivamente a PEC que
teve origem na Câmara Federal através do Deputado Nilton
Capixaba para que ela, também, seja aprovada na Câmara
Federal e depois retorne ao Senado para que assim, em duas
etapas nós possamos ter a garantia de que contemplaremos
todos os servidores públicos, que no nosso entendimento, tem
direito a serem, pelo menos, por opção, funcionários do quadro
do extinto Território Federal, que é hoje o Estado de Rondônia.
São essas as considerações iniciais, e sem dúvida
nenhuma essa Audiência Pública vai servir para que possamos
continuar, para que possamos esclarecer o debate e retornar,
caso seja necessário, essa discussão. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Nilton Capixaba, autor da PEC.

O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) –
Convidamos o Deputado Federal Agnaldo Muniz para compor
a Mesa.
Registramos a presença do Ilmº Sr. Herclus Antônio
Coelho - Presidente do SINDSEF, o Ilmº. Sr. Luiz Francisco da
Costa - Presidente da ASPROMETRON, o Ilmº Sr. Fernando
Lino - Presidente do SINDER, o Ilmº Sr. Felisberto Luiz Presidente do SINDEPROF, a Ilmª Sra. Ludymila Martins –
representando o Sindicato dos Engenheiros do Estado, a Ilmª
Sra. Mirtes Feitosa de Souza – Presidente do SINTRAER, o
Ilmº. Sr. Ângelo Florindo – Presidente do SINDERON, o Ilmº Sr.
João Bosco Costa – Presidente do SIMPEF da Polícia Federal, a
Ilmª Sra. Maria Erly Medeiros Ferreira – Presidente do
SINDCONTAS e o Ilmº Sr. Django Ferreira de Souza – Presidente
da URES e também o Ilmº Sr. Carlos Alberto Marques Ribeiro
Filho – Presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil
do Estado de Rondônia.

O SR. NILTON CAPIXABA – Quero cumprimentar o
Exmº Sr. Presidente desta Casa, da Assembléia Legislativa,
Deputado Carlão de Oliveira. Quero cumprimentar o Exmº Sr.
Deputado Estadual e primeiro Secretário da Mesa, Deputado
Chico Paraíba. Quero cumprimentar o Excelentíssimo Sr.
Desembargador Sebastião Teixeira Chaves, meus
cumprimentos, quero cumprimentar o Excelentíssimo Sr. Carlos
Magno Ramos, Secretário Chefe da Casa Civil. Quero
cumprimentar o Excelentíssimo Sr. Deputado Federal e meu
colega na Câmara, Agnaldo Muniz. O Excelentíssimo Sr.
Deputado Federal Eduardo Valverde. O Excelentíssimo Sr.
Deputado Federal Miguel de Souza. O Excelentíssimo Sr. Valdir
Alves, Secretário de Estado da Administração. O Excelentíssimo
Sr. Presidente da OAB, Dr. Oreste Muniz, em seu nome
cumprimento as demais autoridades dessa Mesa. Quero
cumprimentar os Deputados em nome do Deputado Estadual
Leudo Buriti, quero cumprimentar os demais Deputados
Estaduais aqui presentes. Cumprimentar todos os Sindicatos
aqui presente, meus cumprimentos a todos vocês.
Cumprimentar todos os servidores aqui presentes, meus
cumprimentos a todos vocês. Meu cumprimento, também, a
imprensa, aqui presente.
Quero dizer que é uma satisfação estar com vocês
nesta Audiência Pública, onde a iniciativa desta Casa, juntos
com os Deputados Estaduais e o Presidente desta Casa Carlão
de Oliveira, acredito, que esse é um momento importante.
Muitos esclarecimentos, muitas dúvidas que tem a PEC 200 e a
PEC 87, com certeza, hoje é um momento importante para
tirar essas dúvidas. E nós buscarmos mais força, mais união
para nós conseguirmos aprovar essa PEC, que com certeza, é
muito importante para o Estado de Rondônia. Vai ser um dos
maiores presentes que a bancada federal e o Governo Federal
vai dar para o Estado de Rondônia. A maior emenda já vista
neste Estado.
Vocês sabem que eu assumi o mandato de Deputado
Federal em 99 e numa reunião em Cacoal, a convite do
Sindicato, onde o Juscelino, aquele dia estava lá em Cacoal,
me convidou, me colocando naquela reunião a situação dos
servidores do Estado de Rondônia na época do ex-Território. E
falando que Amapá e Roraima já tinha sido feito inclusão dos
servidores do ex-Território como servidores da União, do quadro
da União. E eu vendo aquela situação, ouvindo ele e falei com
o Juscelino e mais os outros Presidente de Sindicato que estava
naquela dia e falei: - Juscelino o que nós temos que fazer?
Precisamos fazer uma PEC igual foi feito para Roraima e Amapá.
Eu falei com ele: - pode ficar tranqüilo que eu vou buscar a
maneira correta, adequada para que nós possamos fazer essa
PEC e dar entrada e protocolar na Mesa da Câmara dos
Deputados. E logo em seguida eu já pedi a minha assessoria
jurídica para buscar como montar esse processo dessa PEC. E
logo em seguida foi protocolado na Câmara do Deputados e
essa PEC começou a tramitação. E no mesmo dia que protocolei
essa PEC 200 a Senadora Fátima Cleide também protocolou
na Mesa do Senado a PEC 87.

Senhor Presidente, a Senadora Fátima, encaminhou
um ofício justificando a sua ausência em função de ter a
responsabilidade de relatar a Medida Provisória 269, que trata
da Gestão dos Recursos Humanos das Agências Reguladoras,
matéria incluída na Ordem do Dia desta terça- feira, dia 7.
Então está justificado aqui a ausência da Senadora Fátima
Cleide, através de Ofício nº 381/06.

