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ATA DA 13ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª
 SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 19 de abril de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente
Chico Paraíba – 1º Secretário

(Às 17 horas e 29 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Dr.
Deusdete Alves (PDT), Edison Gazoni (PDT),  Dr. Carlos (PDT),
Chico Paraíba (PMDB), Daniel Neri (PMDB), João da Muleta
(PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Ellen Ruth (PP), Haroldo
Santos (PP), Maurão de Carvalho (PP), Kaká Mendonça (PTB),
Leudo Buriti (PTB), Chico Doido (PSB),  Ronilton Capixaba (PL),
Romeu Reolon(PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli
(PTN), Beto do Trento (PSDC) e Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Havendo
número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do
povo rondoniense, declaro aberta a 13ª Sessão Extraordinária
da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura da Ata da
Sessão Extraordinária anterior.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Solicito
Sr. Presidente, a dispensa da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
dispensada a leitura da Ata. Passemos à Ordem do Dia.

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura das
matérias a serem apreciadas.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das matérias para apreciação:

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- Poder Executivo - Mensagem Nº036 – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR nº090/06. Votação nominal. “Dispõe sobre a
criação da Comissão de Tomada de Contas no âmbito do
Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes do
Estado de Rondônia – DER/RO, e dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis votam SIM, os
contrários votam NÃO.

Solicito ao Sr. Secretário fazer a chamada nominal dos
Srs. Deputados.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo  à Chamada nominal dos Srs. Deputados.

Chamada noninal:

- Deputado Nereu Klosinski - Sim
- Deputado Neri Firigolo - Ausência justificada
- Deputado Amarildo Almeida - Ausência justificada
- Deputado Doutor Deusdete - Sim
- Deputado Gazoni - Sim
- Deputado Doutor Carlos - Sim
- Deputado Chico Paraíba - Sim
- Deputado Daniel Neri - Sim
- Deputado João da Muleta - Sim
- Deputado Marcos Donadon - Sim
- Deputada Ellen Ruth - Sim
- Deputado Haroldo Santos - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
--Deputado Kaká Mendonça - Sim
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- Deputado Leudo Buriti - Sim
- Deputado Chico Doido - Sim
- Deputado Paulo Moraes - Ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - Ausente
- Deputado Everton Leoni - Ausente
- Deputado Romeu Reolon - Sim
- Deputado Carlão de Oliveira - Abst. Regimental
- Deputado Edézio Martelli - Sim
- Deputado Beto do Trento - Sim
- Deputado Renato Velloso - Sim

 Segunda chamada:

- Deputado Neri Firigolo - Ausência justificada
- Deputado Amarildo Almeida - Ausência justificada
- Deputado Haroldo Santos - Sim
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Paulo Moraes - Ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - Sim
- Deputado Everton Leoni - Ausente

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito
aos Srs. Deputados que se encontram aqui atrás na sala de
reuniões, para comparecerem ao Plenário.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Senhor
Presidente, 18 votos favoráveis, 1 abstenção Regimental e 5
ausências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
Aprovado o Projeto de Lei Complementar 090/06. Vai ao
Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Senhor
Presidente, todas as votações são simbólicas.

- Poder Executivo – Mensagem nº026 – PROJETO DE LEI
497/06 - “Cria o Programa Servidor Padrão, no âmbito de
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, e da outras
providências”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº497/06. Em discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura:

- PROJETO DE LEI nº 509/06 - Deputada Ellen Ruth – “Autoriza
o Poder Executivo a alienar, através de doações, bem imóvel
do Estado de Rondônia, situado no município de Porto Velho”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão o Projeto de Lei nº509/06. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das matérias.

- Projeto de Lei 516/06 – Poder Executivo –
Mensagem 35 – “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar de dotação até o montante de
R$500.000,00 e alteração da denominação do Projeto Atividade
em favor da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº. 516/06.  Encerrada a
discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Projeto de Lei 517/06 – Poder Executivo –
Mensagem 37 – “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar até o montante de R$3.178.000,00 em
favor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
– SEAPEN”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 517/06.  Encerrada a
discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria:

- Projeto de Lei 518/06 – Poder Executivo –
Mensagem 038 – “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar em favor do Fundo Especial de
Reequipamento Policial – FUNRESPOL, no valor de
R$2.044.700,00.
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O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 518/06.  Encerrada a
discussão.

Em votação.  Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Projeto de Lei 521/06 – Poder Judiciário – “Dispõe sobre a
revisão geral das remunerações dos servidores públicos do
Poder Judiciário de Rondônia”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 521/06.  Encerrada a
discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria:

- Projeto de Lei 510/06 – Deputada Ellen Ruth – “Institui a
meia entrada em locais públicos da cultura, esporte e lazer
para doadores de sangue fidelizados, e dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº510/06.  Encerrada a
discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria:

- Projeto de Lei 512/06 – Deputada Ellen Ruth –
“Institui no Estado de Rondônia a meia-entrada para professores
em estabelecimentos de cultura, esportes e lazer, e dá outras
providências”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 512/06.  Encerrada a
discussão.

Em votação.  Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria:

- Projeto de Lei 526/06 – Deputado Leudo Buriti – “Declara
de Utilidade Pública o Conselho de Ministros Evangélicos de Ji-
Paraná”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº526/06.  Encerrada a
discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Projeto de Lei 515/06 – Deputado Beto do Trento – “Declara
de Utilidade Pública a Associação de Mulheres Evangélicas –
AME de Cacoal”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 515/06.  Encerrada a
discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria:

- Projeto de Lei 527/06 – Deputado Leudo Buriti – “Declara
de Utilidade Pública o Núcleo de Articulação e Fomento ao
Associativismo com sede em Ji-Paraná”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão e Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 527/06. Encerrada a
discussão.

Em votação.  Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria:

- Projeto de Lei 523/06 – Deputado Leudo Buriti – “Estabelece
períodos para a realização de provas de concursos públicos,
exames vestibulares e dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão  votação o Projeto de Lei nº 523/06.  Encerrada a
discussão.

Em votação.  Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria:

- Projeto de Lei 500/06 – Deputado Beto do Trento –
“Estabelece limite máximo para cobrança pela emissão de
certificados, históricos escolares e diplomas pelas instituições
de ensino superior no Estado de Rondônia”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 500/06.  Encerrada a
discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) -
Procedendo à leitura da matéria:

- Projeto de Lei 511/06 – Deputada Ellen Ruth – “Institui o
passe-livre para estudantes nos serviços intermunicipais de
transportes, no âmbito do Estado de Rondônia”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 511/06.  Encerrada a
discussão.
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Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) -
Procedendo à leitura da matéria.

- Poder Executivo/Mensagem 039 – PROJETO DE
LEI 519/06 - “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
por superávit financeiro até o montante de R$3.070.478,83
em favor da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei 519/06.
Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Poder Executivo – MENSAGEM 025 – PROJETO DE LEI
496/06 – “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no valor de R$31.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento em favor do Fundo
Estadual de Saúde – FES”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei 496/06. Solicito uma emenda na
segunda discussão e votação. Solicito ao Deputado Chico
Paraíba para relatar a emenda.

O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente, fica
acrescentado ao Projeto de Lei 496/06 com a seguinte redação:
o crédito suplementar autorizado por esta Lei não poderá ser
utilizado para pagamento de despesas com os seguintes
serviços terceirizados de limpeza. Eu. Sr. Presidente, queria
dizer para V.Ex.ª que como Relator desta emenda apresentada,
queria parabenizar o Deputado Maurão, que não está aqui
presente e, esta intenção de fato de acabar com o serviço de
terceirização da limpeza, mas o Deputado Maurão não está
aqui presente, em função disso o Líder do Governo, Deputado
Edézio Martelli disse que não acata porque mudou de posição,
mas de qualquer forma eu acato a emenda de todos os
Deputados, porque a limpeza tem que ser limpa. É o nosso
voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer do Relator com emenda. Encerrada a
discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado com emenda.
Em discussão o projeto. Encerrada a discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam

como se encontram.
Aprovado o Projeto com emenda. Vai à Redação Final.

Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra no
prazo de 1 minuto para apreciar em Redação Final.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 40 minutos.).

ATA DA 14ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA

Em 19 de abril de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 17 horas e 41 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Dr.
Deusdete (PDT), Edson Gazoni (PDT), Dr. Carlos (PDT), Chico
Paraíba (PMDB), Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB),
Marcos Donadon (PMDB), Ellen Ruth (PP), Haroldo Santos (PP),
Maurão de Carvalho (PP), Kaká Mendonça (PTB) Leudo Buriti
(PTB), Chico Doido (PSB), Ronilton Capixaba (PL), Romeu Reolon
(PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli (PTN), Beto do
Trento (PSDC), Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Havendo
número regimental, sobre a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense declaro aberta a 14ª Sessão Extraordinária
da 4ª Sessão Legislativa  da 6ª Legislatura.

Solicito a senhora Secretária fazer a leitura da Ata da
Sessão Extraordinária, anterior.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Sr.
Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
dispensada a leitura da ata.

Passemos à Ordem do Dia.
Solicito a senhora Secretária fazer a leitura da matéria

a ser apreciada.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Procedendo
à leitura da matéria.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- Votação da Redação final do Projeto de Lei 496/06
que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
complementar no valor de R$31.000.000(trinta milhões de
reais).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Nada mais a tratar e invocando a proteção de Deus, e

antes de encerrar a Sessão, convoco outra para amanhã em
horário regimental.

Está encerrada a Sessão.

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

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 25 de abril de 2006.

Presidência dos Srs.
Carlão de Oliveira – Presidente
Chico Paraíba– 1º Secretário

 Deusdete Alves – 4º Secretário
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Marcos Donadon – Deputado

(Às 15 horas e 26 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT) Amarildo
Almeida (PDT), Dr. Deusdete (PDT), Edson Gazoni (PDT), Dr.
Carlos (PDT), Chico Paraíba (PMDB), Daniel Neri (PMDB), João
da Muleta (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Ellen Ruth (PP),
Haroldo Santos (PP), Maurão de Carvalho (PP), Kaká Mendonça
(PTB) Leudo Buriti (PTB), Chico Doido (PSB), Ronilton Capixaba
(PL), Romeu Reolon (PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio
Martelli (PTN), 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 17ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao Senhor 2º Secretário, proceder à leitura da
Ata da Sessão anterior.

O SR. EDÉZIO MARTELLI (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da Ata da Sessão anterior.

(Às 15 horas e 27 minutos, o Senhor Deputado Deusdete
Alves, passa a Presidência ao Sr. Deputado Carlão de
Oliveira).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão a Ata que acaba de ser lida.  Não havendo impugnação
dou-a por aprovada.

Solicito ao Sr. 2º Secretário que proceda à leitura dos
expedientes recebidos.

O SR. EDÉZIO MARTELLI (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

1 – Ofício n° 365/06 – SESDEC, informando que remeteu o
Of. S/126/06, ao DETRAN para responder, referente ao
Requerimento n° 768/06, de autoria do Deputado Nereu
Klosinski.

2 – Ofício n° 049/06 – IBGE, em resposta ao Of. S/190/06,
referente ao Requerimento n° 778/06, de autoria do Deputado
Haroldo Santos.

3 – Comunicado do Gabinete da Deputada Ellen Ruth,
justificando sua ausência nas sessões realizadas nos dias 11 e
12 do corrente, em virtude de se encontrar em reunião na
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

4 – Ofício nº 382/06 – INCRA, em resposta ao Ofício S/87/
06, referente ao Requerimento nº 774/06, de autoria do
Deputado Everton Leoni.

5 – Comunicado AL000174/06 – Ministério da Educação,
informando sobre a liberação de recursos financeiros de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
Programa PNATE, na data de 07/04/2006, no valor de
R$87.372,68.

6 – Carta da Fundação Espírita Eurípides Barsanulfo,
solicitando ajuda em forma de convênio para o trabalho social
daquela Instituição.

7 – Requerimento do Deputado Amarildo de Almeida,
requerendo licença para tratamento de saúde no período de
17 de abril a 8 de maio do corrente ano.

8 – Ofício Especial da UNALE, convidando o Presidente desta
Casa, para participar de uma série de reuniões em Brasília, no
dia 26 próximo, com o seguinte cronograma: às 11 horas com
o Presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rabelo; às 12
horas com o Presidente do Senado, Renan Calheiros; restando
a confirmar, no período da tarde, encontro com o Ministro das
Comunicações Hélio Costa, onde serão tratados diversos
assuntos, incluindo a busca de canal aberto para a TV
Legislativa.

9 - Comunicado AL000200/06 – Ministério da Educação,
informando sobre a liberação de recursos financeiros de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
Programa PNATE, na data de 08/04/2006, no valor de
R$87.372,68.

10 – Carta de FURNAS, Centrais Elétricas S.A., convidando
esta Casa, para participar das Reuniões Públicas Participativas,
envolvendo as comunidades próximas aos Aproveitamentos
Hidroelétricos de Jirau e Santo Antonio, a serem realizadas
nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30/04, nos locais relacionados.

11 – Ofício nº 790/06 – Caixa Econômica Federal, informando
sobre a prorrogação de prazo de contratos.

12 – Memorando nº 39/06, Deputado Edézio Martelli,
comunicando sua ausência na sessão plenária do dia 18 de
abril, por motivo de saúde.

13 – Ofício nº 137/06 – SESDEC, em resposta ao Of. P/65/
06, referente ao Requerimento nº 771/06, de autoria do
Deputado Daniel Neri.