A PEC 87 já foi feita a tramitação nas Comissões e
também já foi votada e aprovada no Plenário do Senado e
agora ela está na tramitação da Câmara para ir para o Plenário
da Câmara para ser votado. E a minha PEC, eu já consegui a
tramitação dela nas Comissões e para que essa PEC andasse
cortamos e tivemos uma participação muito forte dos Sindicatos
aqui do Estado.
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Quero parabenizar todos os Sindicatos aqui do Estado
de Rondônia pela atuação de vocês, a garra de vocês e a
persistência de vocês. Vocês estão de parabéns, todos os
Presidentes de Sindicato do Estado de Rondônia pela vontade
e a garra que vocês têm, e quero dizer que para que a coisa
andasse precisava de uma união, uma união da nossa bancada,
que a nossa bancada tem Deputado de todos os partidos políticos
praticamente e que a bancada dos Deputados Federais do
Estado de Rondônia está toda na base do Governo, todos estão
votando com o Governo Federal.
Então, isso facilita a tramitação dessa PEC e com isso
conseguimos colocar o Deputado Federal Miguel de Souza como
Presidente da Comissão Especial e colocamos também o
Agnaldo Muniz, Deputado Federal como relator dessa PEC, e
com isso nós tivemos todo o apoio da bancada federal. Todos
estão juntos, empenhados para que essa PEC seja aprovada.
E conseguimos aprovar nas duas Comissões, na CCJ e também
nessa Comissão Especial, onde o relator foi Agnaldo Muniz e o
Miguel de Souza foi o Presidente dessa Comissão e vários
Deputados de outros partidos que compõe essa Comissão. E
com isso agora, depois de tudo pronto, precisamos levar para
o Plenário para ser votado e foi aprovado na Comissão os
servidores do ex-Território de 81 a 91, inclusive o relator, que
no caso é o Deputado Federal, Agnaldo Muniz, incluiu, também,
os servidores dos municípios, estão incluídos; do Estado e
também os Municipais estão inclusos nessa PEC 200.
E com isso, hoje nós temos aí aproximadamente
dezenove mil servidores, sendo aprovada essa PEC, serão
contemplados. O valor estimado de trinta milhões de reais que
vai tirar do cofre do Estado de Rondônia e vai transferir para o
cofre da União.
Então, vocês imaginem que é um montante muito
grande, igual... O Secretário da Fazenda está aqui, acredito
que a folha do Estado de Rondônia deve estar em torno de
setenta milhões, praticamente, nós vamos tirar quase 50% da
folha do Estado e vamos transferir para a União. Isso não é
fácil, porque tem que aumentar esse débito vai ficar para o
Governo Federal. Isso não é coisa muito fácil da gente conseguir.
Mas nós estamos todos com o pensamento positivo e querendo
conseguir isso. E parece, que a da Senadora Fátima Cleide,
parece que foi feito de 81 a 87 e o nosso trabalho não tem
concorrência da Câmara com a Senadora, não tem essa
concorrência. Inclusive, fiquei sabendo que os sindicatos estão
indo para Brasília amanhã, nós conseguimos outro avanço muito
importante, que foi todos os Líderes de bancada, todos os
Líderes de bancada já assinaram junto com os sindicatos, os
Presidentes dos Sindicatos que tiveram lá com a gente.
Conseguimos todas as assinaturas dos Líderes de bancadas,
Líderes, os Deputados Federais para que pedindo a urgência
dessa PEC 200 para ir para o plenário.
Então, seria mais um outro avanço também muito
importante, para que seja votada essa PEC. E com isso agora
há uns quinze dias eu estive com o Presidente Aldo Rebelo,
Presidente da Câmara e falei com ele da importância dessa
PEC para o nosso servidor. O tanto de servidores que estão aí
ansiosos esperando para essa decisão, por essa votação e o
mais importante, essa PEC aprovada na Câmara e no Senado,
o Presidente Lula não tem poder de veto. Está aprovada, é lei.
Quer dizer, essa emenda é muito importante por isso, que se
fosse para esperar a vontade do Presidente Lula para depois,
quer dizer, ele ia ficar analisando, aumentar a despesa dele,
sim ou não? É uma decisão que seria muito pessoal. Mas a
decisão vai ficar para a Câmara e também pelo Senado.
E quero dizer, que eu vejo que você lembra que quando
foi feito, Juscelino, quando foi feito Amapá e Roraima, se aqueles
Deputados Federais que estavam lá, aqueles Senadores que
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estavam lá se lembrassem que aqui também tinha sido exTeritório, se colocasse, era só emendar, colocar Rondônia
também e já estava tudo certo. Mas aqueles que estavam lá,
naquela época, esqueceram de vocês, só lembraram no dia do
palanque do voto de vocês, e depois no trabalho esqueceram
de vocês como servidores.
Então, acredito que hoje essa bancada federal está
unida, os Deputados Federais e Senadores e acredito que nós,
com certeza, vamos avançar muito, por que eles falam que o
Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval. O carnaval
passou, então com certeza, agora o Brasil vai começar a andar,
porque a primeira semana agora de trabalho e eu já falei hoje
numa entrevista que os sindicatos estão indo para lá, parece
que amanhã, e vamos marcar. Com certeza, nossa bancada
de Deputado Federal, cada um vai estar no seu Partido pedindo
ao seu Líder junto com o sindicato que vão estar lá, para que
levem essa PEC para o Plenário e votem e se vocês acharem
que é importante juntar as duas PECs; a minha PEC 200, eu
sou autor dela junto com a da Senadora, para mim também
não tem nenhuma indiferença, por que nós estamos trabalhando
unidos e que o mais importante é beneficiar vocês, que vocês
são a parte mais importante nesse Estado, nesse momento.
Então, eu quero dizer que falei com pessoal do sindicato
que se quiserem pode marcar uma audiência com Aldo Rebelo,
também levar uma bancada Federal todinha, nossos Deputados,
nossos companheiros, para que possamos pedir ao Aldo Rebelo
que essa PEC, é no momento, muito importante para o nosso
Estado, é o momento onde vai dar condição do Governo do
Estado aumentar o salário do servidor. Vai dar condição do
Governo do Estado contratar mais servidores. Vai dar condição
de ampliar os recursos, são trinta milhões/mês. Vocês
imaginam, durante o ano? São trezentos e sessenta milhões.
Agora, nunca teve uma emenda dessa para o Estado de
Rondônia, nunca teve nenhum recurso de Governo, nenhum
para o Governo do Estado de Rondônia desse montante. Eu
tenho certeza, que se nós conciliarmos a bancada Federal, e
os Senadores de Rondônia conseguindo isso, vai ser o maior
presente que o Estado já ganhou até hoje através de nós. Eu
tenho certeza que hoje nós precisamos muito dos sindicatos
junto com nós, unidos conosco, de mãos dadas lá, mostrando
força. E o dia que for votar no plenário, se precisar, consiga
ônibus, consiga o movimento de gente para levar para Brasília,
mostrar que o Estado de Rondônia não pode ser discriminado.
Rondônia também é Brasil! E precisamos, também ter o mesmo
tratamento que deram para o Estado do Amapá e Roraima.
Quero dizer, que nós da bancada Federal, somos 8
Deputados, 3 Senadores, são somente 11 Parlamentares, mas
eu tenho certeza, que junto com vocês, junto conosco, vamos
conseguir, na graça de Deus, aprovar isso. Tenho certeza que
é muito importante para vocês. Um abraço e que Deus abençoe
todos vocês.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Federal Agnaldo Muniz, Relator.
O SR. AGNALDO MUNIZ – Sr. Presidente, Carlão de
Oliveira, Presidente da Assembléia Legislativa. Excelentissimo
Sr. Deputado Estadual Chico Paraíba - 1º Secretário da Mesa
Diretora. Excelentissimo Sr. Desembargador Sebastião Teixeira.
Excelentissimo Sr. Carlos Magno - Secretário Chefe da Casa
Civil. Excelentissimo Sr. Deputado Federal Eduardo Valverde.
Excelentissimo Sr. Deputado Federal Miguel de Souza.
Excelentissimo Sr. Deputado Federal, meu companheiro de
bancada Deputado Nilton Capixaba. Excelentissimo Sr. Valdir
Alves, Secretário de Estado da Administração. Excelentissimo
Sr. Anildo Ribeiro Prado, Presidente da Federação Única dos
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Servidores Públicos. Exmº Sr. Silas Neiva; Cícero Evangelista
Moreira, Juscelino Moraes Amaral, Claudir Mata Magalhães,
do SINTERO, Israel Borges, Valdemir Caçador Moura, Jarina,
Antônio Belarmino, Francisco Souza Sampaio, Cléia Siqueira,
Ailton da Silva, Clay Milton, Capitão Nilson, Dorvalino, Exmº Sr.
Presidente da OAB, Orestes Muniz, meu tio, na pessoa de quem
eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Exmºs
Srs. Deputados Estaduais e cumprimento na pessoa do Deputado
Estadual Haroldo Santos e Maurão de Carvalho. Senhoras e
senhores, é com muito prazer que faço uso da palavra num
momento tão especial como este.
Nós estamos vivendo um momento ímpar da história
do Estado de Rondônia, uma união em prol do desenvolvimento
do Estado, prova que a bancada federal do Estado de Rondônia
está fazendo o seu dever de casa. Nós começamos esse
trabalho quando eu era o Coordenador da Bancada Federal de
Rondônia, fiz uma reunião, reuni toda bancada e levei a Brasília,
convidei todos os Presidentes de Sindicatos para uma reunião
com a bancada federal no sentido de discutir esse assunto. A
partir daquela reunião, eu apresentei duas PECs, uma que ia
até 87 e outra que ia até 91, meu companheiro Miguel de
Souza também apresentou. O Capixaba, nosso companheiro
também apresentou. A do Nilton Capixaba andou mais rápido
e nós nos unimos e dissemos o seguinte: vamos unir as nossas
forças no sentido de trazer uma solução para o Estado de
Rondônia, que o importante não é a estrela de um ou de outro
brilhar. O importante é nós trazermos resultados concretos para
a população do nosso Estado e em especial os servidores que
foram contratados no período do ex-Território. Fiz parte da
PEC, da Comissão Especial, que passou o primeiro grupo de
servidores para o quadro Federal da União, que foram os 500
policiais militares. E naquela época nós abrimos um caminho
para que agora nós pudéssemos trabalhar esse outro grupo
de servidores. No meu relatório eu procurei, com muita
tranqüilidade, reunir com todos os presidentes de sindicatos
para que fosse um relatório democrático, contemplando os
anseios de todas as classes aqui representados dentro desses
servidores do ex-Território. E assim foi que coloquei todos os
servidores, contemplei os que foram contratados no período
de 1981, ao ano de 1991; e nesse relatório contempla tanto os
estatutários, os celetistas, como os municipalistas, que foram
contratados nos respectivos municípios. Entendemos ter os
mesmos direitos, porque foram contratados sobre a égide de
governo biônico. Era recurso que vinha da União Federal e
repassado para os municípios. Foram pessoas contratadas
nesse período. Portanto, procuramos contemplar todos.
Colocamos também uma questão importante, que
sendo opcional, porque tem servidores que de repente vão
entender que é melhor ficar na condição que ele se encontra e
prefira não passar para o quadro federal.
Então, ficou sendo uma questão opcional para o
servidor que entender importante ele vai fazer a sua opção.
Com relação, também fui relator da PEC, agora 4839, da
questão dos policiais militares, dos corpos de bombeiros, dos
policiais civis, 4835, e nesta PEC já estamos vinculando na
Comissão de Constituição e Justiça, já vinculamos esse grupo
de servidores quando passarem para o quadro federal
vinculando eles ao Ministério da Justiça, para que eles possam
estarem vinculados as progressões salariais da polícia do Distrito
Federal, aonde aqueles servidores que trabalham na Segurança
Pública no Distrito recebem em média de cinco a seis mil reais
de salários, enquanto há uma defasagem altíssima para os
nossos aqui do nosso Estado de Rondônia. E quando eles
passarem para o quadro federal eles terão os mesmos direitos
que aqueles do Distrito Federal. Então procuramos dentro do
entendimento, com segmentos, com os sindicatos, contemplar
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os anseios dessas classes, para que no futuro possam ver que
nessa legislatura teve oito Deputados Federais e três Senadores
que estão lutando com muita garra e com muita determinação
pelo nosso Estado de Rondônia. E isso trará de benefício em
torno de trinta e dois milhões/mês. São quase 19.000 servidores
que serão passados para o quadro federal. E tem muita gente
que diz por aí, tenho escutado Deputado Capixaba, muitas
pessoas dizendo o seguinte: isso é um sonho, não vai dar certo.
Não dava certo no passado porque não começaram a fazer o
trabalho. Se quando a gente começa com muita garra, com
muita vontade, com muita fé em Deus, eu tenho certeza que
nós vamos conseguir, porque Deus está conosco nesta jornada,
nessa caminhada. E os servidores públicos do Estado de
Rondônia merecem respeito.
Mas quero aqui destacar, ainda, a importância da
participação dos sindicatos conosco. Esta união dos deputados
estaduais, a Assembléia Legislativa desde o início, o Presidente
Carlão, se envolveu e participou de forma muito clara dando o
apoio. Na pessoa do Deputado Carlão de Oliveira, foi muito
firme o apoio da Assembléia Legislativa juntamente conosco.
Agora estou vendo o Judiciário se envolvendo, o Governo do
Estado, a OAB, os segmentos, as entidades. Isso nos dá forças
para lutar ainda mais.
Quero encerrar estas palavras dizendo que a primeira
parte nós já conseguimos, que foi conseguir a aprovação na
Comissão Especial. Apresentando o meu substitutivo nós
conseguimos aprovar. Havia deputados da base que eram
mandados lá para a Comissão para pedir vista, para tentar
boicotar. E nós conseguimos, eu não digo do Estado de Rondônia,
mas de outros Estados, mandados lá para a Comissão para
atrapalhar a votação. E muitas vezes, eu lembro, junto com o
Miguel de Souza, nós discutimos que tivemos que usar de
subterfúgios para poder aprovar. Tivemos que esperar o
pessoal, um pouco da turma da base que queria boicotar, sair.
Porque o pessoal dos outros Estados não estão nem aí. E nós
esperamos eles saírem, e aprovamos rapidamente, junto com
o Miguel de Souza que foi muito firme, o Presidente. Então eu
quero colocar aqui para vocês que nós cumprimos uma etapa.
Agora vem a etapa do Plenário. Tenho certeza que no Plenário
eu vou discutir, vou lutar dentro do Plenário para que a gente
consiga êxito. Já era para estar votando no Plenário. Acontece
que essa mudança de Presidente da Câmara, com a saída do
Severino Cavalcante e com a entrada do Aldo Rebelo, isso
prejudicou um pouco não só esta questão da PEC 200, mas
várias outras atrasaram. Esses problemas que aconteceram
dentro da Câmara Federal trouxeram problemas e atrasou um
pouco, senão nós já teríamos passado esse processo pela
Câmara e já estaria no Senado para aprovação. A PEC da
Senadora Fátima Cleide que começou no Senado e veio para a
Câmara. A intenção, é de repente, nós juntarmos essas duas
e fazermos uma. Se houver também um entendimento. Se
não houver, toca as duas paralelamente, objetos diferentes.
Porque uma vai até 1991 e a outra vai até 1987. Mas o
importante é estarmos unido nesta caminhada, nessa batalha.
Já conversei com o Ministro do Planejamento, tivemos uma
reunião, ele no início não foi muito favorável, mas na segunda
audiência que tive com ele agora no mês passado, ele disse –
Olha! O que vocês fizerem dentro da Câmara, o que for
aprovado lá nós vamos acatar aqui e não vamos criar empecilho.
Então já houve uma mudança. Porque no início ele estava muito
contrário nesse entendimento, mas agora já começou a mudar,
porque a força da bancada de Rondônia está fazendo a
diferença dentro da Câmara Federal.
Por outro lado, eu quero destacar aqui o
desenvolvimento para o Estado de Rondônia com isso é muito
grande, trinta e dois milhões para investimento em áreas
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sociais, haverá uma mudança radical no nosso Estado,
principalmente no que diz respeito à melhoria salarial dos outros
servidores, que indiretamente, serão beneficiados.
Investimentos em infra-estrutura que o Governo vai poder fazer,
todos esses benefícios são trabalhos da bancada federal do
Estado de Rondônia. Muitas vezes, não é reconhecido o trabalho
do deputado federal e do senador porque estão longe, estão
distante. Mas nós estamos lutando, porque nós temos um
respeito por cada cidadão e em especial por essa classe de
servidores que estão prestando serviços desde a época do exTerritório até os dias atuais. Estão aí lutando para levar avante
a prestação de serviço ao nosso Estado.
Por isso, encerro as minhas palavras dizendo que essa
união é fundamental. Continuem firme conosco, que o dever
de casa nós vamos fazer. E eu tenho certeza que dentro do
Plenário da Câmara vai se levantar muita gente, mas nós vamos
lutar e vamos hastear a bandeira dos servidores do ex-Território
lá dentro da Câmara Federal.
Que Deus abençoe a todos e o meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Eduardo Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE – Quero cumprimentar
todas as autoridades presentes a esta audiência pública, os
dirigentes de sindicatos dos servidores públicos, aos servidores
aqui presentes. Senhoras, senhores, companheiras e
companheiros. Cumprimentar o nosso anfitrião, Presidente
Carlão de Oliveira. Desde o começo da discussão, do debate
sobre essa matéria, eu coloquei sempre os dois pés no chão. É
necessário fazer um bom enfrentamento para encontrar a
melhor solução, mas tínhamos clareza de que a nossa idéia, é
uma idéia que nós teríamos que partilhá-la somente entre nós.
Nós teríamos grande dificuldade para convencer várias
bancadas de outros Estados a abraçá-la. Principalmente no
momento que tramita tanto no Senado como na Câmara
diversos projetos de interesses nacional, como é a lei da micro
e pequena empresa, o FUNDEB, agora, o orçamento da União.
Enfim, temas que diversas bancadas, diversos segmentos a
PEC dos agentes comunitários de saúde, PEC onde comunidade
de cada Estado iria pressionar a sua bancada para aprovar e
nós nos veríamos. Nós de Rondônia, uma situação que só nós
temos que empunhar essa bandeira e convencer quinhentos e
treze Deputados e oitenta e um senadores lá, votar favorável a
essa matéria.
Para sermos vencedores, para nós podermos ter
sucesso numa luta que desde o começo se demonstrou difícil,
eu quero ressaltar o papel que teve os sindicatos, grande parte
dos avanços que se obteve na tramitação dessa matéria foi
graças à presença dos sindicatos nas galerias, nos gabinetes,
para buscar a vontade política, construírem uma vontade
política. Isso, também, exigiu negociação com o Governo
Federal. Essa matéria não ia tramitar nenhuma, nem outra
sem convencermos o Governo Federal a apoiá-las. Sabemos
que um ente federado não gosta de assumir custo de um outro
ente federado, principalmente uma federação desequilibrada
como a nossa onde há desequilíbrio estruturais que a
constituição de 88 não soube corrigir, e que tem que ser
corrigida, seja no aspecto tributário. Hoje nós temos em curso
duas emendas constitucionais, uma aprovada no Senado, já
negociada, já acordada, já com um nível de entendimento para
votação, e teve uma outra que tramita na Câmara Federal já
aprovado uma comissão especial que precisa ser votado na
Câmara Federal para ir para o Senado Federal e passar por
duas votações.
Esse ano não é um ano comum, é um ano atípico, é
um ano curto, um ano que o quorum qualificado, porque nós
temos até meados de junho, da segunda quinzena de junho
para frente matéria constitucional -, dificilmente teria sucesso
na sua aprovação, principalmente esta matéria porque
interessa a nós aqui e desinteresse a outros entes da federação
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a outros setores mais ampliados. Qual é a estratégia que nós
temos que utilizar? Aí que entra, já que nós trabalhamos, por
consenso, até o presente momento, nós temos que ter consenso
na tática de luta, sob pena de colocar as duas PECs para perder,
nós somos inteligentes de saber manusear corretamente o
instrumento de convencimento e de estratégia política, nós
vamos sair vencedores.
O que nós temos hoje como horizonte de curtíssimo
prazo: botar para andar aquela que já tem uma aprovação do
Senado, já foi aprovada, já tem consenso por parte de
segmento do governo, aprová-la na Câmara em dois turnos,
prosseguir a luta para aprovar a PEC 200, porque ela só altera
se for aprovada a redação que será dada pela PEC 87, não há
perda e nem prejuízo o trâmite das duas desde que elas sejam
feitas inteligentemente, se nós postergarmos esse processo,
nós postergarmos o andamento, vai vencer março, irá vencer
abril, vai vencer maio e nós não vamos ter quorum e seria
suicídio político colocar em votação uma PEC, numa Casa que
talvez não tenha quorum qualificado para aprová-lo. Vamos
ganhar no voto e vamos perder no quorum. Essa estratégia,
pelo que eu compreendi, já está na cabeça de cada líder sindical
e acho que, a partir de amanhã, com a conversa com o
Presidente Aldo Rebelo, essa tática que deve ser apresentada
ao Presidente, porque como Presidente ele tem o poder de
colocar isso na pauta de votação, com matérias que vão tomar
conta do Congresso Nacional nesse mês de março e no mês
de abril, principalmente a lei geral da micro e pequena empresa
e outras matérias que podem trancar a pauta como as Medidas
Provisórias.
Mas, como eu sei que os dirigentes sindicais, aqui tem
a cabeça no lugar, ninguém faz pacto para perder. Eu confio no
sucesso dessa nossa empreitada e a bancada vai saber
respeitar essa estratégia que vocês elaboraram, apesar de
pequenas divergências, mas nós iremos superar essas
divergências na bancada e, vamos acolher a estratégia pensada
e articulada. De nossa parte, quero neste momento pedir escusa
pela não presença da senadora Fátima Cleide, porque ela é
relatora da MP269 e tem uma matéria de interesse de servidores
federais que é a extensão do GAP para todos os servidores
federais do Brasil, está incutida na PEC269. Então por esta
razão, por ser relatora e como essa PEC, se ela não for votada
perde a eficácia, porque está vencendo seu prazo de cento e
vinte dias, ela está lá no Senado pra relatar e colocar em votação
essa semana.
São essas as considerações que eu faço a todos vocês
e Oxalá, que eu tenho fé, nós seremos vencedores.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Miguel de Souza.
O SR. MIGUEL DE SOUZA – Eu quero, inicialmente
cumprimentar a Mesa, na pessoa do seu Presidente Carlão de
Oliveira. E já cumprimentar pela iniciativa, Sr. Presidente de