14 – Ofício nº 256/06 – Controladoria Geral do Estado,
encaminhando relação de restos a pagar processado, para ser
substituído às páginas 13 a 15, 52 a 55, 57, 58, 67, 68 e 70, no
Balanço Geral do Estado.
Lido o expediente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Passemos
às Breves Comunicações.  Com a palavra o Ilustre Deputado
Beto do Trento, por 05 minutos. Não será permitido aparte.

O SR. BETO DO TRENTO – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa aqui presente, público da galeria. O que
me traz nesta Tribuna no dia de hoje, é apenas para relatar
alguns fatos, que estão acontecendo no dia-a-dia na nossa
Capital, em Porto Velho. É um tema que eu acho de muita
relevância. O Estado em que esta hoje às vésperas de uma
contratação de Policiais Militares para, melhorar o seu quadro
de Policiais e consequentemente a nossa segurança, o que
nós estamos vendo hoje é que as provas todas realizadas já
pela maior parte dos alunos que fizeram os exames e foram
aprovados. Hoje mesmo já tive a visita de três pessoas que
me procuraram em meu gabinete reclamando por ter feito,
não por ter feito as provas, mas por ter sido aprovado em
todos os exames, quando chegou no último exame, na última
fase da habilitação, ou seja, o teste prático de motorista acabou
sendo eliminado. Eu falei nesta Tribuna quando foi lançado o
edital para o concurso da PM, na época, eu até fiz uma crítica,
e fiz com muita propriedade, porque primeiro; todo Policial
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quando vai, todo o aluno ou aquele que faz inscrição para o
quadro da PM, ele está fazendo uma inscrição para ser um
Policial Militar e não motorista. Se a própria PM quer que esse
Policial seja um motorista ela deve prepará-lo, já que é um
pré-requisito. Eu também questionei, critiquei o fato da
exigência, que o Policial ou aquele que vai fazer o concurso
tenha habilitação. Falei na época que às vezes é difícil para o
aluno pagar a matricula, a inscrição para fazer o concurso,
quanto mais para tirar uma habilitação; nós sabemos os valores
que é para tirar uma habilitação. Orientei as pessoas, aqueles
que foram prejudicados no teste de motorista que entrasse
com um mandato de segurança, porque eu vejo realmente o
quão difícil é hoje para se conseguir uma vaga nesse mercado
de trabalho tão disputado, as pessoas se preparam, estudam,
fazem de tudo para passar no concurso, talvez naquele requisito,
não que não seja importante, sabemos que é importante sim,
mas que por algum, um vacilo, pelo próprio nervosismo acaba
esbarrando numa baliza e acaba sendo desclassificado, por
isso que eu tenho que falar isso aqui. Porque entendo que nós
não podemos prejudicar ninguém, o Estado não pode prejudicar
ninguém num teste para motorista, num curso para PM, nesse
momento. Outro detalhe, nós temos andado em Porto Velho,
no dia-a-dia em vários bairros, eu tenho andado, posso falar
em dezenas de bairros em Porto Velho todos os dias e entre
tantos problemas que nós vemos, de água tratada, a falta de
água tratada, a falta de esgoto, as ruas esburacadas que é
uma tônica em todos os municípios, mas um problema que eu
vejo que é muito grave e que, eu diria que é até um descaso
por parte da Prefeitura, e eu passo falar isso, quem está nos
assistindo ou quem estar nos vendo pela internet no nosso
município, é que todos os moradores, todos aqueles que têm
uma residência, que na sua casa ele paga uma conta de luz,
eu tenho certeza que é uma reclamação unânime em todos os
bairros de Porto Velho a questão da iluminação pública. Eu
tenho sido cobrado isso diariamente em todas as reuniões que
eu participo, mas que infelizmente a Secretaria que é
competente ou a Prefeitura não tem dado a devida importância
aos moradores, já que a conta de luz, ela foi através de lei, foi
Lei Federal, foi colocada iluminação pública como requisito lei,
e isso eu acho um descaso, por isso eu estou vindo a essa
Tribuna primeiro para falar do meu repudio com relação ao
desrespeito ao descaso que esta tendo com todos os moradores
de Porto Velho. Ontem eu tive no Marcus Freire, tive na Cidade
Alta, tive no bairro Gurgel, bairro da Eletronorte, varias reuniões
ontem; todos reclamando:” Deputado a iluminação publica está
um caos”. Então fica realmente a minha reclamação nesta
Tribuna dizendo, estamos oficiando ao Prefeito, estamos
oficiando a ENDUR, que é responsável para que se tenha lá o
tratamento devido com a população de Porto Velho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrado
o Pequeno Expediente passemos ao Grande Expediente.

Com a palavra o Deputado Marcus Donadon.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. MARCUS DONADON – Excelentíssimo
Presidente Deputado Carlão de Oliveira, no qual saúdo todos
os demais Deputados desta Casa, cumprimentar a Imprensa
aqui presente, e registrar aqui neste momento a presença do
Evaldo Presidente do GENUS, Gladstoni Vice-Presidente,
também que está aqui presente, cumprimentar o Celso Vice-
Presidente Administrativo, cumprimentar também o
representante do RAC do Rio Madeira Atlético Clube o Ilídio
que é o Presidente que está aqui presente. Quero cumprimentar

o Domingos que é o Presidente do Cruzeiro aqui de Porto Velho,
cumprimentar o Eliél que é o Presidente do SHALOM, e
cumprimentar o Rubens Presidente do Pimentense que também
esta aqui presente. Quero Sr. Presidente neste momento
cumprimentando os representantes tanto do time de futebol
profissional do Estado de Rondônia e também do time da
segunda divisão que estão e vão disputar o campeonato do
Estado de Rondônia, registrar aqui senhores Deputados à
iniciativa de autorizar o Poder Executivo a conceder incentivo
aos times de futebol profissional da primeira divisão e segunda
divisão no Estado de Rondônia. Porque Srs. Deputados acham
importante o investimento do Estado nesta área, que é o
esporte. O Governo Federal através do Ministério do Esporte
tem dado algum tipo de benefício para o desportista em nosso
País.

O Sr. Beto do Trento – Um aparte, Deputado?

O SR. MARCUS DONADON – Pois não Deputado Beto
do Trento concedo aparte a Vossa Excelência.

O Sr. Beto do Trento – Primeiro eu quero parabenizá-
lo pela iniciativa de indicar ao Poder Executivo um Projeto de
tamanha relevância ao esporte, principalmente aos clubes que
disputam o futebol no Estado de Rondônia. E esse projeto tem
a maior relevância em que pede ser de autoria da Executiva.
Vossa Excelência está encaminhando essa matéria ao
Governador do Estado, primeiro pela valorização. Nós que
sabemos o quanto é difícil esta situação dos clubes da Capital,
estamos vendo Porto Velho, se não me falha a memória a mais
de quinze anos não ganham um campeonato de primeira divisão
aqui no Estado de Rondônia. E esse Projeto que Vossa
Excelência esta solicitando do Governo do Estado auxilie os
clubes dando a eles uma condição, não apenas de ser um clube
de primeira divisão, mas, que acima de tudo seja um clube
aonde ele possa preparar os atletas de base, as categorias
mirins prepará-los para que possam realmente vir a ser grandes
profissionais mas acima de tudo para que o esporte de Rondônia
tenha o seu devido valor, e que os nossos clubes possam
representar nosso Estado. Nós estamos vendo aí as disputas,
os clubes ganham a competição, o campeonato Estadual, mas
quando chega a competição de copa do Brasil, um campeonato
mais relevante aonde vão levar o nosso nome, o nome do nosso
Estado, para uma disputa maior nós vemos ai, aonde são
esbarradas as dificuldades, e se não for os patrocínios das
empresas, daqueles que acreditam no nosso futebol os clubes
da Casa estão tendo muita dificuldade. Então parabéns a Vossa
Excelência pela iniciativa do seu brilhante Projeto.

O SR. MARCUS DONADON – Muito obrigado. Concedo
aparte ao Deputado Daniel.

O Sr. Daniel Neri – Eu quero parabenizá-lo pelo seu
Projeto Deputado, um Projeto relevante para o esporte de
Rondônia. Nós que militamos desde o inicio do campeonato
profissional desde o ano de 1982, no esporte aqui de Rondônia,
sempre foi com dificuldade e essa é a primeira vez que alguém
realmente tem interesse em ajudar o esporte de Rondônia. Os
clubes, nós não podemos dizer que estão falidos porque o seus
Presidentes juntamente com algumas poucas pessoas vêm
ajudando, como tem feito o Presidente da Assembléia Legislativa
de uma maneira ou outra, ajudado os clubes do interior e
também os clubes da Capital.

Vossa Excelência está de parabéns, só dessa maneira
vamos conseguir fazer um futebol profissional sério aqui no
Estado de Rondônia, tanto da primeira como da segunda divisão,
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os dirigentes são pessoas sérias, mas as dificuldades para
manter é imensa. Lamentavelmente no decorrer dos anos, não
houve uma idéia como essa de Vossa Excelência. O Senhor
está de parabéns e pode sempre contar com o apoio desse
Deputado.

O SR. MARCUS DONADON – Muito obrigado Deputado
pelo aparte.

O Sr. Dr. Carlos Henrique - Um aparte, Sr. Deputado.

O SR. MARCUS DONADON – Deputado Carlos tem o
aparte, logo em seguida o Deputado Leudo Buriti tem aparte.

O Sr. Dr. Carlos Henrique – Obrigado, eu só gostaria
de esternar aqui o nosso apoio, também a programação no
rádio.

Acho muito importante, de suma importância e nós
temos que parar com determinadas demagogias aonde se diz
que o Poder Público não pode auxiliar o esporte profissional.
Eu acredito sim que não só pode como deve, porque a gente
sabe que o esporte é lazer, o esporte trás muita vivência no
município principalmente na cidade do interior, nós já vivemos
um tempo muito bom no nosso município de Jaru no ano de
1995 aonde a equipe da cidade foi muito bem no campeonato.
E no final eu tenho certeza disso na época nós ajudamos aquela
equipe, não conseguimos o campeonato porque quando chegou
na reta final a equipe não tinha nenhum recurso, era mantida
tão somente na época tão somente pela prefeitura municipal
de Jaru. Então eu entendo sim que o Governo do Estado pode
e deve ajudar esses clubes porque com certeza isso será muito
importante para a nossa população. E aproveito o momento
Deputado Marcos Donadon, parabenizando a iniciativa do Projeto
de V. Exª. e já expressamos o nosso voto favorável, agradecer
também e demonstrando como deve ser feito em parceria,
recentemente lá na nossa região através do nosso gabinete,
da Presidência da Assembléia Legislativa o qual aqui o Deputado
Carlão a gente aproveita para agradecer. Nós enviamos 5
garotos para Porto Alegre aonde eles foram fazer um teste no
Grêmio de Porto Alegre, no Grêmio Futebol Portoalegrense e
dos 5 garotos que foram para lá, 3 já estão lá e ficaram lá e
definitivo, um inclusive, atuando no Dente de Leite ou no Infantil
do Grêmio Futebol Portoalegrense. Então eu acho que é uma
forma de parceria saudável e sendo que poderemos dessa forma
ajudar, tirar várias crianças carente dessa situação difícil que
se encontram hoje.

Então parabéns pelo projeto de V. Exª. Muito obrigado.

O SR. MARCOS DONADON – Obrigado Deputado.
Concedo o aparte ao Deputado Leudo Buriti.

O Sr. Leudo Buriti – Bem Deputado Marcos, nós
também não poderíamos deixar de apoiar a iniciativa e sabemos
das dificuldades que passam os clubes de Rondônia e ainda
tem as pessoas que mencionam que o poder público, as
Prefeituras o Governo não deve destinar recursos públicos para
equipes profissionais porque são tantas as necessidades e nós
sabemos que realmente são muitas as necessidades para que
sejam atendidas no orçamento público, mas o time profissional
em Rondônia ainda está engatinhando, está em fase de
formação como está SEUVEC lá da cidade de Vilhena que mesmo
com tão pouco tempo já é campeão estadual, não tantas vezes
quanto o Ji-Paraná Futebol Clube que é o time que mais vezes
ganhou o campeonato estadual em Rondônia, mas que foi em
Cacoal e ganhou do Cacoal no domingo passado, por exemplo,
mesmo com toda a dificuldade, na casa do Cacoal, do Deputado

Daniel Neri, a mesma sorte V. Exª não teve quando foi a Ji-
Paraná mas no entanto eu acredito que é preciso que nós nos
juntemos, aprovemos essa matéria sua e prosseguiremos o
Governador Ivo Cassol para convence-lo porque eu sei da idéia
de não repassar recurso do Estado de Rondônia as equipes de
futebol. Nós, em Ji-Paraná estamos mendigando apoio para
manter o Ji-Paraná Futebol Clube porque o ULBRA que tem
apenas dois anos, tem uma estrutura muito forte, muito grande
da ULBRA de Canoas, da ULBRA de Ji-Paraná, mas o Ji-Paraná
Futebol Clube passa por dificuldades e uma pequena ajuda do
Poder Público, eu garanto que não iria desfalcar os cofres do
Estado e iria contribuir muito, não apenas com o Ji-Paraná,
mas com o Vilhena, com o Cacoal, com Pimentense, com as
duas equipes aqui de Porto Velho, mas também com o ULBRA,
qual estive com o Diretor da ULBRA e ele também falou das
dificuldades que está passando. Parabéns pela sua iniciativa e
vamos juntos não só aprovar a lei, mas torná-la efetiva porque
os clubes vão precisar muito.