trazer esta reunião aqui histórica, dessa união dos nossos
trabalhadores, dos sindicatos, associações e todos os Poderes
constituídos do nosso Estado de Rondônia. Quero cumprimentar
o nosso Secretário Geral, Deputado Chico Paraíba, nosso
Desembargador, Presidente do Tribunal de Justiça Sebastião
Teixeira, nosso Procurador Geral Dr. Abdiel, nosso Conselheiro
do Tribunal de Contas Dr. Edílson, Dr. Carlos Magno, Chefe da
Casa Civil, representando o Governo do Estado, Dr. Oreste
Muniz, Presidente da nossa OAB. Quero cumprimentar os
demais Deputados estaduais e o faço na pessoa do Paulo Moraes
e do Gazoni. Quero cumprimentar o nosso Secretário de
Fazenda; também aqui presente a este evento, enfim
cumprimentar a todos os presidentes de sindicatos aqui
presentes, de associações, senhores funcionários públicos,
jornalistas, imprensa, minhas senhoras, meus senhores.
Eu acho que os Deputados que me antecederam aqui,
os companheiros que me antecederam. Cumprimentar ainda
o Agnaldo, o Nilton Capixaba e o Valverde, já falaram tudo
praticamente que eu tinha a dizer com relação as duas PECs,
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porque aqui não se trata aqui só de falar, de tratar se essa PEC
é A ou B, se é 87, ou a PEC200, PEC87, que hoje a gente tem
que falar diferente, ela chama agora PEC 483, 87 foi no seu
nascedouro, lá no Senado Federal, ela chegou na Câmara no
dia 28 de novembro e tomou um novo número que chama 483
e que hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça
com o Deputado relator, Deputado Sérgio Miranda, do PDT de
Minas Gerias. Hoje tive o cuidado de vir para cá, inclusive de
ligar para o mesmo e ele dizia: - Miguel, eu perguntava,
Deputado o senhor já fez o seu relatório acatando do jeito que
veio do Senado ou vai aceitar alguma emenda, alteração ou
não? Ele disse: - Miguel o projeto, o PT, a liderança do PT
pediu para ser examinado antes de eu dar o parecer e dar o
posicionamento. E como sempre tem essa harmonia do relator
está de consonância com o Executivo, o pensamento do
Executivo, encontra-se hoje a PEC 483 em entendimento com
o próprio Executivo e dizer que ela nada prejudica o andamento
da PEC 200, da autoria do Deputado Nilton Capixaba, até porque
ela ainda vai depois de passado pela CCJ, ainda para a Comissão
Especial para cumprir os requisitos constitucionais Estatutário
daquela Casa, que é o prazo de 10(dez) sessões para receber
Emendas, o prazo para discussão, depois votação e retornar a
Mesa da Casa para que ela vá ao Plenário, ao mesmo tempo,
como disse aqui o companheiro Capixaba e Agnaldo, a PEC
200 já se encontra aprovada por essa Comissão Especial. Essa
PEC 200 encontra-se com assinatura de todos os líderes do
Congresso Nacional da Câmara para entrar em regime de
urgência para ser votada. Eu diria que elas poderão se cruzar
aí, PEC 200, indo lá para Senado que atende uma dimensão
mais ampla. O relatório do nosso companheiro Agnaldo, que
atende desde os federais, os municipais e atende uma clausula
particular aqui dos nossos policiais civis do Estado de Rondônia
que estão em desvio de função.
Então, essa ela é mais abrangente, e eu acho que
temos que lutar sim por ela, porque ela atende mais cidadãos,
cidadãs, funcionários do nosso Estado, aqueles que também
estão nas Prefeituras, estão em outros órgãos à disposição,
sem prejuízo da antiga PEC 87, hoje PEC 483. É bem verdade
que precisamos Deputado Capixaba, essa semana conversar
com o Presidente Aldo Rebelo para que ela venha a Plenário
para votação e que joguemos lá para o Senado e lá passa a
negociação final, uma guerra não se ganha, realmente, às
vezes, só com uma batalha, são necessárias várias batalhas
para se chegar ao sucesso, a sua vitória, vamos sim, nada
impede de caminharmos essa vitória dos estaduais, que seja,
87, que seja 91, mas é uma primeira vitória, é uma primeira
batalha, ela é importante porque ela abre caminho também
para que a PEC 200 ela possa ter o sucesso que necessitamos.
Eu diria que é apenas questão agora de estratégia, porque
aqui foi dito, nós somos apenas 8(oito) Deputados Federais e
3(três) Senadores no Congresso que temos 513(quinhentos e
treze) Deputados e 81(oitenta e um) Senadores e precisamos
do quorum altamente qualificado da votação, porque PEC, a
Emenda a Constituição, precisamos de 308(trezentos e oito)
votos favoráveis. É lógico que não vamos correr o risco de
colocar uma Emenda desse porte para votar sem ter o
entendimento dos demais líderes, esses demais líderes, com
exceção, ainda do entendimento final com o Executivo tem dito
“sim” favorável a Rondônia, favorável à Bancada, porque eu
acompanhei os Presidentes de Sindicatos aqui em busca do
apoio de assinaturas e os líderes disseram “sim”. E eu diria
que cada um de nós, a grande tarefa é buscar em nosso Partido
esse apoiamento, e eu gostaria só de recapitular aqui, lembrar,
que o PT tem 82(oitenta e dois) Deputados na Câmara. O PMDB
tem 81(oitenta e um), o PFL 64(sessenta e quatro), o PSDB
54(cinqüenta e quatro), o PP 51(cinqüenta e um), o PTB
42(quarenta e dois), o PL 38(trinta e oito), o PSB 28(vinte e
oito), o PDT 21(vinte e um); o PPS 15(quinze), o PC do B
11(0nze), o PV 08(oito); o PSOL 07(sete), PSC 06(seis), PRONA
02(dois), PMR 02 (dois), PTC 01(um), fazendo um total de
513(quinhentos e treze). Eu diria aqui, como nós somos
sabedores, esta PEC não é só do interesse do Partido A, B ou
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C, mas de todos os Partidos, e não é só de interesse da Bancada
Federal, é principalmente do Executivo.
O Executivo não tem hoje um Deputado Federal
representando, mas ele tem uma Bancada lá representada por
15(quinze) Deputados, porque ele precisa trabalhar. Os Prefeitos
precisam também, como meu amigo Bianco, porque o PFL,
que é a terceira maior Bancada, não tem nenhum Deputado
Federal, mas o PFL tem 64(sessenta e quatro) membros e é
importante que o PFL, que o Prefeito do PFL esteja coeso na
luta junto com os senhores Presidentes de Sindicatos e
Associações, junto conosco Deputados Federais, porque só
Rondônia não é suficiente qualquer uma das PECs, que seja
tramitação na Casa.
Então, é importante essa união, é importante essa
união, esse trabalho nesse momento, Sr. Presidente, é
importante porque nós temos aqui Deputados de outros
Partidos que não estão representados na Bancada Federal para
que eles possam fazer o trabalho, como o caso do Deputado
Gazoni do PDT, que ele possa acionar o seu Partido lá em Brasília
para que ele possa apoiar Rondônia, que possa apoiar a
Bancada Federal, possamos aqui somar cada Presidente de
Sindicato que tem o seu trabalho de liderança junto com outras
lideranças nacional e com seus co-irmãos que pode buscar
aquele ou outro Deputado lá em Brasília.
Então é hora de somarmos esforços, é hora de nos
unirmos, Deputado Estadual, Deputado Federal, Senadores,
Governador, Prefeitos e Sindicatos, Associação para essa grande
vitória, que não há vitória de nenhum Partido, nem de um
Deputado, é a vitória de Rondônia, porque vamos economizar
se todos votarem em torno, como já foi dito aqui, em torno de
R$30.000.000,00(trinta milhões) de reais, para que o Executivo
tenha mais recurso para aplicar na infra-estrutura, na Educação,
na Saúde, nas nossas estradas, aí sim vamos ter a redenção
de Rondônia, esta é a grande vitória, vamos a luta e Deus nos
ajude para que possamos alcançar a mesma.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Chefe da Casa Civil, Sr. Carlos Magno.
O SR. CARLOS MAGNO – Gostaria de me desculpar
com todos aqui, porque sabedor que sou da importância desta
Audiência Pública e, para que possa nesse encaminhamento
da discussão democrática os representantes dos Sindicatos se
manifestarem.
Eu gostaria de cumprimentar o Presidente e, ao mesmo
tempo elogiar a Mesa Diretora pela iniciativa desta Audiência
Pública e em nome do qual eu cumprimento a todos da Mesa,
a todos desse Plenário, aos senhores Deputados aqui presentes.
Eu, como municipalista que sou, acredito que quando
na Constituição de 88, quando reconheceram os municípios
como ente-federado e se não me engano no artigo 23 ou 24
da Constituição, que determinou que seria reconhecido as
competências dos entes-federados, inclusive naquele momento
sobre o reconhecimento através da Constituição dos municípios
fazendo parte dessa composição, a regulamentação para definir
essas competências até hoje não foi discutida. Por isso esses
momentos ainda existe no país, por falta do pacto federativo,
as discussões dos Municípios, dos Estados, do Governo Federal
e termina na discussão como hoje; de reconhecimento das
competências de cada um - assumir a sua condição e exercer
a sua função -, continua, descentralização de atividades sem
com isso transferir recursos no nível das responsabilidades e
das ofertas das políticas públicas que não tem essa definição
de competência. Mas por outro lado, eu gostaria de parabenizar
essa junção de forças, e falo isso representando o Governo e,
digo aqui, também, que o que se decidir, o que encaminhar,
que for bom para o servidor, é também bom para o Estado. E
o Governo do Estado de Rondônia, certamente, como um todo.
Mas, Deputado Nilton Capixaba, gostaria de dizer que,
na verdade é um presentão para Rondônia, para o Estado de
Rondônia. Mas, certamente, individualmente esse presente vem
mudar a vida de muitos servidores individualmente,
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pessoalmente com a sua família, com a sua qualidade de vida
e por isso essa mobilização. Gostaria de cumprimentar e
parabenizar os Sindicatos por entender que a mobilização, a
organização e essa Audiência Pública levam para Brasília um
consenso com relação a essas matérias tão discutidas
democraticamente. Mas, certamente aqui nós temos interesse
de funcionários municipais aqui representados, porque eu fico
satisfeito quando o Deputado Nilton Capixaba diz: - um
presentão para o Estado”. Mas também eu quero observar
Deputado, que é uma injustiça do Governo Federal com o Estado
de Rondônia sim, porque concedeu isso ao Amapá, a Roraima.
Entendeu, e naquele momento, não só a Bancada, mas o
Governo Federal deveria ter a sensibilidade de reconhecer o
Estado de Rondônia, não individualmente cada servidor, mas
também com o Estado que tinha toda condição de ser
beneficiado. Agora por outro lado gostaria de concordar com o
Deputado Valverde, militante que sou e estou lá direto também
como municipalista representando a Associação dos Municípios,
como Diretor da Confederação dos Municípios, fomos recebidos
como cachorros em Brasília. Já fomos expulsos, mas estamos,
hoje, discutindo no Comitê Federativo do Governo Federal. Mas
entendo que as entranhas do Congresso Nacional dependem
do que está fazendo hoje, do que a Bancada está fazendo, isso
é importante! O que me assusta um pouco, Deputado Miguel,
quando o Sr. disse que falou com o relator e ele disse que está
discutindo, o PT pediu para discutir a matéria para elaborar
um Parecer que seja de consenso, isso é perigoso, apesar de
reconhecer que aprovado no Senado significou sinal verde do
Governo Federal com relação a essa matéria, porque senão
nem de lá teria saído, vocês que são representantes de
Sindicatos que vão à Brasília sabem o que eu estou dizendo.
Mas esse é o momento onde todos os Parlamentares aqui,
também o Deputado Agnaldo Muniz usou da palavra, que
precisa, e o Governo quer estar presente nisso sim, o Governo
do Estado, que não tem interesse só no financeiro, tem interesse
também no valor humano disso. Nós queremos estar presente
sabendo da importância que é ir para o Plenário nesse consenso,
inclusive em todo o Plenário, individualmente dentro do
Plenário, manifestou-se aqui a iniciativa dos Prefeitos Municipais,
Câmara dos Vereadores, a própria Assembléia está fazendo
isso desde o início, o Congresso Nacional através da Bancada
de Rondônia está fazendo isso, está aqui o meu colega
Secretário de Administração e Secretário de Fazenda, por parte
do Governo nós vamos manifestar, cada gabinete de Deputado
e Senador do total do Congresso, o interesse como Governo
do Estado. E dia 21 desse mês de março, nós vamos estar
reunidos com todos os Prefeitos Municipais e Presidente de
Câmaras em Ji-Paraná no encontro da Entidade, e nós
gostaríamos de ter um representante dos Sindicatos, os
Parlamentares vão estar lá presentes com a gente, para que
todos possam manifestar, individualmente, junto aos gabinetes
de todos os Deputados e Senadores desse País o interesse e a
importância da aprovação dessa matéria.
Então, eu acho que é isso, como Governo do Estado,
reconhecemos o momento, estamos conscientes da importância
de cada uma das pessoas que representam segmentos, que
representam a sociedade como um todo, seja ele com mandato
no Sindicato ou no Parlamento e nós sabemos, e reconhecemos,
e gostaríamos de parabenizar todos.
Então, pedir a Deus que ilumine cada um daqueles
Parlamentares para que possa, realmente, na sua ação do
dia-a-dia fazer mais uma do que é as poucos justiças que esse
País tem feito a cada cidadão. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Presidente da OAB, Dr. Orestes Muniz.
O SR. ORESTES MUNIZ – Excelentíssimo Sr. Presidente
da Assembléia Legislativa - Deputado Carlão de Oliveira.
Excelentíssimo Sr. Deputado Chico Paraíba – Secretário da Mesa.
Excelentíssimo Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia – Desembargador Sebastião Chaves.
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Excelentíssimo Sr. Abdiel Figueira – Procurador Geral de Justiça.
Excelentíssimo Sr. Dr. Edílson, representando o Tribunal de
Contas, Conselheiro do Tribunal de Contas; Excelentíssimo Sr.
Carlos Magno – Chefe da Casa Civil, nesse ato representando
Excelentíssimo Sr. Governador do Estado. Excelentíssimo Sr.
Deputado Eduardo Valverde, Deputado Agnaldo Muniz, Deputado
Nilton Capixaba, Deputado Miguel de Souza, Deputados
Federais, excelentíssimo senhores Deputados Estaduais,
representantes dos Secretários de Estado, Secretário de Estado
presentes, Presidente de Sindicatos, Associações, Entidades,
Servidores Públicos.
Senhor Presidente, que sejam as primeiras palavras
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia, para
parabenizar a Assembléia Legislativa pela realização desta
solenidade e deste Ato público, dessa Audiência Pública no
sentido de congregar vários segmentos da sociedade num apoio
a um mesmo objetivo. A Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Rondônia, neste momento, por meu intermédio, unese a todos os sindicatos, entidades e associações que brigam
pela aprovação da PEC 483/05, e nós fazemos isso de uma
forma clara e direta, mas ao mesmo tempo, ombreando com
os trabalhadores e com os servidores públicos. Porque existe
no Congresso Nacional, também, a Frente Parlamentar da
Ordem dos Advogados do Brasil e dos Advogados na Câmara
dos Deputados, que também integra esta Frente Parlamentar
dois Parlamentares de Estado de Rondônia, que é o Deputado
Valverde e o Deputado Agnaldo Muniz. A Frente Parlamentar é
Presidida pelo Deputado Piau Lino, neste sentido então,
estaremos mantido contato com o Deputado Luiz Piau Lino,
que é o Presidente da Frente Parlamentar da OAB para que ele
agregue forças, juntamente com todos os advogados que
integram a Frente Parlamentar, que são mais de 100(cem)
Deputados Federais, hoje, no Congresso Nacional, para somar
com esses nossos Deputados, para somar com os Deputados
Federais de Rondônia para aprovação e tramitação tranqüila
desse projeto, da Emenda Constitucional, a 483/05 e fazemos,
também, pela convicção que temos, após a visita que recebi,
na OAB, dos sindicalistas, representando todos os segmentos
sindicais e, que nos apresentou cópia da emenda e após a
leitura inclusive da justificativa da emenda, chegamos a
conclusão que ela é fundamental, não somente para os
servidores, mas ela é fundamental também para o Estado de
Rondônia. Porque o Governo Federal de anos para cá tem
levado muito dinheiro de Rondônia, principalmente dinheiro da
arrecadação de Rondônia e, no que tange até também, ao
acordo que foi feito no caso do Banco do Estado de Rondônia,
do BERON. Esse dinheiro do BERON todo ano já é descontado
automaticamente dos repasses que o Governo Federal faz ao
Estado de Rondônia. Então a aprovação dessa Emenda
Constitucional, é uma maneira, a nosso ver de equilibrar esse
dinheiro que já é descontado de Rondônia, porque ele será
investido, exatamente na melhoria das condições de vida do
povo do Estado de Rondônia.
Quero também dizer, nesse momento, que o fato de
que todas as entidades sindicais, todos os segmentos dos
servidores públicos estão unidos e também o fato de que uniuse os Deputados Estaduais aos Deputados Federais, a totalidade
da nossa bancada federal, Senadores e Deputados Federais,
isso por si só já se constitui uma grande vitória de todos os
movimentos sindicais de Rondônia. Nós nunca vimos um fato
semelhante a esse no Estado de Rondônia em que se uniram
todas as entidades sindicais, todos os Deputados Federais, todos
os Senadores com o mesmo objetivo e o objetivo é só a melhoria
das condições de vida do povo brasileiro e, particularmente do
povo do Estado de Rondônia.
Para finalizar Sr. Presidente, além de nosso apoio, da
nossa solidariedade, eu vejo aqui muitas mulheres integrando
esse movimento e para nós da Ordem dos Advogados do Brasil
isso é uma satisfação. Nós que pregamos a igualdade e como
daqui a dois dias nós teremos a comemoração do Dia
Internacional da Mulher, quero deixar aqui a nossa homenagem,
o nosso reconhecimento pelo trabalho também, pelo trabalho
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também que as mulheres vêm realizando. E quando recebemos
ali, no nosso gabinete uma Presidente, uma mulher também
liderando esse movimento, para nós foi motivo de grande alegria
e me comprometi aqui comparecer com aquela liderança
feminina para aqui dar o nosso apoio e nos integrarmos nesse
movimento que será sem dúvida uma vitória de todo segmento
social do Estado de Rondônia. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra Deputado Haroldo Santos.
O SR. HAROLDO SANTOS - Gostaria de deseja uma
boa tarde a todos, desejar as boas vindas a esta Casa pessoas
de todo o Estado de Rondônia que estão aqui presente e
anunciar, também, Sr. Presidente e, autoridades aqui da Mesa,
que estamos falando diretamente com trinta municípios. Nas
Câmaras Municipais há servidores também participando dessa
Audiência Pública, nesse modelo, de televisão, que vocês vêem
aqui, é um trabalho da INTERLEGIS, da INTERCÂMARA, um
trabalho da Assembléia Legislativa, que através do nosso
Presidente Carlão de Oliveira, da sua Mesa Diretora e dos 24
Deputados Estaduais fica a disposição de toda a sociedade,
para que movimentos como esses e outros movimentos
importantes para o Estado de Rondônia estejam presentes em
todos os locais da nossa querida terra. Saudar o nosso querido
Presidente Carlão de Oliveira, que promoveu e convidou a nossa
bancada federal, para esse grande evento que visa não só o
beneficio do Estado, mas acima de tudo o benefício para esses
grandes colaboradores que fizeram esse Estado de Rondônia.
O Deputado Estadual Chico Paraíba, nosso Secretário da Mesa
Diretora, nosso querido Desembargador Sebastião Teixeira,
Presidente do Tribunal de Justiça, nosso querido Carlos Magno
Ramos, Secretário Chefe da Casa Civil, nesse ato representando
S. Exª, o Governador Ivo Cassol, ilustríssimos senhores
Senadores que não estão aqui presentes. mas a gente fica
muito feliz, nosso Procurador Geral de Justiça aqui presente.
Muito obrigado pela sua presença, Senadores também Valdir
Alves, Amir Lando e Fátima Cleide, que infelizmente por
atividades não estão aqui presentes e ressaltando com muito
carinho a presença dos nossos Deputados Federais; Valverde,
Agnaldo, Miguel e Nilton Capixaba. A presença também do
nosso representante, do Tribunal de Justiça, muito nos alegra
a sua presença Edílson e também do nosso Presidente da OAB,
Dr. Orestes Muniz, que com muita sabedoria já mostrou tantos
pontos positivos desse encontro, o Dia da Mulher, o dia 8 esse
encontro de idéias. A Assembléia Legislativa fica muito feliz
com a presença de todos, incumbiu-me S.Exª, o Presidente da
Mesa Diretora para saudar tanto as autoridades, como os
sindicalistas, como todas as pessoas aqui presentes. A
Assembléia está sempre aberta, e quando os sindicalistas
procuraram o nosso Presidente para essa atitude ele de
imediato contatou com a nossa bancada federal e esse Plenário
se reveste dessa alegria de ver tantas pessoas ansiosas aqui
presente. Se os senhores perceberem aqui, com exceção do
Presidente, do Governador que já tinham outros atributos para
essa hora, mas grandes autoridades estão aqui presentes.
Procurador Geral, Procurador de Justiça do Estado, Secretários
de Estado, por quê? Porque esse é um momento muito
importante e aqui lembrou bem o Dr. Orestes, a União há anos
e anos leva dinheiro do Estado de Rondônia, levou dinheiro na
época do IBDF, quando retirava dinheiro das matas e plantava
cajueiro lá no meu longínquo Ceará, depois foi a vez do BERON
que mandou um interventor para cá, mas também levou o
dinheiro e assim foi sendo feito. Então com a sabedoria que
esses quatro representantes da nossa Câmara Federal têm e
vocês sabem que esse estreitamento de idéia. E é aqui que
começa a grande confusão, é exatamente vocês terem a
estratégia de unidade e fazerem prevalecer já a primeira
conquista. Vocês se lembram bem que nós estávamos ansiosos
algum tempo atrás quando foi a questão do BERON e de repente
tiraram a matéria de pauta e ela nunca mais subiu à tona?
Ficou como morta lá para dentro e quantos milhões por mês
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ficam lá em Brasília. Se vocês lembrarem também e, eu tenho
certeza, pela competência que cada um de vocês têm e nos
alegra ver os Deputados Federais porque representam muito
bem a nossa terra, vocês sabem também dos problemas das
usinas hidrelétricas, a questão do gasoduto, a própria PEC13
que trata da criação da autoridade que os Estados criem
municípios, são assuntos que, às vezes, não se consegue
trabalhar.
Então nós gostaríamos de pedir que vocês encontrem
essa alternativa, orientados pelos sindicalistas para que sigamos
numa estratégia bem determinada, como lembraram vários
Deputados Federais que me antecederam, para que tenhamos
a primeira conquista e aí existem, ainda, dúvidas se naquela