O SR. MARCOS DONADON – Muito obrigado Deputado
Leudo pelo aparte. Eu sempre digo que no fundo todos nós
temos um pouco de futebol no coração e os homens e as
mulheres, acredito que as mulheres; também tem mulher que
gosta do futebol como a Deputada Ellen Ruth que foi relatora
desse projeto e eu quero conceder com muita satisfação a
Deputada Ellen Ruth um aparte.

A Sra. Ellen Ruth – Obrigada Deputado Marcos. Em
primeiro lugar quero parabenizá-lo pela brilhante iniciativa, e
dizer que V. Exª. propôs uma matéria que já encontra amparo
constitucional no artigo 39 da Constituição do Estado. E dizer
Deputado, que nós acompanhamos o trabalho do GENUS, eu
digo que eu sou a madrinha do GENUS, ali eu estou vendo o
Evaldo e o sacrifício do que é o GENUS dentro de Porto Velho.
Com todas as dificuldades na verdade permitam-me dizer assim
Evaldo, andar de pires na mão, diferente dos times do interior
aonde muitas vezes o Prefeito de Vilhena acompanha o seu
time, acompanha o time a Prefeita de Cacoal que tem aqui
como Deputado o nosso amigo Daniel Neri, isso nós não temos
como apoio aos times da capital, não desmerecendo a Capital
em relação ao interior, não é isso, mas também precisamos de
apoio o que é mais importante Deputado Marcos, Porto Velho
é a capital do Estado, Porto Velho não tem um estádio decente
para sediar sequer um jogo. Precisamos ir a Ji-Paraná, Deputado
Leudo Buriti, ao seu município, não é desmerecendo, mas Porto
Velho é a Capital do Estado. Precisamos ir a Cacoal porque
Porto Velho não tem um estádio para sediar um jogo. E é bom
que se diga Deputado Marcos Donadon que as arquibancadas
do Estádio Aluízio Ferreira foram ali construídas na década de
50 pelo meu avô Rui Cantanhedê quando Prefeito de Porto
Velho e ver Deputado Marcos que nada foi feito pelo Estado e
eu estive conversando com o meu amigo Evaldo que ele é mais
do que um amigo para mim, ele é irmão! E ele dizendo que
eles precisam mendigar para fazerem um jogo no Estádio Aluízio
Ferreira! Aonde muitas vezes Deputado Marcos Donadon o
Secretário não tem autonomia para ceder, precisa ter
autorização do Governador do Estado de Rondônia para
promover um jogo, isso Deputado Marcos, é lamentável! Por
isso que eu tive o maior prazer em relatar. Agora, é bom que
diga para todos os clubes que hoje com certeza o Presidente
desta Casa estará colocando em votação esta matéria para
que seja aprovado na Ordem do Dia. d Ferreira foram ali
construon que as arquibancadas do Estfeito de Vilhena
acompanha o sdeu rande da ULBRA de Canoas, de Mas o que
é mais importante Deputado Marcos, nós estaremos aprovando,
mas nós precisamos do senhor Governador para sancionar esta
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lei, isso não cabe ao Deputado Marcos Donadon  ele não tem
o poder da caneta nas mãos para sancionar um Projeto, uma
lei. E eu preciso que todos os senhores, visitem o Palácio do
Governo, e peça para que o Governador tenha a mesma
sensibilidade do Governador do Mato Grosso, sancione a lei,
cumpra a lei, não vete a lei. Porque se ele vetar tenha certeza
todos os vinte e quatros pares desta Casa, Deputado Marcos,
V. Exª. sabe disso, estarão aqui para derrubar o veto, vamos
ter um problema, derrubamos o veto, mas quem cumpre o
repasse do recurso para os clubes? O senhor Governador do
Estado. Então os Srs. precisam, ir lá porque o ano é político, e
o Governador é candidato a reeleição e precisa dos votos, de
cada um dos eleitores do Estado de Rondônia, de cada um
deles, se ele quiser novamente sentar na cadeira do Palácio
do Governo Getúlio Vargas.

Meu muito obrigado, Deputado Marcos.

O SR. Marcos Donadon – Agradeço o aparte da ilustre
Deputada Ellen Ruth, que abrilhanta esta Casa com seu
pronunciamento. Sr. Presidente, é oportuno fazer aqui uma
colocação, a V. Exª.

Nós os Deputados desta Casa, no ano de 2002,
aprovamos uma lei, que incentiva o esporte no Estado de
Rondônia. Essa lei foi promulgada pela Assembléia Legislativa,
e não estar sendo cumprida pelo Poder Executivo. E na verdade
Deputado Daniel, falta as vezes até informação sobre essa lei,
falta Sr. Presidente, informar a nossa sociedade de que é
possível as empresas incentivar o esporte no Estado de
Rondônia. Ai Senhor Presidente, eu quero aqui de público,
comentar a V. Exª. é nosso Presidente e sempre muito atento,
e tem feito um brilhante trabalho nesta Casa, eu tenho certeza
que não faltará boa vontade por parte de V. Exª. de junto com
a Procuradoria desta Casa, fazer um esqueleto e informar aos
times profissionais da primeira divisão, e da segunda divisão
Deputado Daniel e Martelli como se faz este procedimento de
acordo com a Lei Complementar 272, na verdade essa lei esta
em vigor, e deve ser cumprida pelo Poder Executivo. Mas falta
informação as vezes até conhecimento por parte tanto dos
times do Estado de Rondônia Senhor Presidente, como as
empresas no nosso Estado que não sabem, e na verdade há
uma barreira que existe para não ser cumprida essa lei no
Estado de Rondônia. Então eu faço esse pedido a V. Exª. para
que através do canal de informação, desta Casa que é bem
divulgado, faça Sr. Presidente, uma forma de esclarecer tanto
para as empresas, quanto para os times de futebol. Acredito
que aparti do momento que esta Casa tomar a frente, e
reivindicar o cumprimento desta Lei... É muito importante que
nós os Deputados nos unamos, Deputada Ellen Ruth, para que
possamos melhorar o esporte no Estado de Rondônia. Eu
sempre procurei fazer alguma coisa para os times do Estado
de Rondônia, eu coloquei uma emenda no orçamento que é
para iluminar o Estádio Municipal de Vilhena, e foi iluminado
foi uma obra bonita, é uma obra importante para a cidade de
Vilhena. Coloquei no orçamento uma emenda que é para
iluminar o Estádio Municipal de Colorado D’Oeste; está lá agora
sendo executado aquela iluminação e é de grande importância
para aquele Município, já está em andamento  a obra de
iluminação, e diga-se de passagem Sr. Presidente, será uma
das melhores iluminações do Estado de Rondônia, foi feito com
a mais avançada tecnologia nessa área de iluminação de campo
de futebol. Coloquei também no orçamento do Estado
iluminação do campo de futebol lá de Cerejeiras, e vou colocar
Sr. Presidente, também no orçamento do Estado, um valor para
melhorar a iluminação do estádio aqui de Porto Velho, que eu
considero também de grande importância para o Estado de
Rondônia. Para o ano que vem eu vou colocar uma emenda

para melhorar a iluminação do nosso estádio aqui em Porto
Velho. De forma que eu tenho procurado durante todo meu
mandato fazer alguma coisa para que o esporte seja bem
atendido pelo Poder Executivo. É claro que nós temos tantas
prioridades, tantas prioridades na área de saúde, na área de
educação, infra-estrutura, pavimentação, mas eu tenho sempre
falado Deputado Edézio, o Estado precisa crescer, não é só em
seguimento, tem que crescer em todos os seguimentos: Lazer,
Saúde, Educação, Infra-estrutura. Só assim vamos conseguir
atingir todos os seguimentos da nossa sociedade no Estado de
Rondônia.

Senhor Presidente quero agradecer a oportunidade e
os apartes que foram feitos pelos nossos Deputados, mais uma
vez pedir Sr. Presidente, considerando a presença de vários
representantes dos clubes que estão aqui, que nesta tarde
deixaram seus afazeres empresários que vieram aqui por
gentileza se possível colocasse em  votação essa matéria hoje,
para que nós possamos o mais rápido possível entregar esse
projeto ao Poder Executivo, até porque o campeonato
profissional já está em andamento. Então é necessário que
nós aprovemos rapidamente e enviemos ao Poder Executivo
para que lá nosso Governador sancione a lei, e faça cumprir
esses recursos para os times profissionais do nosso Estado de
Rondônia.

Muito obrigado pelo aparte de V.Exª e eu estou
apresentando Deputada Ellen Ruth, um substitutivo nessa
mesma matéria em comum acordo com todos os times, que
nós já debatemos esse assunto; é solicito o apoio, e
agradecendo desde já aos senhores Deputados desta Casa.

São essas as minhas colocações.
Meu muito obrigado a todos.

O Sr. Chico Paraíba – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares...

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Deputado
Chico, eu ainda não anunciei o Sr. mas já estava, já está
anunciado. Vinte minutos Deputado Chico, com aparte.

O SR. CHICO PARAÍBA – Mas era uma Questão de
Ordem Sr. Presidente, com referência ao projeto de Marcos,
mas de qualquer maneira o Sr. já me concedeu os 20 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, parece que a imprensa aqui
presente, nossos amigos que gostam de esporte. Eu não sei
se eu estou vivendo um pesadelo ou se realmente onde é que
nós estamos em pleno século XX vendo coisas que só
acontecem no final do mundo. Quando eu digo isto é porque
neste mandato Sr. Presidente, esta Casa ajudou em todos os
aspectos o Estado e o Governo Ivo Cassol. Uma das maiores
ajuda que nós demos a esta Casa, a nossa contribuição, e
vocês sabem disso, foi ainda no mandato passado, quando o
Senador Moreira Mendes que anda falando mal de deputados
nos quatro cantos deste Estado, que embora seja Procurador
desta Assembléia nunca trabalhou. Eu acho que providências
têm que ser tomadas não só com ele, mas com outros
Procuradores e que o próprio Moreira Mendes quase se elege
a Senador mentindo. Falou aos quatro cantos deste Estado de
Rondônia, que tinha resolvido o problema da Lei n° 2166, ou
seja, a Lei do zoneamento, e todos são testemunhas. Quando
a Lei chegou aqui nesta Casa não era verdade porque nós
tínhamos que preservar 80% do Estado. E este Deputado aqui,
que está na Tribuna teve a coragem de pedir para não votar o
projeto e no segundo acordo o Estado ganhou e todos os
produtores. Pois é exatamente o Moreira Mendes que sai por
aí falando mal de deputados aos quatro cantos pensando que
tem voto. Na realidade o Moreira assumiu no lugar do Bianco e
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depois foi um ingrato porque fala mal do próprio Bianco. Um
ingrato que fala mal do próprio Bianco.

O Sr. Nereu Klosinski – Um aparte, Deputado Chico
Paraíba?

O SR. CHICO PARAÍBA – Concedo o aparte para
Vossa Excelência.

O Sr. Nereu Klosinski – Só para reforçar aqui, que
Vossa Excelência teve essa preocupação na discussão maior
sobre a questão do zoneamento, mas gostaríamos de lembrar
Deputado Chico Paraíba, de que foi justamente o Governo do
Presidente Lula que teve essa sensibilidade, que teve essa
preocupação de atender ao pedido desses Parlamentares da
Assembléia Legislativa, dos Senadores de Rondônia, dos
Deputados que tiveram essa preocupação. É importante
registrar que foi o governo do Presidente Lula que teve o apoio,
pelo menos da maioria da bancada do PMDB, que fez essas
alterações justamente no zoneamento e que está com certeza
beneficiando em muito mais o Estado de Rondônia.

Obrigado.

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu agradeço Nereu, mas
eu queria dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência
não estava no mandato passado, e que não sabe que a Lei foi
colocada aqui em votação sem passar pelas Comissões, e até
através de solicitações, de informações nossas, porque a Lei
do zoneamento nem sequer tinha um memorial descritivo. E
foi a partir daí que se fez é verdade uma nova discussão de um
novo acordo e quem ganhou com isso foi o Governador Ivo
Cassol, porque quando eu e o Martelli fomos relatores daquela
primeira lei, aquela não valeu, porque era exatamente 80% de
exploração na zona 1 e subzona 1.1. Então aquela lei não valeu.
Então chegou uma nova legislação adequando o código florestal
e a 2166. Mas o Moreira Mendes pensa que nós esquecemos
de toda esta problemática e lá em Cacoal, pelo menos está
aqui o meu companheiro Daniel Neri que eu tenho respeito, da
minha bancada, lá realmente de fato a coisa não foi fácil. E
quem mais sonhou com isso foi o Governo Cassol porque se a
lei tivesse votado o Governo Cassol tinha pego uma lei que
80% tinha que preservar e se não reflorestasse tinha que pegar
multa. Quem ganhou foi o Cassol, quem ajudou fomos nós,
esta Casa que as pessoas não lembram da ajuda que nós demos.