chamada PEC200, da Fátima Cleide, a PEC483, se já com a
questão do Líder do Governo, do Mercadante, se já estaria
incluído os municipais ou não. Mas de qualquer forma talvez
se já um primeiro atributo e aí eu tenho certeza que a partir
desse momento, nós vamos alegrar mais esse Estado, porque
serão milhares de servidores já tranqüilos e vocês confirmando
isso. Então em nome dos senhores Deputados Estaduais, em
nome da Mesa Diretora, nós queremos agradecer a todos os
presentes, a cada um dos senhores sindicalistas que estão
aqui presentes. Que desde o momento, eu me lembro naquele
dia, quando estávamos em Brasília, estava eu e o Deputado
Nereu, representando esta Casa também naquele momento
que foi o lançamento da PEC200, quando o nosso querido Nilton
Capixaba nos levou a almoçar, a ter uma reunião com o
Presidente da Câmara naquela hora e também estivemos no
gabinete da Senadora Fátima Cleide, momentos importantes,
Sr. Presidente, que nós gostaríamos que o Sr. nomeasse uma
comissão de Deputados Estaduais para acompanhar os
sindicalistas, para que, o que for de interesse das classes
trabalhadoras desse Estado que sejam feitos, os trabalhos aqui
também nesta Casa. Volto a lembrar momentos importantes
que passaram por esta Casa e aqui está o nosso querido
Procurador do Estado, quando do recebimento de volta daqueles
companheiros que tinham sido demitidos, a Assembléia montou
uma comissão e esta comissão junto com os sindicatos, junto
com o Governo do Estado, junto com o Procurador participou
de audiência com aqueles Ministros e o que era impossível a
justiça se fez presente para aos lares de milhares de
rondonienses.
Muito obrigado pela presença de todos, saudamos aos
30(trinta) municípios que nos assistem. Esta Casa está à
disposição de vocês. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Gazoni.
O SR. EDISON GAZONI – Excelentissimo Sr. Presidente
desta Casa, Carlão de Oliveira, gostaria de pedir licença a todos
e, em nome do Exmº Sr. Desembargador Sebastião Teixeira,
cumprimentar os demais membros desta Mesa, em nome do
Deputado Beto do Trento também cumprimentar todos os
Deputados, senhores Presidentes de sindicatos, representantes,
senhores servidores.
Senhor Presidente, o que nos traz aqui é bem sucinto,
nós não queremos tirar tempo, mas ser objetivo, da mesma
forma em que o Presidente da OAB, Dr. Orestes Muniz vem
aqui manifestar o apoio àquela honrosa entidade, aos servidores
e pedir o apoio na votação também, os Deputados Federais,
nós queremos aqui fazer um pedido que nós já estivemos em
Brasília, que são fatos muito importantes para a vida do Estado
de Rondônia e para o desenvolvimento da economia. Primeiro
nós temos a Lei Geral da Micro Empresa, que vai beneficiar
mais de 70% dos micros empresários do Estado de Rondônia,
é um fato importante para a nossa economia e também, senhor
Presidente, pedir o apoio e manifestar o apoio à PEC483. Eu
vou apenas, aqui, ler o último parágrafo onde devemos nesse
momento nos despojarmos de todo e qualquer fatualidade
política e unirmos nas forças independentes de opção partidária
para erguermos essa bandeira que deve ser de todos, para
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lutar por um Estado melhor para nós e para nossas futuras
ações.
Senhor Presidente, assino esse manifesto que ora passo
a suas mãos para que seja entregue a Sra. Presidente Jarina,
que congrega todos os sindicatos, assinado pelo Presidente da
Federação da Agricultura, Sr. Francisco Ferreira Cabral,
assinado também pelo Presidente da FECOMÉRCIO, Francisco
Teixeira Linhares; assinado pelo Presidente da FIERO –
Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, o
companheiro Eusébio André; assinado pelo Presidente da
FEIPIN, que é o nosso companheiro Leonardo Sobral; também
assinado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
do Estado de Rondônia, senhora Joana Joanora das Neves;
assinado pelo Presidente da Associação Comercial do Estado
de Rondônia, Vanderlei Garcia de Lima, também assinado pelo
Presidente da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto
Velho, Osvino Juraseski e também assinado por nós, pela
Federação das Associações Comerciais do Estado de Rondônia.
Portanto, todas as federações como também a OAB estamos
engajados no apoio a esses Parlamentares no sentido da
PEC483.
Tenham a certeza vocês, que com essa força, com
essa união nós vamos vencer e serão beneficiadas essas
pessoas que tanto precisam, esses servidores que tanto já
lutaram não só pelo Estado, mas desde a época do Território,
a vocês parabéns por todo esse movimento. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Beto do Trento.
O SR. BETO DO TRENTO – Senhor Presidente, fazer
uma saudação especial aos membros da Mesa, em nome do
Dr. Abdiel, cumprimentar os Deputados Federais nessa tarde,
Dr. Miguel de Souza Deputado Nilton Capixaba, autor da PEC200,
cumprimentar o Deputado Eduardo Valverde, Deputado Agnaldo
Muniz, que não está nesse momento conosco. Saudar a todos
os Deputados Estaduais presentes, saudar o Conselheiro
Edílson, Dr. Orestes Muniz, representante e Presidente da OAB
- Seccional Rondônia, saudar os Secretários de Estados
presentes: Genaro de Andrade, Secretário Valdir, Renato
Condelli da PGE. Enfim, a imprensa presente, os servidores
nesta tarde, os sindicatos todos representados nesta tarde
conosco, aos internautas que estão nos assistindo nos 30(trinta)
municípios pela INTERCÂMARA, INTERLEGIS. Enfim, eu não
poderia me furtar da palavra nesta tarde, visto do momento
histórico, eu diria, nós que assistimos o movimento semelhante
a esse que teve êxito quando foi da readmissão dos servidores
públicos demitidos em 2000 e que foram readmitidos nesse
Governo, onde houve uma vontade não só dos sindicatos, onde
houve uma vontade não apenas dos servidores, mas como
também desta Casa, esta Casa teve um papel importante e,
hoje, Sr. Presidente, nós temos que parabenizar a Mesa Diretora
na sua pessoa aqui, por ter chamado esse encontro, por ter
chamado realmente para discussão nesta Mesa aqui e mostrar
da importância que são essas duas PECs que estão em
tramitação na Câmara Federal, tanto a 87 quanto a 200 e
mostrar para a sociedade que a Assembléia Legislativa através
dos 24 Deputados também querem somar com certeza aos
oito Deputados Federais de Rondônia e aos três Senadores
que lá estão fazendo um papel brilhante. E isso, talvez seja o
maior desejo de todos servidores que hoje nos cobram no diaa-dia na rua, aonde nos encontram, nos perguntam como está
à transposição e a resposta que nós temos é o que a gente
sempre fala, que está sendo trabalhado, que está sendo tratado
com muito respeito, com carinho pelos nossos Parlamentares
Federais e que vai acontecer. Eu não tenho dúvida.
Nós já ouvimos aqui nos pronunciamentos anteriores,
da importância, o que vai trazer de benefícios para o Estado
essa transposição. Os números nos mostram se as duas PECs
forem aprovadas, mais de R$30.000.000,00(trinta milhões)
sobrará nos cofres públicos do Governo Estadual. Nós vimos
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as dificuldades para que os Poderes, aqui representados, o
quanto foi difícil no fechamento do Orçamento deixar uma
reserva de um aumento, talvez, praticamente 10%. Ou seja,
10% para o servidor público estadual, como foi difícil fazer
cortes no Orçamento para poder contratar mais policiais
militares esse ano, como foi difícil fazer cortes no Orçamento
para adequar, talvez, todas as necessidades que o Estado
precisa. Com isso, eu tenho a certeza, que não é que vai sobrar
recursos no Orçamento do Estado, mas que vai melhorar a
saúde, melhorar a educação. Mas, o mais importante é para
valorizar o Servidor Estadual, é para poder dar mais condições
de trabalho para ele, é para poder o Estado contratar mais
servidores, capacitar esses servidores e, aí sim, nós vermos
que temos servidores motivados e que fazem o trabalho,
realmente, porque estão sendo motivados por algo que o
Governo está oferecendo. Eu tenho certeza, hoje encontra-se,
a PEC 483 agora ela já está num estado bem avançado. Porém,
nós já vimos, está com os pareceres favoráveis nas Comissões,
e essa PEC, eu diria que não é um ganho do Estado, ela vai ser
um ganho, realmente, do servidor do quadro federal, que vai
passar a ser um servidor do quadro federal. Eu tenho certeza,
tanto a Câmara Baixa ou a Câmara Alta como é tratada estão
com o compromisso assumido perante a sociedade, estão com
o compromisso com as entidades, com todos os Sindicatos. De
ver essas duas PECs, elas terem a sua promulgação em edições
diferentes, já que uma completa a outra que nós vimos.
Endossando apenas, o que falou o Deputado Haroldo Santos,
que eu acredito que esta Casa, Sr. Presidente, tem que formar
uma comissão para acompanhar os sindicatos para que eles
possam ter maior representatividade, mais força para fazer
essa cobrança em Brasília. E, mais um detalhe, que eu acho
importante é que esta Casa possa fazer um documento em
nome dos 24 Deputados e encaminhar. Nós temos oito
Deputados Federais aqui e três Senadores. Mas, encaminhar
para os outros 505 Deputados Federais em Brasília e aos outros
78 Senadores, mostrando, realmente que é um desejo da
sociedade, é uma necessidade do Estado de Rondônia, para
que isso seja concretizado. E com isso todos irão ganhar: o
Estado de Rondônia acima de tudo. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Com
a palavra o Deputado Chico Paraíba, o último Deputado.
O SR. CHICO PARAÍBA – Bem como membro da Mesa
Diretora, 1º Secretário, eu não poderia deixar aqui de também
através das nossas palavras dá a César o que é de César e
incumbiu-me o Presidente desta Casa para que possamos fazer
as considerações finais e aproveito este momento para que
todos aqui que estão presentes, representantes dos Poderes,
a imprensa, os representantes dos Sindicatos, que estão
fazendo um papel brilhante em alimentar aquela fogueira, a
fogueira dos sonhos, não deixar que a fogueira apague, todo
dia brigando para que um sonho que aqueles que são
pessimistas, ou seja, os vivos mortos jamais acreditam que
este sonho será realizado, mas eu tenho certeza, por isso que
eu peço a todos que jamais vi uma bancada federal tão
competente como esta no Congresso Nacional. Porque eu diria
isso aqui relembrando as questões, esta PEC483, na realidade
é um avanço jamais conquistado pelo Estado em função da
batalha de todos e, principalmente da Bancada Federal. A Lei
de Zoneamento, eu quero citar aqui, Presidente, que a Lei do
Zoneamento, Vossa Excelência sabe que faltando apenas
4(quatro) dias para terminar o Governo passado, esta Lei foi
feito um acordo e nós pedimos para retirar o Projeto porque
estava sendo relatado em Plenário e votado sem passar pelas
Comissões e a Bancada Federal, invejavelmente, fez um acordo
na Lei do Zoneamento do segundo acordo que Rondônia ganhou
muito, ou seja, nós podíamos explorar até 50% na subzona
1.1, neste novo acordo nós podemos explorar até 50% na
Subzona 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Saibam os senhores que isto é uma
conquista muito grande porque o Estado de Rondônia em
detrimento de outros Estados da Região Norte só exploram até