Quando denunciaram o Cassol, do escândalo das
marmitas, o Portal 364 que foi comprado mais de 10 milhões
de marmitas sem licitação abriu-se uma CPI aqui nesta Casa e
a gente viu que tinha interesses políticos e mandamos o material
para o Ministério Público e não deixamos fazer escândalo para
não expor o Governo numa época eleitoral. Isto foi esta Casa
que fez. Acontece companheiros, que o governador em Cacoal,
eu não acredito, eu não quero acreditar, porque eu acho que
isso não é verdade porque aqui o Deputado Martelli e tantos
outros Deputados que fizeram parte da oposição e agora estão
querendo ajudar, é claro, ao Estado nem esses companheiros
que vão ser ajudados são preservados. Porque aqui o site diz
o seguinte: que o Cassol diz o seguinte: “o Governador Ivo
Cassol bateu pesado em Cacoal no ex-deputado Emílio Paulista,
dizendo que tirou ele a força da Assembléia Legislativa e
gostaria que nenhum dos atuais Deputados fosse reeleito”. Mas
disse saber que o povo vai eleger pelo menos 12. Cassol acabou
se empolgando e gostaria de colocar uns 20 deputados em um
navio no Rio Madeira e descarregar para o Atlântico, aqui está
escrito o Pacífico, que eu acho que deve ter havido um erro,
não é possível que um Governador não saiba que o Rio Madeira
cai no Atlântico. As declarações de Cassol devem repercutir na

Assembléia Legislativa, quer dizer, nós aqui brigando para
aprovar o projeto, discutindo projetos que a gente está tirando.
O FITHA, por exemplo, um dinheiro que nós tiramos dos
municípios deixando ele de 0 a 35%. Pois olhem aí o que nós
estamos ganhando. Então eu queria dizer que de fato isso é
nada mais nada menos do que um pesadelo onde a gente no
século XXI alguém imagina que ainda é dono de todos. Que
ainda está na época da senzala, que ainda está na época da
escravidão, ou seja, que todos têm que ser tratados no cacete.
O PMDB saiu apresentando o Senador Amir Lando e vocês
precisam ver a repercussão que está tendo porque não esteja
pensando não, o povo está calado mais é com medo. O
comerciante com medo de ser perseguido. Os agricultores sem
horizontes. Porque a fiscalização é maior em cima dos
agricultores.

Os radialistas, se falarem alguma coisa que  não for
dentro do processo democrático, muitos, é claro que têm outros
que não tem medo, mas já ameaçam em cortar os seus
salários. E assim todos os meios de comunicação. Eu imagino
que ainda estamos na época, pior do que na época da ditadura.
Eu queria dizer Deputado Chico Doido, meu amigo, meu
companheiro, que ainda faz coro diversos, por exemplo, tinha
algumas pessoas que fazem parte do coro exatamente para
dizer que tem que se tratar as pessoas no cacete, na peia e eu
fico assim imaginando como a ingratidão é grande, Gazoni,
como a ingratidão é grande, principalmente o Brito do INCRA
estava lá também falando mal desta Casa, falando mal dos
Deputados. O Brito era Diretor regional, foi o PMDB que colocou
ele lá em Pimenta Bueno, e ele que pediu afastamento na época
para concorrer em Pimenta, mas o PMDB tinha o candidato
que era o Augusto Plaça, o Daniel Néri sabe disso. O Brito foi
Superintendente do INCRA com apoio do Raupp quando era
Governador e são exatamente essas coisas que realmente não
dá para a gente aceitar. Dizer que o senador Amir Lando...
espalharam nos quatro cantos do Estado que o Amir ia ser
ministro, o governador não quer que ninguém seja candidato,
Daniel, é para ele ser candidato sozinho, se alguém aparecer
no processo democrático realmente ele quer tirar a força e eu
sinceramente, eu já disse, tem uns companheiros nossos que
quando o governador chega, com todo respeito do processo
político ainda tem coragem de ir lá olhar na cara dele para
depois ele fazer chacota com os Deputados e esse Chico Paraíba
aqui, ó, eu tenho vergonha na minha cara. Quando o Piana foi
governador ele chegou lá no meu município de Médici e me
desrespeitou e eu disse: Piana eu sou de um município pequeno,
mas se eu morrer e minha alma for lá no teu gabinete, é uma
alma safada, uma alma sem vergonha! E eu fui prefeito e nunca
visitei o gabinete do Piana, como governador. Estou vendo aqui
os companheiros do futebol; meus amigos se o governador
quiser ajudar vocês é muito fácil, porque é R$5.000.00 (cinco
mil reais) a hora de helicóptero, dez horas por dia dá
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), trinta dias dá R$150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais),  Pôxa! Economiza nos helicópteros
e dá para os times. Agora, o governador fica lá, aquele pessoal
em volta dele dizendo: isso aí é muito bom. Mas é um perna
de pau, só sabia cortar pau no mato com a moto-serra, não
joga é nada. E realmente fica gastando o dinheiro do povo
sozinho, podendo inclusive passar o dinheiro para os times de
futebol. Eu queria dizer Marcos Donadon, isso que você está
falando isso é sonho seu, porque só ia sair dinheiro para o
futebol se o time fosse do Cassol, se coubesse ele nos times e
você sabe disso, porque a responsabilidade de liberar o dinheiro
é do Governador. Eu não estou falando aqui, não é de nervoso
não, porque nós ajudamos bastante, se você ver as minhas
atitudes aqui para ajudar o Estado, Beto sabe disso que é da
base do Governo e tantos outros. Agora realmente chegar,
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O Parlamentar que o presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais,indica ao Poder Executivo a necessidade de
viabilizar a implantação de ensino médio na Escola Estadual de
Ensino Fundamental Carmem Rocha Borges, localizada no
município de Ji-Paraná:

JUSTIFICATIVA

Nossa proposição tem por objetivo atender uma justa
reivindicação da clientela estudantil da Escola Carmem Rocha,
tendo em vista que os alunos que concluem o ensino
fundamental na referida unidade, precisam encontrar uma outra
escola que disponha de ensino médio para darem continuidade
aos seus estudos e quando encontram a nova escola,
geralmente fica bastante distante de suas residências.

Ressaltamos ainda que a cada ano uma considerável
quantidade de alunos conclui o ensino fundamental na referida
instituição e esses alunos ao se verem obrigados a mudarem
de escola geralmente precisam enfrentar enormes filas para
conseguirem vagas nos outros estabelecimentos no Município.

Sendo assim, contamos com o empenho do Senhor
Governador Ivo Cassol para que este pleito seja atendido.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep.Leudo Buriti.

- Indicação do Deputado Leudo Buriti:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
a construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola
Beatriz Ferreira em Ji-Paraná:

O Parlamentar que o presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Poder Executivo a necessidade de
viabilizar a construção de uma quadra poliesportiva coberta na
Escola Estadual de Ensino Fundamental Beatriz Ferreira da Silva,
localizada no bairro Primavera município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Disponibilizar de uma quadra de esportes coberta é
um antigo anseio da clientela estudantil da Escola Beatriz
Ferreira bem como dos moradores do bairro Primavera em
geral. Formado por uma comunidade onde a grande maioria é
bastante carente o bairro Primavera é um dos mais antigos e
populosos da cidade de Li-Paraná e, no entanto, aquela
comunidade não dispõe de praticamente nenhuma opção para
a prática de esporte e lazer.

Quero registrar também que ainda no ano de 2005,
atendendo reivindicação da população de Ji-Paraná, cobramos
do senhor Secretário de Estado da Educação que  envidasse
esforço visando a construção da referida quadra, todavia, até
a presente data nenhuma providência nesse sentido foi tomada,
deixando a comunidade do bairro primavera um tanto
decepcionada.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep.Leudo Buriti.

- Requerimento do Deputado João da Muleta:

 Requer à Mesa Diretora o envio de expediente ao
DETRAN/RO – Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia
para a criação de programa ou parceria, que permita a doação
às Entidades sem fins lucrativos de Portadores de Necessidades
Especiais, de motos apreendidas pelos órgãos fiscalizadores,
para adaptação ou transformação em cadeiras motorizadas.

O Deputado que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições regimentais, requer, após ouvido o Douto Plenário,
que seja encaminhado expediente à Direção Geral do DETRAN/
RO (Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia), para
que o mesmo crie um estabeleça parceria com as Entidades
sem fins lucrativos representantes de Portadores de
necessidades Especiais, com a finalidade de destinar a essas
entidades, via doação, 30! (trinta por cento) das motos, ou
sucatas de motos, apreendidas pelos órgãos fiscalizadores, e
não resgatadas, para que as mesma sejam utilizadas visando
a adaptação ou a transformação em cadeiras motorizadas para
portadores de necessidade especiais.

JUSTIFICATIVA

A justificativa para tal ato se deve ao fato de que a
comunidade cobra do Poder Público ações que possibilitem cada
vez mais a dignidade, a inclusão social e o acesso a oportunidade
à todos. A melhoria da qualidade de vida com relação à alguns
portadores de necessidades especiais está diretamente
vinculada à sua capacidade de locomoção. A Confederação
nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, através do Campanha da
Fraternidade ressalta a importância da sociedade como um
todo, facilitar a integração dos portadores de t:necessidades
especiais em todos os sentidos. Vale ressaltar a importância
desta ato, considerando-se que em todo o Estado de Rondônia
existem pessoas portadoras de necessidades especiais que
anseiam por uma oportunidade de participar mais ativamente
do mercado de trabalho, ou até mesmo, de freqüentar a escola,
e sentem-se impedidos por não terem condições
socioeconômicas.

- Requerimento do Deputado João da Muleta:

Requer à Mesa Diretora o envio de expediente ao
DETRAN/RO – Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia
– para a adoção de medidas junto aos Centros de Formação
de Condutores de veículos no Estado, para que os mesmos
incluam em suas frotas um veículo adaptado para pessoas
portadoras de Necessidades Especiais.

O Deputado que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições regimentais, requer, após ouvido o douto plenário,
que seja encaminhado expediente à Direção Geral do DETRAN/
RO (Departamento Estadual de trânsito de Rondônia) para
adoção de medidas junto aos Centros de Formação de
Condutores de Veículos no Estado para que os mesmos incluem
em suas frotas um veículo adaptado, ou adquiram o mecanismo
adaptável, para pessoas portadoras de necessidades especiais,
com a finalidade de facilitar o acesso a carteira de motorista.
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quando o governador está com um Deputado ele não fala nada,
mas quando o Deputado dar as costas ele mete o cacete, devia
meter o cacete quando o Deputado estava lá, mas isso é ato
de covardia, os covardes são assim, só apunhalam os outros
pelas costas, isso é ato covarde. E eu espero que o Senhor
Governador reflita que têm muitos projetos dele aqui que a
gente tem ajudado independente de bancada, Romeu Reolon,
a gente tem ajudado bastante, tem até tirado dinheiro dos
municípios, porque o FITHA sai dos municípios e os municípios,
está aqui o prefeito Volpi, Volpi eu queria dizer para você meu
amigo que 65% do FITHA ficava com o Estado e 35% para os
municípios, que o dinheiro saia dos municípios, agora Volpi,
você está sem nada, só se o governador quiser lhe dá 0,1, se
quiser não dá nada...

O Sr. Marcos Donadon – Deputado permita-me um
aparte?

O SR. CHICO PARAÍBA – Pois não Marcos Donadon.

O SR. Marcos Donadon – Deputado Chico Paraíba,
que tenho o maior prazer em ouvir o seu pronunciamento e
estar junto com V. Exª. no PMDB, é uma honra muito grande,
sempre está junto com o Sr. e perceber em V. Exª. uma vontade
muito grande em ajudar o povo do Estado de Rondônia. Quero
parabenizar o seu pronunciamento e dizer que referente a esta
matéria do FITHA que no nosso ver, de bancada inclusive foi
unanimidade, nós acompanhamos o raciocínio de V. Exª. no
sentido de ajudar as prefeituras.

Referente a esta matéria nós estamos propondo esta
lei, é claro que a gente sempre teve a consciência que depende
do Poder Executivo e em todos os momentos nós estamos
sempre dizendo, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós
temos que fazer o papel de Deputado estadual, que é de
provocar, que é de buscar meios para que nós possamos de
repente, você pode vir tentar atingir o céu, mas você pode
arranhar as estrelas, de repente. Então nós temos que tentar.
Nós temos que batalhar. Então o sentido que nós colocamos
este projeto é de buscar apoio desta Casa, todos os Deputados,
inclusive até como desafio mesmo, nós temos uma proporção
em valor, de recurso no orçamento. Nós podemos inclusive até
chegar o momento de conceder até um pouco dessa emenda
que daria pouco para cada Deputado, R$850.000,00 daria
R$35.000,00 para cada parlamentar e não haveria nenhuma
desculpa por parte do Poder Executivo de não atender este
projeto. Então fica aqui essa colocação e parabenizo V. Exª.
pelo teu pronunciamento e dizer também que V. Exª. será
sempre bem visto por nós.

(Ás 16 horas e 22 minutos o Sr. Presidente Carlão de
Oliveira passa a Presidência ao Sr. Deputado Deusdete
Alves).

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu queria dizer Marcos
Donadon a V. Exª. que nos vinte e quatro deputados que estão
dentro do navio que será afundado, V. Exª. também está viu.
Então dificilmente V. Exª. sobreviverá para arranhar as estrelas,
mas de qualquer maneira até usaram o meu nome lá, disseram
que tem que pegar o Chico Paraíba pelo pescoço, mas não
tem como me pegar, tem que me pegar pela cabeça, por que
pescoço não tenho. Todo mundo sabe e eu já disse que eu não
tenho pescoço, vai pegar no meu pescoço tem que pegar na
minha cabeça, agora tem que pegar seguro, porque eu vou
falar a verdade para você, só teve uma coisa Dr. Carlos que eu
tive medo na minha vida, foi um bicho feio dos olhos
arregalados, das unhas grandes, chama-se a fome lá no sertão

da Paraíba e eu resistir até a fome, será que eu não vou resistir
a uma turbulência dessas? Porque Rondônia tem senhores de
bem. Rondônia tem uma imprensa que tem companheiros de
coragem, de mesmo nessa época de ditadura, falar a verdade.
Rondônia tem companheiros que querem ajudar o Estado. Então
eu queria dizer Dr. Deusdete que na realidade V. Exª. que a
gente possa fazer uma reflexão. Tem um ditado que diz o
seguinte: “quem tem vergonha, não faz vergonha a ninguém”.
Tem outro ditado que diz o seguinte: cada vez vocês forem
nas reuniões com o governador, vocês cuidado, porque na
realidade pode sair outra montagem para prejudicar os
companheiros, mesmo atrás de discutir as emendas, viu, Ellen
Ruth? Então eu queria dizer para os Srs. que a coisa muda
tanto, que o Governador dizia que a Bancada Federal não valia
nada, ele diz que agora só escapa dos Deputados Federais, o
Agnaldo Muniz. Olha que coisa de louco, não dá para entender
isso! Quer dizer, o Agnaldo escapa, porque ele precisa do PT
para ter tempo na televisão para falar mal de todas as pessoas.
Será que imaginam que o povo de Rondônia é bobo? Será que
imagina que esses companheiros, companheiros da imprensa
que tem uma luta muito grande para ser enfrentada, será que
subestimam a nossa inteligência? Eu estou falando isso não é
com nenhum rancor não, porque todos sabem da ajuda que
eu dei ao Estado de Rondônia. Então eu queria dizer para os
companheiros, às vezes tem companheiros que chega assim e
diz: “Mas Chico, rapaz e você vai falar”? Olha, quando eu estiver
morrendo, pode olhar, se for de alguma coisa eu estou dando
coice, sabe. Então, eu estou esperneando, jamais um nordestino
aceitará ficar na toca calado como avestruz, com a cabeça
dentro do buraco e o rabo de fora. Então eu queria dizer para
os senhores que estarei sempre defendendo os companheiros.
E eu até fiquei alegre, porque o meu companheiro Kaká, na
realidade eu estive lá em Pimenta Bueno e depois ele não sabe
o que aconteceu lá em Cacoal, e quando menos esperei, o
companheiro pediu passagem da reunião, depois eu descobri
que ele foi abraçar o Cassol lá em Espigão. Eu disse: “pelo
amor de Deus, vai gostar de apanhar assim lá em casa”. Que
Deus nos proteja.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Com a
palavra Deputado Nereu Klosinski, por 20 minutos com direito
a apartes se assim o permitir.

O SR. NEREU KLOSINSKI – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa, Sra. Deputada Ellen Ruth, público que
participa desta Sessão. Eu não me inscrevi para os apartes,
Deputado Marcos Donadon, até porque já tinha vários e ia tomar
demais o seu tempo, e como eu tinha o tempo para me
pronunciar, eu quero aqui registrar o meu apoio ao Projeto de
sua iniciativa. Eu só espero e pode contar com esse Parlamentar
para que a gente cobre de fato, eu não tenho dúvida que a
Assembléia Legislativa vai aprovar, mas para que gente cobre
de fato do Governador do Estado que ele cumpra com esse
projeto, que ele sancione, que ele dê a sua contribuição de
fato para esses times de futebol que eu acompanho um pouco,
mas eu sei das necessidades que eles têm. E principalmente
para que ele concretize um pouco da sua propaganda que é de
dizer que gosto de futebol, eu acho que se ele economizasse
nas viagens de helicóptero, viu Deputado Chico Paraíba, se o
Governador economizasse um pouquinho nas viagens de
helicóptero, ele poderia até contribuir mais com os times de
futebol profissional, eu acho que isso seria importante e a gente
faz esse pedido, porque em várias oportunidades nós vimos
ele de helicóptero além de fazer outras coisas, jogar uma partida
de futebol, então economizasse um pouco nisso daí, eu tenho
certeza que os times seriam bastante gratos com o apoio do
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Governo do Estado. E eu quero aqui registrar que nós já
mantivéssemos contato inclusive com o Prefeito da Capital,
Roberto Sobrinho, para que ele também dê uma força para os
times da capital, e já sinalizou que vai buscar alternativa para
o apoio para esses times. Não tinha garantido no orçamento
para esse ano e isso dificulta um pouco, mas nós temos a
certeza que para o próximo ano ele vai contribuir com os times
da Capital. Até temos essa tranqüilidade, temos essa certeza
porque foi senão o primeiro Prefeito, mas pelo menos foi o
Prefeito que teve a preocupação de ajudar no carnaval que
aconteceu neste ano de 2006, tanto para as escolas de samba,
quanto para bandas que sempre precisam do apoio, porque
são entidades sem fins lucrativos e entidades que buscam de
forma séria uma diversão para a nossa população. Então eu
quero ter a certeza de que no próximo ano o Prefeito vai, a
capital vai investir, vai ajudar os times profissionais aqui da
capital. E eu quero dizer que o Governador do Estado, até se
ele tiver vontade política, Deputado Marcos Donadon, ele pode
mandar também, além de sancionar o Projeto, ele pode mandar
uma suplementação orçamentária ainda para executar este
ano e poder contribuir com esses times. Nós sabemos que isso
é perfeitamente possível e a gente espera que ele tenha essa
disposição. Por isso queremos registrar aqui o nosso apoio e
que de fato a gente cobre do Governo do Estado um investimento
nesse setor. Eu me preocupo com a vontade política dele, mas
eu quero dizer que nós vamos buscar as melhores formas, até
porque gostaria de relembrar que o Governo Federal tem uma
contribuição hoje que aumentou, anunciou agora essa semana
que vai para R$ 0,22(vinte e dois centavos) o repasse, R$
0,22(vinte e dois centavos), por aluno para a merenda escolar.
E nós fizemos um projeto para que o Governo do Estado dessa
uma contrapartida de no mínimo R$ 0,50(cinqüenta centavos)
para cada R$1,00(um real) que o Governo Federal aplicasse
na merenda. Infelizmente o Governo do Estado vetou, nós
derrubamos o veto aqui e estamos aguardando que ele possa
cumprir. Então quero aqui registrar que também um projeto
muito importante não teve a vontade política por parte do
Governador do Estado. Mas eu quero registrar aqui o meu apoio
na aprovação desse projeto de iniciativa de V. Exª. e que com
certeza nós vamos está cobrando que o Estado se comprometa
nesse investimento e será um retorno muito importante para
essa população. Gostaria também aqui Sr. Presidente, Srs.
Deputados pedir o apoio desta Casa para que nós possamos
também aprovar um requerimento de nossa autoria, onde
solicitamos que o Secretário de Estado da Saúde nos informe
quais os contratos de prestação de serviços que são executados
no Hospital de Base, João Paulo II e no Hospital Infantil. Os
terceirizados e em especial, gostaríamos de colocar aqui a
questão do serviço de limpeza. Na semana passada, Sr.
Presidente nós aprovamos uma suplementação orçamentária
que foi retirado, que foi feito uma emenda onde retira do
pagamento o serviço terceirizado. Eu quero aqui registrar
enquanto sindicalista; nós sempre defendemos que o Estado
faça concursos públicos para todo o quadro de servidores para
não ser necessária a terceirização. Mas entendemos que se o
Estado tem um contrato de prestação de serviços, ele tem que
honrar essa prestação de serviço, até porque o trabalhador
que desenvolve o serviço lá na ponta, ele precisa receber o
seu salário. Então nós estamos fazendo requerimento,
solicitando quais os contratos que nós temos, bem como, o
valor desses contratos para que amanhã ou depois, o próprio
governador não coloque na imprensa ou não mobilize a
categoria de funcionários das empresas terceirizadas, para que
se dirija até a Assembléia Legislativa para dizer que ele não
paga os salários dos servidores, porque Assembléia Legislativa
não aprovou a suplementação orçamentária. Então a gente

quer obter esses dados oficiais para que nós possamos então
acompanhar efetivamente a execução do orçamento do
exercício de 2006 e para que seja garantido o investimento em
todos os setores. Então gostaria de fazer esse registro sobre
nossa preocupação e o requerimento que ora apresentamos
que tem justamente o objetivo de garantir essa informação
precisa, para que nós possamos então ver a tranqüilidade de
dizer que estamos acompanhando, fiscalizando a execução
orçamentária do ano de 2006.

São essas as considerações, Sr. Presidente e Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Com a
palavra o ilustre Deputado Edézio Martelli pelo prazo de vinte
minutos com direito o aparte se permitir.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Sr. Presidente em
exercício, Deputado Deusdete, colega Deputada Ellen Ruth,
Deputado Carlos Henrique, imprensa, público aqui presente,
Prefeito de Buritis, Prefeito Volpi, Sebastião Barretos Assessor
da Prefeitura, Dr. Gilson, um grande companheiro de Jaru e
seu amigo do lado, Presidente da Câmara de Alto Alegre do
Parecis do PTN que tem um trabalho brilhante junto a o Prefeito
daquele município e que dá um apoio fantástico aos
trabalhadores rurais daquela região.

Sr. Presidente, eu me inscrevi neste momento, primeiro
para tecer um elogio ao PROCON, é merecido o que eu vou
dizer aqui até porque é uma instância aonde o consumidor
tem seu direito aberto e legítimo para recorrer os seus prejuízos
que de certa forma esta o lesando. E o PROCON na direção, foi
mandado pelo Mauro Brisa, nos primeiros meses neste ano
apresentou um relatório, com mais de dois mil atendimentos,
entre esses atendimentos direto ao consumidor 1.078
atendimentos realizado conjunto com ofício ao juizado especial,
enfim somando tudo aqui, mais de dois mil atendimentos. A
importância do PROCON que hoje está ligada a coordenadoria
do governo do Estado. Então eu queria uma extensão do
governo, que deveria ter e com certeza merece mais atenção,
mais investimento. Eu vou levar essa reivindicação ao Governo
do Estado, quanto a importância do PROCON para os
consumidores.

Deputado Romeu, eu me senti na obrigação... o
Deputado Chico, acho que acabou de sair, mas eu queria fazer
uma referência. Até porque se eu for acompanhar o raciocínio
dos colegas que aqui se manifestaram, e precisamente do meu
ilustre colega Deputado Chico Paraíba a gente sairia daqui neste
momento apedrejado, revoltado com o Governo do Estado,
porque ele colocou uma visão de que o Governo agrediu os 24
Deputados. E eu estou recorrendo a esta fita, porque se isso é
verdadeiro não mereceria a partir daí, então qualquer que seja
a palavra de elogiou do ponto de vista político a este governo
que estaria desrespeitando, mas argumentação que eu tenho
e essa informação me parece oficial é que o discurso do
Governador foi da seguinte tese: o filho do ex-Deputado Paulista
andou denegrindo a imagem do governo em função aos
repasses, e ele falava dos repasses do FHITA que foi feito
aquele município, que era de responsabilidade da Prefeita
investir. E ai ele teceu uma crítica ao ex-Deputado Paulista e é
verdade que o Deputado Chico Paraíba disse que aqui ele usou
o argumento de que o Deputado Paulista teria sido expulso
desta Casa. Porque na verdade foi um equívoco o discurso,
porque foi uma decisão do próprio Deputado e se fosse levado
em consideração seria um trabalho desta própria Casa. O que
eu queria dizer aqui, é que o argumento do Governador foi do
ponto de vista que se forma no Estado o frentão do bem, um
grupo que junta todas as correntes de força para destruir o
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Governador. E ai o Governador disse esse frentão do bem é um
frentão de pessoas que acabaram com o BERON, que faliram a
CAGERO, faliram a CERON, que faliram o Estado de Rondônia.
A esses eu solicito, eu sugiro que arrume o navio e va para o
alto mar, esse foi o argumento. Então Deputado Chico Paraíba,
eu vou requerer uma cópia da fita, porque me parece
equivocada.

O Sr. Chico Paraíba – Permita-me um aparte?

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Parece-me equivocado o
argumento de que ele incluiu os 24 Deputados nesse barco,
ele incluiu o frentão, chamado frentão do bem, que no passado
faliram o Estado de Rondônia, eu sou testemunha de que o
BERON é uma extensão disso.