Nº 08

ANAIS 2006

DIÁRIO

20%, ou seja, 80% têm que ser preservado, isso nós temos
que espalhar nos quatro cantos do Estado, porque isso foi um
acordo que teve uma participação decisiva da Bancada Federal.
A Bancada Federal de Rondônia jamais colocou tantos recursos
para os municípios.
Eu queria, sem sombra de dúvida, parabenizar a todos
os Deputados Federais, porque os municípios de Rondônia
estão recebendo recursos diretos para os municípios e nós
temos que propalar isso nos quatro cantos do Estado em função
da união e da harmonia da nossa Bancada Federal. E, aí a
“MP do Bem”, se Vossas Excelências não sabem, mas é bom
que se diga que o grande problema de Rondônia é a questão
fundiária. Lá na “MP do Bem”, foi resolvido pela Bancada Federal,
o Senador Amir Lando, que era o relator, colocou lá que nós
poderíamos titular até 500(quinhentos) hectares de terras do
Brasil inteiro e principalmente do Estado de Rondônia que era
um grande problema, e nós devemos isto a quem? À Bancada
Federal, porque, sem sombra de dúvida fez esse trabalho de
união sem discordância e até os micros empresários tiveram,
também, um grande ganho na questão da diminuição dos
impostos.
Também, quero ressaltar um trabalho importante,
nunca se avançou tanto na questão das discussões da sonhada
estrada do Pacífico com as pontes de integração que já foram
construídas no Estado do Acre.
Não podemos deixar de falar na questão dos avanços
da discussão das hidrelétricas, porque muitos, realmente, não
acreditam que de fato será redenção para o Estado de
Rondônia, nunca se avançou tanto na questão da discussão do
gás de Urucum, porque é um absurdo, é uma vergonha, já se
falou, o Estado brasileiro gasta mais de quatro bilhões de reais
por ano só com a questão da CCC da Cota, consumo de
combustível, onde todos esses produtores de energia recebem
o combustível de graça, aqui se gasta um milhão e duzentos
mil litros de combustível todo dia, de graça, e quem está
pagando é o povo brasileiro e nunca se avançou tanto, assim
em todas essas questões.
Então, eu queria pedir para vocês, que aqueles que
falam que a Bancada Federal não faz nada, tinha que fazer um
exame de consciência, tinha que olhar para dentro de si e dar
a César o que é de César, e eu quero dizer para os senhores
que jamais tivemos tantas conquistas, tivemos um Ministro junto
com esta bancada de Rondônia pela primeira vez um Ministro,
que ocupou uma cadeira a nível federal em detrimento do nosso
Estado que é tão pequeno. Então cabe a todos nós também
valorizar as pessoas no momento certo, e valorizar de fato
aqui que todas essas conquistas aconteceram por quê? Porque
o PT, o PMDB, o PP, o PTB e todos os Partidos falam irmanados,
unidos, com o mesmo propósito. Que vocês possam sair daqui
hoje conscientemente que nós estamos unidos em diversos
aspectos, em diversas camadas. E parabenizar senhor
Presidente, mais uma das ações desta Casa, dos 24 Deputados,
porque aproveitou a oportunidade para dar informação, porque
informação é poder, e cada um está saindo daqui com o poder
de brigar, de reivindicar e de cobrar de todas as lideranças,
porque a PEC483 será de fato uma realidade por que só vive
quem sonha e viva os vivos porque sonham. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em nome
dos Sindicatos, concedo a palavra ao Juscelino Moraes Amaral
– Presidente e Secretário do SINSEPOL – Sindicato dos
Servidores da Polícia Civil.
O SR. JUSCELINO MORAES AMARAL –
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Carlão de Oliveira. Excelentissimo Sr. Desembargador
Sebastião Teixeira Chaves, Presidente do Tribunal de Justiça.
Excelentíssimo Sr. Chico Paraíba, 1º Secretário desta Casa.
Excelentíssimo Sr. Procurador de Justiça, Abdiel Ramos Figueira,
representando o Ministério Público, Deputado Federal Miguel
de Souza e Relator da Comissão que tratou da proposta de
Emenda Constitucional 200-A, Deputado Nilton Capixaba, mui