a :O Sr. Chico Paraíba – Olha, eu queria dizer para
V. Exª. se a gente for pegar fitas e os seus discursos anteriores
na realidade o rio que descia, agora sobe, inverteu. E dizer
para o senhor o seguinte: Que de fato eu me admiro muito,
porque Vossa Excelência sabe que o Banco do Estado de
Rondônia estava sobre intervenção Federal, V. Exª. sabe muito
bem disso. E ele estava em intervenção Federal e até hoje
nenhum governador teve a coragem de acionar o governo
Federal, para provar que a intervenção era do governo federal
e foi multiplicado para praticamente a dívida. Então eu acho
que nessa vida temos que ter coerência com aquilo que fazemos,
e falamos. Tem que ter uma atitude de coerência, embora que
mude de partido. Isso eu acho que eu espero que pelo menos
Chico Paraíba, eu sempre tive uma linha, uma coerência e
falando a verdade dos fatos. Na realidade todos sabem que
não é de hoje eu vou ver ainda, porque eu quero fotografar V.
Exª. abraçado com Ivo Cassol, eu vou ter esse prazer, porque
antes eu não tinha, porque eu vivi diversas cenas, por isso  a
gente tem que pegar as fitas anteriores, é verdade! Então eu
acho que a gente tem que ter uma coerência, embora eu sei
que se V. Exª. for líder do Governo eu vou lhe respeitar, sabe
como sempre respeitei, todos! Vou respeitar V. Exª. Agora, a
gente tem que dar a César o que é de César, a gente tem que
ser sincero, lá tinham diversas pessoas, inclusive o Deputado
Daniel estava em Cacoal, o Deputado Daniel Neri estava em
Cacoal.  Então essa questão aí de dizer que faliu isso, faliu
aquilo?  Eu acho que se eu tivesse que usar dos argumentos
das vezes que o senhor defendeu o PT, o Partido dos
Trabalhadores o qual V. Exª. participava e V. Exª. fez de tudo
para permanecer no Partido, inclusive intervir agora no PT lá
de Alvorada do Oeste que V. Exª. tinha a maioria dos votos.
Então, eu pediria a V. Exª. o seguinte, pelo respeito que eu
tenho, que a gente tem que ter pelo menos um pouco de
coerência, independente da questão política ou partidária, já
que nesse Brasil realmente partido, ninguém tem fidelidade
mesmo, a cada dia se troca de sigla, e a cada hora se muda de
opinião. Eu pelo menos graças a Deus só tive um até agora,
mesmo apesar das turbulências.  Então eu queria dizer para V.
Exª. que o Deputado Daniel Néri, estava lá, o Deputado Paulista
estava lá, todas essas pessoas estavam lá e todo mundo sabe
que na realidade essas atitudes ditatoriais, essas atitudes de
ameaçar as pessoas. O Senhor mesmo fez discurso aqui nesta
Casa quando o Governador mandou prender um professor,
porque deu um grito numa reunião, o Deputado Nereu, tudo
isso aí foi debatido aqui diversas vezes pelas suas atitudes.
Então eu queria dizer para V. Exª. com todo o respeito que eu
lhe tenho, eu sei que o senhor está no PTN, no Partido do
Governador, mas a gente tem que ter realmente um pouco de
coerência e principalmente eu quero uma cópia dessa fita para
nós assistirmos juntos, para V. Exª. ver que de fato as coisas

são colocadas generalizadas, e o Senhor sabe que isso é
verdade, agora, o que a gente pode fazer?  O que temos que
entender é que temos que defender Parlamento. Lá em
Presidente Médici, mesmo, já aconteceu isso, da coisa ser
colocada generalizada, se o Senhor quiser eu trago fitas
também para o senhor.  Então eu pediria que de fato apesar
das disputas políticas tenhamos coerência, e primeiro defender
os companheiros. O Emílio Paulista pode ter todos os defeitos,
mas era um companheiro nosso, que conviveu com a gente,
ele renunciou porque ele quis, ele não foi expulso coisissíma
nenhuma, todos nós temos os nossos defeitos. E eu espero
que de fato daqui para frente na campanha V. Exª. não seja
derrubado do palanque pelo Governador que está aí.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Eu só vou fazer uma
referência ao seu aparte, Deputado Chico, até porque eu me
referi o seguinte: a mesma palavra que V. Exª. disse em relação
ao Paulista foi a que eu disse, agora, referente ao Governo do
BERON, intervenção no Estado, intervenção em qualquer
instituição do Estado, ela só acontece quando há algo errado,
e o BERON tinha uma dívida de R$ 55.000.000,00 (cinqüenta e
cinco milhões de reais) isso é público e isso está incluído em
relatório e concluiu a intervenção com mais de R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).  O que restou
se é o Governo Federal?  Se foi intervenção federal?  O que
faltou na época?  Talvez até por parte da Casa? E aqui tem
alguns colegas Deputados eu não estou tecendo essa crítica a
eles, até por parte do Legislativo, enfim do próprio Ministério
Público, aceitar que 15% da receita do Estado vá pelo ralo por
mais de 30 anos.  Mas 30 anos é o contrato, mas essa dívida
só cresce, R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) hoje se
paga por isso.  Então, esta consideração tem que se colocar.
Nós não podemos esquecer que tão recente foi demitido e foi
exatamente por pessoas do “grupo do bem”, foi demitido, o
contrato foi assinado de demitir mais de cinco mil funcionários,
e, no entanto essa consideração tem que levar ao Governo do
Estado, foi ele que reintegrou essas pessoas.  Eu poderia fazer,
tecer um outro elogio, estava interditada a 429 até a semana
passada, hoje se você quiser sair de Seringueiras a São
Francisco com menos de uma hora de viagem, está toda
patrolada a estrada, essa consideração tem que se levar a
esse Governo.  Eu queria dizer, que na mesma forma está
vindo para cá para Porto Velho a limpeza, porque se não colocar
a força do Estado num município como esse não vai limpar
mesmo.  Tinha ficado o Bairro Nacional fora, eu fui lá intervir
junto ao DEVOP vai limpar o Bairro Nacional também.  Então,
essas ações gratificam qualquer um que está trabalhando.
Agora, se certos comentários estão sendo feitos eu considero
Deputado Chico Paraíba, é no mínimo desrespeitoso, é um
tratamento muito desigual a quem contribui realmente com
esse Governo e eu sei que esta Casa faz isso, com algumas
divergências, com algumas dificuldades, mas é o Legislativo e
eu concordo com isso, ou seja, eu não estou aqui me
consolidando com argumentos, com discursos que venha
denegrir a imagem desse Poder. Agora, eu também não posso
aceitar que grupos falando do Partido dos Trabalhadores e V.
Exª. fez uma crítica a minha pessoa.  Eu estava conversando
agora recentemente com o Prefeito Volpi e no primeiro mandato
do Prefeito Volpi, me permita eu dizer isso, o Prefeito tinha
uma articulação junto com alguns parlamentares de outros
partidos e havia por parte do PT uma pressão muito grande
em cima dos Prefeitos do PT eleito para que não aceitasse
qualquer interferência ou outro político, e eu parabenizo Volpi,
porque você foi um dos Prefeitos que se elegeu porque usou
da habilidade política para trazer recursos para Buriti, não fez
assim o Paulinho em Alvorada, não fez assim o Renen, e não
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fez assim o Barroco, perderam a eleição. Eu me lembro quando
eu coloquei uma Emenda de R$100.000.000,00 (cem mil reais)
para o Prefeito de Mirante da Serra de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) e desceu lá o Governador para liberar a Emenda
houve uma pressão até de expulsar o Barroco do Partido dos
Trabalhadores e naquela época o Volpi manifestava insatisfação
e falava em sair do partido, e ele me disse isso hoje, eu fui a
pessoa, cheguei ao Volpi e falei: “faça tudo, menos sair do
partido”.  Eu confesso que sai do Partido dos Trabalhadores
não foi em função da história do PT, não foi em função do
trabalho que o PT fez, mas eu saí do Partido dos Trabalhadores
porque quem está dirigindo o Partido dos Trabalhadores em
Rondônia é parte da ala do Delúbio Soares, e faz muito bem o
povo de Rondônia saber disso, portanto, a ala do Delúbio Soares
não é crime dentro do PT porque ela não foi atingida, então
não tem problema ficar no PT. Agora, essas pessoas fizeram
com que eu saísse do PT. E andam dizendo que me expulsaram;
expulsaram coisa nenhuma! Quando eu vi que o barco estava
afundando, eu fiz o seguinte: salve-se quem puder, foi o partido
que eu mais admirei e mais trabalhei, mas eu lamento dizer,
eu pulei fora de um barco que para mim afundou, embora
restem muitos companheiros de bem e pessoas respeitadas
dentro do Partido do Trabalhador.

Com a palavra, com o aparte o Deputado Carlos.

O Sr. Dr. Carlos – Obrigado pelo aparte Deputado
Martelli é sempre um prazer ouvir V. Exª. na Tribuna desta
Casa. Só ouvindo atentamente as palavras de V. Exª. também
as palavras do Deputado Chico Paraíba, o Líder eterno do PMDB
nesta Casa, líder até de outros mandatos passados.  É
importante Deputado Martelli, o que V. Exª. disse, e veja bem,
eu sou uma pessoa que acha que o político tem que ter
coerência e eu sempre agi politicamente coerente na defesa
principalmente das minhas idéias e também defendendo quando
possíveis idéias da agremiação partidária o qual eu fazia parte
no caso o PT e hoje estamos no PDT – Partido Democrata
Trabalhista.  Uma coisa tem que ser dita e é verdade, como
bem o Deputado Martelli disse com relação ai 429, esse Governo
tem problemas e muitos problemas, depois até eu quero falar
com a relação a questão da Saúde publica, mas tem também
o lado positivo. O Governo com relação a pavimentação asfaltica,
atentou para Municípios pequenos, municípios que sempre
foram abandonados. Quando eu falo isso, eu falo de cadeira
eu sou advogado militante há quatorze anos e andei muito
nessas estradas aqui do interior do Estado, o Prefeito Volpi
sabe, eu fui o primeiro assessor jurídico da câmara de  Buritis,
eu ate ficava nos mercados que eles tinham lá no Buritis, sei
das dificuldades. E hoje o Governo, Governo Estadual assinando
ordem de serviço para pavimentar a linha 421, e também para
depois levar o asfalto até o Buritis, é uma coisa muito importante
para quem conhece aquela região, é importantíssimo para o
desenvolvimento do Estado de Rondônia, eu acredito que é
por ai mesmo. Chega de Governador também fazer asfalto
somente aonde é base eleitoral de Deputado do seu partido
que aconteceu no mandato passado e não esta o arco-íris que
fazia 800 metros aqui,  200 ali e 150 acolá, é muito importante
dizer isso. Na próxima segunda-feira estarei em Theobroma e
no vale do Anari entregando 04 ordem de serviço, estarei lá
sim, o Governador vai estar lá porque ele é o chefe do Executivo,
ele tem que assinar a ordem de serviço. Mas eu como
representante da minha região sou obrigado a estar lá Deputado
Chico Paraíba, e vou lá. Porque isso é um compromisso nosso,
Deputado João da Muleta também é de lá, e ele sabe que é
uma luta daquele povo e o importante é que vai fazer o asfalto,
entendeu? Faça sol ou chuva com arco-íres ou não eu acredito
que esse asfalto vai sair. Então eu acho que é por ai, coerência

sempre e acredito que com esse tipo de coisa o Governo esta
fazendo o certo, se vai ganhar a eleição ou não nem ele sabe
disso. Porque eu acho que em determinados momentos, em
muitos momentos o Governador fala demais e quem fala demais
da bom dia a cavalo, isso leva a várias derrotas, seja no lado
pessoal e principalmente do lado político. Agora falar aqui que
o Governador não faz nada, eu não sou idiota, eu não sou
hipócrita também de dizer isso.

Muito obrigado pelo aparte.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Eu só queria concluir, já
que o Dr. Carlos lembrou aqui da questão do asfalto. Eu queria
fazer mais uma referência ao meu amigo e colega Deputado,
ou melhor, Prefeito de Buritis Volpi, que seja Deputado um dia,
não tem problema nossa base é bem distinta. Eu fui convidado
para o lançamento do asfalto por Vossa Excelência Prefeito,
um Prefeito do PT uma Obra do Governo do Estado. Eu fui
convidado por Vossa Excelência domingo para o lançamento
da obra do asfalto, vai ser lançado também no sábado o asfalto
de Brasilândia, Nova Brasilândia a São Miguel do Guaporé, lógico
que eu vou estar lá. E eu queria só fazer mais uma referência
para terminar, eu andei junto com o Governador em Alvorada,
São Miguel, Seringueiras, São Francisco, Rolim de Moura e eu
não vi agressões à Assembléia Legislativa e não me senti
agredido em nenhum momento em função do discurso do
Governador, se ele fez isso em Cacoal realmente ele pisou na
bola, foi equivocado e eu questiono também.

Muito obrigado.

(Ás 16 horas e 51 minutos o Sr. Dr. Deusdete passa a
Presidência para o Sr. Chico Paraíba).

O SR. PRESIDENTE (Chico Paraíba) – Encerrado o
Grande Expediente passemos às Comunicações de Lideranças.

Com a palavra a Deputada Ellen Ruth.

A SRA. ELLEN RUTH – Sr. Presidente, Srs. Deputados...
depois Sr. Presidente eu gostaria de falar sobre o assunto que
estava em pauta, mas como nós estamos no Grande
Expediente, eu gostaria de primeiro falar a respeito de três
Projetos importantes que foram votados e aprovados nesta
Casa, de nossa autoria na semana passada sobre o passe livre
para estudante nos ônibus, nos serviços intermunicipais porque
temos vários alunos universitários e tem o Prefeito Volpi que
se faz presente na nossa sessão, que estudam em outro
Municípios por exemplo; Candeias do Jamari, Itapoã do Oeste
estudando numa determinada instituição de terceiro grau aqui
em Porto Velho.

O SR. BETO DO TRENTO – Um aparte Deputada?

A SRª. ELLEN RUTH – Pois não.

O SR. BETO DO TRENTO – Só aproveitando, quero
retificar. Saiu até uma matéria no jornal com esse Projeto com
relação ao transporte, da metade do preço, e colocaram como
se fosse autoria minha, até eu mandei uma explicativa para o
jornal dizendo que o Projeto era de autoria sua e precisamos
corrigir o mais breve possível. Então, parabéns até pelo Projeto,
nós devemos aprovar, mas eu fiz questão de retificar porque
colocaram como autoria nossa.

A SRA. ELLEN RUTH – Obrigada Deputado Beto,
obrigada pela correção, mas o que eu quero é na verdade
Deputado Beto do Trento, é pedir o apoio do Governador, o
apoio de quem sanciona a lei e quem vai sancionar alei que foi
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de nossa autoria que teve o apoio desta Casa unanimidade por
parte dos Deputados presentes será o Senhor Governador, que
ele não vete, que ele sancione, que qualquer Projeto que venha
beneficiar o Município do Estado de Rondônia, tenha ali a
decência e a boa vontade do Senhor Governador na sua
assinatura. Um outro Projeto importante é o da meia-entrada
dos professores no âmbito do Estado, no âmbito do Município
de Porto Velho. Nós já temos inclusive um Vereador do PT, o
Vereador Wildes é o autor dessa legislação em vigor. Então
precisamos da aos novos professores a meia-entrada nos
estabelecimentos de cultura, esportes e lazer e também Srs.
Deputados quanto aos doadores de sangue. Toda hora nos
vemos na televisão Srs. Deputados, Sr. Presidente o apelo da
FEMERON pedindo da população doação de sangue,
principalmente quando há Deputado Martelli, dentro de Rondônia
ou a nível nacional um feriado pedindo para que haja doadores
de sangue, por causa dos acidentes, por causa dos excessos
que acontecem nos feriados prolongados. E esse nosso Projeto
que teve inclusive a aprovação por parte de Vossa Excelência
Deputado Martelli, é muito importante! Nós estaremos dando
a oportunidade de você ser um doador, mas você também tem
um benefício, você vai ter direito a meia entrada nos locais
públicos de cultura, lazer e esportes, você terá no dia da sua
doação o passe-livre porque muitas vezes, o José lá do Ulisses
Guimarães ele quer ir ao FEMERON, mas não tem dinheiro
para comprar o pão e o leite de sua família, ele vai comprar
um LEVA EU? ele não vai, ele não vai, e quem será prejudicado?
Quem precisa da doação de sangue e eu posso falar porque
tive muita dificuldade, ao longo de três anos de tratamento do
meu marido, de ficar pedindo, implorando pelo Amor de Deus
o sangue para que ele recebesse. Então Deputado Romeu eu
espero que o Sr. Governador também não vete o Projeto de
Lei, como vetou o Projeto de costumeira no bairro que é uma
forma de profissionalizar as nossas mulheres, de manicure e
pedicure, que essa Deputada teve que implantar o Projeto sim,
com custos próprios no bairro Mariana. Estaremos levando para
o São Francisco porque o Sr. Governador não teve a sensibilidade
de sancionar. Muitas vezes nossas mulheres, nossas
adolescentes não têm oportunidade de sentar no banco de
escola e de ter um curso profissionalizante. Mas tem direito ao
sol como qualquer um de nós e poderá sim, fazer um curso de
manicure, do pedicure, costura e fazendo um trabalho do lar e
cuidando de seus filhos, aumentando a sua renda familiar para
melhor dá condições de vida para seus familiares. Agora, Sr.
Presidente, Deputado Chico Paraíba, eu ouvi atentamente o
meu amigo o Deputado Martelli em seu pronunciamento,
pronunciamento esse contra a defesa do Deputado Chico Paraíba
em detrimento a uns colegas desta Casa, Deputado Paulista,
como eu não estava lá eu li o que o “Observador” publicou e
até que me prove o contrário o “Observador”  informa os fatos
reais,eu li. E  eu ouvi V. Exª falando muitas vezes do grupo do
bem, o grupo do bem do mandato passado, o grupo do bem
que demitiu os funcionários do Estado e que nós, Deputados
atuais aprovamos uma legislação autorizando o Governador a
não mais recorrer em Brasília para que eles pudessem ser,
retornar ao serviço público, não estou enganada não, não é
Deputado Martelli? Então tá bom. Agora o que muito me espanta
é que muitos do grupo do bem de 4 anos atrás hoje se fazem
presentes nas solenidades do Sr. Governador, um inclusive,
Deputado Martelli, até com certo parentesco com o Governador
Ivo Cassol, também era do grupo do bem porque há 4 anos
atrás esse membro do grupo do bem tinha mandato e na hora
em que o rei é morto, é posto. Hoje não se está mais daquele
lado, nós já somos do grupo do bem, do lado do Governador
atual. Eu também ouvi, eu também ouvir algumas colocações
sobre Prefeitos parabenizando o Prefeito Volpi, graças a Deus

que o Prefeito Volpi, eu digo graças a Deus, é bom que se
entenda que de repente não distorça as palavras da Deputada
Ellen Ruth, que após um longo jejum de Tribuna está retornando
a Tribuna. Quando eu digo ainda bem que o Prefeito Volpi, lá
de Buritis, que eu tive o prazer de participar de uma sessão,
de uma Audiência Pública, ele talvez não tenha colocado
nenhum Deputado Estadual nesta Casa que de repente fosse
de oposição ao Prefeito, porque quando Srs. Deputados,
Deputado Chico Paraíba, quando um município coloca um
Prefeito, coloca um Deputado Estadual nesta Casa e de repente
o Prefeito que é eleito não é do lado do Deputado, o Deputado
corre com o Governador para pedir para que o Governador
não cumpra as emendas que é uma forma, vamos no popular,
de colocar o dedo no suspiro e deixar o Prefeito morrer asfixiado
sem condições de sair a uma reeleição porque nada fez pelo
seu município. Então graças a Deus que o Prefeito Volpi que já
está no seu segundo mandato, aquele município não colocou
nesta Casa um Deputado Estadual que não fosse do mesmo
lado político do Prefeito atual e o Governador inteligentemente
cumpre as emendas para aquele município, mesmo porque
naquele município tem eleitor e o eleitor não é só do Prefeito
Volpi porque ele não é candidato a Governo, agora o Governador
é candidato a reeleição, e que bom!

O Sr. Edézio Martelli – Deputada...

A SRA. ELLEN RUTH - Já vou conceder o aparte a V.
Exª. E queria eu Deputado Martelli, que o Governador tivesse
trabalhando pelo meu município em parceria com o prefeito
Roberto Sobrinho, porque se eu não estiver enganada a única
emenda que está em fase de licitação, que o convênio já foi
assinado de autoria da Deputada Ellen Ruth é de R$500.000,00
(quinhentos mil reais) para reforma e ampliação da Policlínica
e Pronto Atendimento Tancredo Neves na zona leste, que
segundo o Secretário Municipal de Saúde já está em fase de
licitação. No mais Deputado Martelli, eu como moradora de
Porto Velho, eu não estou vendo parcerias. Nos municípios do
interior eu não tenho muito trabalho, quase nenhum, agora
dentro de Porto Velho, exceto esse convênio eu desconheço
qualquer um outro sendo firmado e aqui nós temos o Deputado
Nereu que é do PT e também mora em Porto Velho, que poderia
até ajudar esta Deputada já que é do PT e o Prefeito de Porto
Velho é do PT. Se existe algum tipo de parceria em prol do
munícipe de Porto Velho, da melhor qualidade de vida dos
munícipes da nossa cidade de Porto Velho.

Pois não Deputado Martelli.

O Sr. Edézio Martelli – Deputada Ellen, eu queria
fazer duas referências neste aparte, ao discurso de V. Exª.
Primeiro: quando eu comentei aqui sobre o Grupo do Bem, eu
me referia ao discurso do Governador. Então eu não estava
buscando argumentação para justificar a comparação que o
Governo fez ao Grupo do Bem porque se não começava nominar
pessoas. Eu estava dizendo que não era uma agressão a esta
Casa e eu dizia no momento que o discurso do ilustre colega
Deputado, ele me provocou uma revolta muito grande, fez com
que eu ligasse e eu exigisse, quero ver uma fita desse discurso
porque na tese do discurso do colega é de dar razão para os
24 Deputados nesta Casa e perder qualquer vontade de
argumentar defesa ao Governador. Então eu fazia uma
comparação de que o discurso do Governador não se referindo
aos 24 Deputados, mas era ao chamado Grupo do Bem que eu
não conheço, eu não acompanho de muito longe a história de
Rondônia, aliás, conheço bem do Governo de 1995 para cá e
por isso fiz algumas referências a questão do BERON, a questão
da CERON, etc., etc. porque eu vivi na pele essa situação. A
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outra situação que eu queria colocar neste aparte, e como é
um aparte, eu estou interferindo no discurso de V. Exª agradeço
por isso e V. Exª tem também a inteira liberdade de discordar
ou não. Quando se trata da questão de Porto Velho, colega
Deputada e a senhora fala de um dos pontos mais crítico que
eu vejo no município de Porto Velho, que é a saúde. Se V. Exª
for lá em Urupá, a Senhora vai encontrar uma estrutura
funcionando precariamente, mas funcionando, se V. Exª ir lá
em Seringueiras a Senhora vai encontrar o Deputado Deusdete
fazendo cirurgia, trabalhando dentro de uma estrutura mínima
do município e assim todos os municípios do Estado de
Rondônia. Quando vem a Porto Velho e não é culpa do Roberto,
eu acho que isso é uma história, faz parte da história de Porto
Velho.

O Governo do Estado acabou de inaugurar o Pronto
Socorro João Paulo II que é uma extensão, acaba sendo uma
extensão do município de Porto Velho aonde o município de
Porto Velho tem um Pronto Socorro para atender, internar,
operar ou fazer qualquer situação de emergência para o
cidadão de Porto Velho. Então eu só queria discordar de V. Exª
de quando o Estado está dando atenção... Eu liguei para todos
os lados esses dias só para fazer uma referência a um fato,
um acidente na porta da minha casa, machucou umas três ou
quatro crianças, eu liguei para todos os lados, embora eu
conheça a estrutura hoje de emergência da Prefeitura de Porto
Velho, isso é reconhecido, apareceu lá o Corpo de Bombeiro,
depois de algumas críticas apareceu o Corpo de Bombeiro e
eu fiz uma crítica a Polícia Militar que apareceu uma hora e
meia depois. Então eu estou fazendo aqui hoje... tem processo
de mutirão de limpeza, foi feito lá em Teixeirópolis na Prefeitura
do PT. Então essa argumentação de parceria Deputada Ellen,
eu acho que ela tem o ponto de vista a ser olhado, se olhar por
outro lado a gente vai entender que está sendo parceiro sim.

A SRA. ELLEN RUTH – Eu quero agradecer o aparte
do Deputado Martelli e dizer inclusive Deputado Martelli que eu
faço um apelo ao Governador do Estado de Rondônia para que
envie a esta Casa urgentemente, Deputado Nereu, Deputado
Ronilton, um documento indicando o nosso amigo Edézio
Martelli como Líder do Governo, por quê? Porque nesta Casa
depois que o Neodi, o ex-Deputado Neodi deixou de ser
Deputado e assumiu o Deputado Paulo Moraes, esta Casa não
tem Líder do Governo, se tem problema num projeto, o projeto
tem que voltar. E o Líder poderá retirar o Projeto a qualquer
momento. O Líder é o que faz, é o que encurta as distâncias
entre o Executivo e o Legislativo, e o Deputado Edézio Martelli
com todo respeito, já lhe falei isso várias vezes, não apenas os
seus cabelos grisalhos que parece com o Deputado Neodi,
verdade. Mas o bom senso, a forma de convivência com os
Deputados. O Governador precisa, urgentemente Deputado,
mandar para esta Casa a indicação de V. Exª para ser o Líder
do Governo nesta Casa porque V. Exª, é o único, nem é do
partido dele, só é coligado, usa a Tribuna para ficar defendendo
o Governador, ele tem e esse é o meu medo, é que ele vá para
o Pacífico, ai ele vai através das mãos do Deputado Miguel de
Sousa, que é o que quer a saída para o Pacífico, porque se for
pelo Rio Madeira vai ter que ir para o Atlântico.

O Sr. Chico Paraíba – Conceda-me um parte
Deputada?

A SRA. ELLEN RUTH – Pois não Deputado.

O Sr. Chico Paraíba – Olha, eu fico  impressionado,
sabe, com as coisas que a gente esta vendo, parece que eu
não estou acreditando, eu liguei agora para o Dr.Paulo, que é o

Prefeito de São Miguel e liguei para o Abraão que é o Prefeito
de São Francisco. Não houve nenhum patrolamento de
Alvorada a São Miguel não tem nada, está lá tudo atolado. O
que aconteceu em São Francisco é que o Governador para
fazer uma média, inventou de limpar a cidade e a população
foi em cima para tirar as máquinas para patrolar um atoleiro e
foi patrolar esse atoleiro até a ponte de um rio, quer dizer, já
está se colocando aqui, que na realidade está uma beleza, eu
liguei agora para os dois prefeitos. Eu fico impressionado
Deputado Martelli, como V. Exª mudou da água para o vinho,
eu queria perguntar: me mostre onde tem um palmo de asfalto
feito pelo Estado em alguma cidade? Eu estou esperando. Um
metro de drenagem. Eu estou esperando que você me mostre
o que foi feito, é verdade, foi alguma continuação de um
programa que foi aprovado ainda no Governo passado, que foi
empréstimo do CAF,que foi a continuação que exatamente na
época, o Senado autorizou na época do Governo Bianco, me
mostre algum local, uma estrutura para se dizer, por exemplo,
vou dar um exemplo lá na minha região, você chega para Rolim
de Moura, tem a ponte do Rio Machado, duas pontes grandes,
você chega em Presidente Médici, Bianco construiu seis
quilômetros de asfalto, agora foi construído onze. Eu pergunto,
eu faço um desafio: Deputado Ronilton foi feita alguma coisa
em Ouro Preto? Deputado Nereu, foi feita alguma coisa lá em
Alta Floresta? Deputado Deusdete, foi asfaltado, foi feita alguma
coisa em Ji-Paraná? O que o Governador está fazendo Martelli?
O que V. Exª deveria fazer é pegar um helicóptero para entregar
motocicleta. Quando eu fui Secretário, porque eu já fui
Secretário de Estado duas vezes, quem entregava tratores,
quem entregava viaturas, eram os Secretários, porque o
Governador tem que pensar grande, o Governador tem que
pensar nos grandes projetos para o Estado. O Governador tem
que pensar como é que está a situação das hidrelétricas, como
está a situação do gasoduto, como é que está a situação da
agricultura, como é que está a situação disso, agora as
pequenas coisas eu acho que V. Exª como Líder do Governo, é
que deveria de fato assumir este cargo para entregar moto,
caneta, papel. Agora, dizer aqui que a estrada de Alvorada
D’Oeste até São Francisco está uma BR, pelo amor de Deus
companheiro, liga para os prefeitos que eles lhe dirão o que
está acontecendo. Eu acho que V. Exª entrou num pesadelo e
não acordou.