DA

ALE-RO

4 de abril de 2006

Pág.131

digno 2º Presidente da Câmara dos Deputados e autor da
PEC200, Conselheiro Edílson Silva, representando neste ato o
Tribunal de Contas, Dr. Orestes Muniz e meu Professor
Presidente da Ordem dos Advogados, Carlos Magno, Chefe da
Casa Civil, neste ato representando o Governador do Estado e
Deputado e nosso companheiro Deputado pelo PT Eduardo
Valverde. Senhores Deputados, Secretário de Estado, Dr.
Genaro, Valdir Alves, especialmente o Procurador Geral do
Estado, Dr. Renato Condelli, também GM. IIr. da GLOMARON
no Estado de Rondônia.
O primeiro momento é de agradecimento e júbilo,
especialmente aos Sindicatos e aqui queria enaltecer o trabalho
de todos os Sindicatos no serviço público, especialmente aqui
pagiando também o Dr. Orestes Muniz, nas pessoas da Jarina
e da Claudir, Presidente de dois Sindicatos de Servidores
Públicos no Estado de Rondônia.
Mas Srs. Deputados, sindicalistas, servidores e
autoridades, tudo aconteceu em meados de 2003 quando esse
grupo de Sindicatos analisando a PEC e depois a Emenda a
Constituição 38, que transferiu para o quadro da União Policiais
Militares do Estado de Rondônia, analisando também naquele
momento as Emendas à Constituição que transferiu para o
quadro da União servidores dos ex-Territórios e depois Estado
de Roraima e Amapá, decidiram ir à Brasília encampar nos
Gabinetes dos Deputados Federais e Senadores para que
apresentasse uma proposta à Constituição para que os
servidores de Rondônia tivessem o mesmo benefício que foi
concedido aos servidores de Roraima e Amapá, por que o
mesmo benefício? Porque a Constituição de 88 ao criar os
Estados de Roraima e Amapá ela dizia que “aqueles Estados
seriam transformados nos moldes da Lei Complementar nº41
que criou o Estado de Rondônia”, e ali transferia para os quadros
da União os servidores admitidos nos dez primeiros anos. Ora,
se Roraima e Amapá teve esse benefício em função da Lei
Complementar nº41, os servidores de Rondônia, até aquele
momento não tinham tidos, e nós fomos recebidos em Brasília
por toda a Bancada Federal, diga-se de passagem, tanto na
Câmara e como no Senado, mas só um poderia apresentar a
proposta. Essa proposta no primeiro momento foi apresentada
pelo Deputado Nilton Capixaba pela parte da manhã, onde a
Emenda dele transfere para os quadros da União os servidores
contratados pelo Governo de Rondônia até o ano de 1991, no
mesmo dia pela parte da tarde, juntamente com a Senadora
Fátima Cleide, protocolamos uma proposta de Emenda à
Constituição, onde aquela proposta era mais extensa e mais
abrangente, porque além de beneficiar os trabalhadores de
Rondônia até o dia 31 de dezembro de 1991, ela dizia também
e aqueles contratados por força de Lei Federal e Estadual,
durante a tramitação e a discussão da proposta da Senadora
Fátima Cleide, já na 2ª votação, a Assessoria do Senador Aluízio
Mercadante pediu vistas do processo e assim a Senadora o
concedeu para que suprimisse a expressão “Estadual” daquele
Projeto e assim foi feito e com a supressão da palavra
“Estadual”, o Projeto hoje da Senadora Fátima Cleide, a proposta
que está na Câmara dos Deputados sob o número 483/05
contempla os servidores contratados pelo Governo de Rondônia
nos dez últimos anos conforme traz alude a Lei Complementar
nº41, ou seja, os dez anos. Em momento nenhum a proposta
da Senadora Fátima Cleide que hoje está na Câmara limita até
o ano de 87 a admissão desses servidores, e se observarmos
a alteração que ela fez nas disposições transitórias, ou seja,
no seu artigo 89 ali ela diz: “os servidores contratados por
força de Lei Federal e aqueles custeados pela União até o dia
31 de dezembro de 1991”. É esta proposta que nós queremos
que seja votada, que contemple os servidores nos dez anos
que a União teria que manter esses servidores. Já a proposta
do Deputado Nilton Capixaba que foi acoplada ao Relatório do
Deputado Agnaldo Muniz, que ficou com o nº200-A além de
contemplar os servidores até o ano de 91, contempla também
os servidores municipais, contempla também os servidores
aposentados, e além disso, os policiais civis que
comprovadamente neste período de 81 a 91 comprovem que
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exerceram a atividade policial. Senhoras e senhores uma
Emenda à Constituição quando é promulgada ela tem que ser
cumprida na sua totalidade. Em momento algum nós discutimos
períodos, aqui, de 87 ou 91, que pode municipais, que não
pode. Nós temos que ter em mente que uma emenda à
Constituição, ela vai ser inserida no bojo da Carta Magna, vai
alterar o artigo 87 e, ela vai passar a vigorar de acordo com
aquilo que foi aprovada hoje na Câmara, que já foi aprovada
no Senado e depois promulgada pelo Presidente do Senado.
São essas as ponderações que me incumbiu os
Presidentes de Sindicatos de fazer. E, parabenizar mais uma
vez, como já foi dito aqui, o Deputado Carlão de Oliveira por
essa brilhante iniciativa. Nós estaremos nos dirigindo amanhã
para Brasília em busca de uma audiência com o Presidente da
Câmara, audiência essa que nós vamos ter companhia de todos
os Deputados Federais e Senadores para que ele possa colocar
num primeiro momento para votação a PEC483, iniciativa da
Senadora Fátima Cleide que já foi aprovada na Câmara dos
Deputados e também que coloque para votação a PEC200-A,
de autoria do Deputado Nilton Capixaba, tendo como relator o
Deputado Agnaldo Muniz, porque esta PEC contempla tudo aquilo
que porventura não esteja na PEC da Senadora Fátima Cleide.
São essas as ponderações Exmºs. Senhores
Deputados, Secretário de Estado, Sindicalistas e Servidores
que os Sindicatos de Serviço Público traz à esta Casa. E
lembrando ainda que independentemente da aprovação da
proposta da Senadora Fátima Cleide, os Sindicatos continuarão
unidos para ver também aprovada, tanto na Câmara como no
Senado a proposta de Emenda a Constituição do Deputado
Nilton Capixaba. E depois do último momento, juntamente, aí
sim, aqui já no Estado de Rondônia, através da Procuradoria
Geral do Estado, através do seu Secretário de Administração,
a forma de como esses servidores estaduais e municipais serão
transpostos para o quadro da União. Muito obrigado Sr.
Presidente.

está na CCJ depois vai para Comissão Especial, não adianta
pedir para votar, porque ainda tem um trâmite para fazer na
Comissão Especial.
A que está pronto para votar, com requerimento de
urgência, assinado por todos os lideres é a PEC200.
Então, eu diria que nós pediríamos ao Líder, ao
Presidente da Casa Aldo Rebelo a votação da PEC200, jogamos
para o Senado, ao mesmo tempo urgência, que ele pode pedir
sendo Presidente de um Poder, vocês sabem disso, urgência
da PEC483 criando a Comissão Especial e se possível a mesma,
o qual nós tivemos o privilégio de presidir, dando condições. Já
fizemos audiências públicas para dar serenidade e aprovação
imediata e a garantia que os Sindicatos querem que não receba
grande emendas, porque cai na mão de qualquer um, vocês
sabem disso, se não tiver um direcionamento do seu Presidente
e do seu Relator corre o risco de antes de ir para o Plenário a
PEC483 receber deformações ou até mesmo ser rejeitada.
Então eu pediria, vamos votar a PEC200 que contempla
de 81 a 91 todos os funcionários, quer seja Lei Federal ou
Estadual e os funcionários municipais e subscrever essa ordem
do Deputado Agnaldo.

O SR. AGNALDO MUNIZ – Uma Questão de Ordem Sr.
Presidente.

DECRETO LEGISLATIVO N° 221, DE 28 DE MARÇO DE 2006.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Pois não.
O SR. AGNALDO MUNIZ – Senhor Presidente, tendo
em vista todos os Poderes aqui do Estado de Rondônia ser
favorável a essa PEC, está envolvido aqui todos os segmentos
da sociedade, nós estamos vendo aqui, está o Poder Executivo,
Legislativo Estadual e Federal do nosso Estado, Poder Judiciário,
está aqui o Ministério Público, o Tribunal de Contas,
representantes aqui de entidades religiosas, nós vemos aqui
representantes da própria Maçonaria. Enfim nós vemos que
toda a sociedade está envolvida nesse sentido. Eu proporia
que fizéssemos um documento a partir dessa Audiência, que
todos esses segmentos assinassem esse documento como um
apoio e esse documento fosse redigido por uma entidade como
a OAB, que é totalmente isenta da questão política, redigisse
um documento e todos os segmentos assinassem como um
apoio a essa iniciativa de todos do Estado de Rondônia, aí se
torna um envolvimento da sociedade geral, mostrando em
Brasília que toda a sociedade rondoniense está envolvida nesse
sentido. É a minha colocação Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Tendo
representado o requerimento do Deputado Agnaldo Muniz,
consultando aqui o Presidente do Tribunal de Justiça e o
Procurador Geral de Justiça Dr. Abdiel e está aqui também o
Vice-Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Edílson, está aqui
também o Secretário Chefe da Casa Civil, Carlos Magno, eu
acredito que nós vamos dar encaminhamento ao Presidente
da OAB, Dr. Oreste Muniz para que encaminhe o documento
para que nós possamos assinar.
Nada mais havendo a tratar..., com a palavra o Dr.
Miguel de Souza para fazer as considerações finais.
O SR. MIGUEL DE SOUZA – Senhor Presidente, eu
gostaria até pedir licença do Agnaldo e subscrever a proposta
do mesmo, mas eu gostaria de lembrar o seguinte, a PEC487,

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Então fica
o Dr. Oreste Muniz para encaminhar o documento para que os
demais Poderes assinem.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, declaro encerrada esta Audiência Pública.
(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 35 minutos).

DECRETO LEGISLATIVO

Concede título honorífico de Cidadão do Estado de
Rondônia ao Senador Efraim de Araújo Morais.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA decreta:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou, nos
termos da alínea “j” do inciso I do parágrafo único do artigo
166 do Regimento Interno, e eu, Carlão de Oliveira, Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1°. Fica concedido o título honorífico de Cidadão do
Estado de Rondônia ao Senador Efraim de Araújo Morais, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 28 de março de 2005.
Deputado Carlão de Oliveira
Presidente
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