Obrigado Deputada Ellen Ruth.

A SRA. ELLEN RUTH – Pois não Deputado Chico
Paraíba.

O Sr. Nereu Klosinski – Um aparte, Deputada?

O SR. ELLEN RUTH – Pois não, Deputado Nereu.

O Sr. Nereu Klosinski – Deputada Ellen, eu só fico
um pouco preocupado, eu acho que esta Casa sem dúvida
nenhuma sempre teve o Líder do Governo na Assembléia, mas
V. Exª sugerir que o Martelli seja o Líder, dá a impressão de
que está contribuindo com o Governo, está sendo aliada do
Governo não sei como é que fica essa preocupação, eu espero
que não, que V. Exª, esteja preocupada que possa resolver
que esta Casa tenha um interlocutor, o que concordo com V.
Exª quanto as dificuldades que nós temos em buscar alguma
negociação em relação algum tipo de acordo, eu lembro,
inclusive, pego como exemplo; na semana passada quando
veio aquela suplementação orçamentária de R$31.000.000,00
(trinta e um milhões de reais) da saúde e eu coloquei a
preocupação, tanto é que eu fiz um requerimento hoje
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justamente para que a gente possa analisar, porque nós não
podemos deixar que o Estado fique no prejuízo. Mas quero
dizer para V. Exª também, eu já disse em várias oportunidades
que simplesmente tirar entulho ou fazer uma limpeza da mata,
que em menos de trinta dias volta tudo novamente, isso eu
não considero parceria, de jeito nenhum. Eu acho que eu tenho
acompanhado, inclusive, o prefeito Roberto Sobrinho
encaminhou vários ofícios ao Governador do Estado dizendo
que quer parceria com o Estado, mas ele quer que o Estado
faça encascalhamento, faça drenagem e faça asfalto no
município, não é apenas fazer limpeza, limpeza a prefeitura
de Porto Velho fez no ano passado em praticamente em toda a
Capital. Só que nós sabemos que no período das chuvas, a
limpeza já volta tudo ao normal, quer dizer a mata cresce. As
próprias estradas, nós sabemos das dificuldades, eu disse até
que alguns dias atrás eu nem criticava o Governador Estado
em relação a estrada. Menos de quinze dias, Deputada Ellen
Ruth, eu ajudei empurrar um ônibus se deslocando do Distrito
de Izidrolândia, no município de Alta Floresta, numa estrada
estadual, que era para ser uma maravilha. No entanto, numa
paralela, que vai para determinadas fazendas, a estrada estava
ótima, mas a que a população mais precisa, que é a estrada
estadual, essa continua ainda com dificuldades. Concordo
plenamente com V. Exª parceria se faz com investimento de
fato, e a gente espera que o Governador do Estado, se quiser
mostrar serviço em Porto Velho, ele precisa fazer
encascalhamento, precisa fazer drenagem, precisa fazer asfalto
como disse o Deputado Chico Paraíba, que isso ainda o Governo
do Estado não fez com o orçamento próprio. Eu acho que Porto
Velho precisa disso, precisa desse investimento e sem dúvida
nenhuma nós vamos aguardar que o Governo faça de fato esse
investimento.

A SRA. ELLEN RUTH – Eu agradeço o aparte e quero
dizer para o Sr. Deputado Nereu, que com o respeito que tenho
a V. Exª nem vou tecer comentários quanto ao comentário
maldoso que V. Exª fez, se eu estou preocupada com o
Governador Ivo Cassol. Se tem alguém neste Parlamento que
desde o dia 17 de fevereiro do ano de 2.003, quando o
Governador, por um ato covarde afastou meu marido da Polícia
Militar, com licença para tratamento de saúde, ou seja, no dia
17 de fevereiro de 2.003 e esta Deputada usou esta Tribuna,
exatamente desta Tribuna, saiu de seu partido para não ficar
num partido indo de encontro a forma autoritária de seu
mandatário que era o Governador, que era o PSDB, sai do
partido, V. Exª quando diz que eu estou preocupada com o
Governador quero eu acreditar que V. Exª só quis tirar uma
brincadeira, talvez, para descontrair. Porque quando a Deputada
Ellen Ruth assumiu a Assembléia desta Casa, V.Exª, Deputado
Martelli, Deputado Dr. Carlos, todos eram da bancada do Sr.
Governador, é bom que a gente relembre isso. Tanto é que V.
Exª  só tomaram posse muito tempo depois porque se
ausentaram no dia 1° de fevereiro de tomar posse nesta Casa.
Então Deputado Marcos Donadon presidindo a sessão, quando
o Deputado Martelli diz que o Sr. Governador, Deputado Nereu,
deu como presente para o município de Porto Velho, o João
Paulo II, o Deputado Martelli, está aqui, eu muito me admiro o
Deputado dizer isso. Deputado Martelli, se o João Paulo II fosse
um Pronto Socorro para atender o munícipe de Porto Velho
ninguém ficaria na porta do João Paulo. O problema do João
Paulo, Deputado Martelli, é que é a extensão dos 52 municípios
do Estado de Rondônia, Deputado Martelli. 52 municípios. O
senhor tem que perguntar do partido do Sr. Governador, que é
quem junto preside também, entre aspas, com o seu jeito
autoritário, é quem manda e desmanda, o que muitas vezes o
Conselho tenta fazer. Então eu gostaria de dizer que se o João

Paulo II, hoje, já não comporta mais... Deputado Martelli, se V.
Exª me permiti, só mais um minuto.

(Às 17 horas 24 minutos O Sr. Chico Paraíba passa a
Presidência para o Srs. Marcos Donadon)

O SR. PRESIDENTE (Marcos Donadon)- Um minuto
para concluir, Deputada.

A SRA. ELLEN RUTH - É que eu fui aparteada por
vários Deputados. Não tem problema, mesmo porque outros
dias a gente não está aqui, não tem sessão, então a gente
toca a sessão hoje. Então eu digo o seguinte: o João Paulo II
hoje atende Deputado Martelli e eu não estou aqui defendendo
o prefeito Roberto Sobrinho, porque não sou petista, estou a
30 dias, Deputado Nereu, tentando falar com o prefeito Roberto
Sobrinho, inclusive, pedindo apoio de V. Exª sabe para quê
Deputado Deusdete? Não é para conceder nenhum benefício
para a Deputada Ellen Ruth, não é para ajudar a Deputada
Ellen Ruth no óleo diesel para levar um trator que a Deputada
Ellen Ruth comprou com sua emenda de R$ 65.000,00 (sessenta
e cinco mi reais) para o distrito de São Carlos. E o prefeito não
me atende. E nem o Deputado consegue que ele me atenda.
Eu não estou mentindo. Já pedi para V. Exª duas vezes
Deputado, veja, por favor, para o prefeito me atender. Não
estou pedindo nada não, Deputado Chico Paraíba, eu só quero
o óleo diesel porque eu tenho que pagar R$ 1.000,00 (mil reais)
para a balsa e mais 500 litros de diesel para um trator, Srs.
Deputados que vai está beneficiando o município de São Carlos
que é Distrito de Porto Velho. E com certeza o Prefeito vai levar
o nome da candidata a presidente dele, a governadora do
Partido dele em São Carlos. E eu preciso levar o trator,
Deputado Chico, enquanto nós estamos com o rio
transbordando, porque talvez o prefeito Roberto Sobrinho não
tenha dimensão da altura do barranco do Madeira para subir
no Distrito de São Carlos. Então Deputado Martelli, eu não estou
aqui defendendo o Roberto Sobrinho, não, mas o João Paulo II
é uma extensão, Deputado Nereu, dos 52 municípios. E gostaria
também de dizer ao Deputado Martelli: eu não sei se ele depois
vai, eu só quero terminar o meu pensamento, V. Exª disse que
quando houve um acidente na frente de sua casa, o senhor
ligou para a Polícia Militar e fez críticas sobre o Corpo de
Bombeiros. Só para dizer para V. Exª com todo respeito que eu
tenho a V. Exª que V.Exª votou nesta Casa a separação das
duas corporações. A Polícia Militar não tem ingerência
administrativa sobre o Bombeiro Militar. São duas instituições.
Então ligar para a Polícia Militar como V. Exª disse para reclamar
do Bombeiro, V. Exª tem que ligar direto para o Bombeiro. São
duas instituições totalmente diferentes hoje.

O Sr. Edézio Martelli – Deputada Ellen, só um aparte,
a Senhora já me concedeu uma vez.

A SRA ELLEN RUTH – Estarei concedendo de novo.

O Sr. Edézio Martelli - Eu peço a tolerância ao
Presidente pelo discurso de V. Exª que é este o papel do
Legislativo. A Senhora está correta. Eu acho que é isso que
temos que fazer aqui. Agora eu disse que fiz uma crítica, eu
sei que a Polícia Militar é uma e o Corpo de Bombeiro...

A SRA. ELLEN RUTH – Não, eu não fiz uma crítica, só
queria que o Senhor revisse isso.

O Sr. Edézio Martelli – Eu disse que chamei o Corpo
de Bombeiros e chamei a Polícia Militar. São duas coisas
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diferentes. Uma para dar assistência aos machucados, outra
para dar assistência à situação da batida que é o ...

A SRA. ELLEN RUTH – Mas tem o serviço de
ambulância que é do prefeito Roberto Sobrinho. Se eu não
estiver enganada mudou o nome, agora é SAMU, que antes
era o SOS Ambulância.

O Sr. Edézio Martelli – O que veio atender foi o Corpo
de Bombeiros e eu fiz uma crítica à Polícia Militar que não
apareceu para registrar a ocorrência, essa apareceu uma hora
depois.

A SRA. ELLEN RUTH – O Senhor me dá só um aparte.
Não apareceu a polícia porque a Polícia Militar não tem
combustível. Hoje, é bom já que o Senhor está fazendo o aparte
da liderança do Sr. Governador, Deputado Martelli, diga para o
Governador que um carro sem combustível não anda, que um
carro sem os quatro pneus não anda, não anda Deputado
Martelli.

O Sr. Edézio Martelli – Deputada Ellen, eu já disse
que teci uma crítica. Eu acho que o que está errado tem que
ser corrigido. Eu faria isso dentro da minha casa, não tem
nenhum problema. Agora, eu também tenho que dizer a V. Exª
que esse Governo foi o que mais investiu em viatura, que mais
investiu em combustível e a demanda aumentou, é provável
que esteja faltando em Porto Velho até porque... mas se a
Senhora for hoje lá em São Francisco, em Costa Marques, no
58, a senhora vai achar as viaturas funcionando, um número
muito grande de viaturas e ambulâncias. No aparte que eu
pedi a V. Exª eu só queria resgatar aqui a questão do Pronto
Socorro João Paulo II e a questão dos municípios participarem.
Eu falei com Vossa Excelência da tripartite, da obrigação do
município, do Estado e da União, eu acho que não dá para
fugir disso. Agora, eu queria também, aqui não é argumentação
que foi feita aqui... cadê as obras de vulto que o Governador
está entregando trator? Esta crítica eu estenderia, Deputado
Chico Paraíba, também a bancada federal. Veja bem, quem
mais está entregando ambulância neste Estado que eu
considero que deveria ser um papel até de Deputado Estadual,
são os Deputados Federais e Senadores. E ainda queria tecer
uma outra crítica e é uma crítica construtiva, eu não gosto de
fazer crítica demagoga ou de qualquer outra situação. Porto
Velho, Deputado Nereu, faça uma visita a Rio Branco, do Acre.
Eu estou fazendo isso para elogiar as ações do PT em Rio
Branco. Ir à Rio Branco ou receber alguém de Rio Branco hoje
em Porto Velho dá vergonha. E a responsabilidade é dos
ministros, é dos Deputados Federais que fizeram tanto discurso
bonito e está deixando o Roberto Sobrinho numa situação muito
incômoda. Eu torço que o Roberto Sobrinho tenha sucesso
porque se ele tiver sucesso com certeza a população de Porto
Velho será muito melhor beneficiada. É lamentável hoje saber
que não tem mais Beira-Rio, é lamentável saber hoje que não
tem mais anel viário, é lamentável hoje, é triste isso, eu acho
que essa responsabilidade é da bancada federal. Outra coisa,
a 429 é uma rodovia federal, é lamentável dizer que o recurso
já estava na conta e foi embora. Só isso.

Não tenho mais nada a dizer, obrigado.

A SRA. ELLEN RUTH – Para concluir Sr. Presidente,
ainda bem que isso está acontecendo talvez na administração
atual, sendo do PT, porque com certeza vão ter saudades do
meu prefeito Carlinhos Camurça.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Donadon) – Com a
palavra, continua nas Comunicações de Lideranças, o Deputado
Haroldo Santos. O Deputado tem 20 minutos, sem apartes.

O SR. HAROLDO SANTOS – Depois das manifestações
democráticas muito bonitas praticadas nesta Casa, Sr.
Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados, senhoras e
senhores que comparecem ao recinto, ficamos muito felizes
com as presenças de vocês, a imprensa, os servidores desta
Casa.

Srs. Deputados, estou dando entrada nesta Casa num
projeto de lei que vem resgatar a constitucionalidade dos
direitos dos policiais que pediram para ir para a reserva.
Estamos propondo uma revogação do parágrafo 3° do artigo
1° da Lei 1.053, de 22 de fevereiro de 2.002. Eu justifico a
propositura a pedido de policiais. O dispositivo que se pretende
ver revogado impede que os militares do Estado transferidos
para a reserva remunerada a pedido sejam aceitos no Corpo
de Voluntários de Militares do Estado. Essa é a grande diferença.
Os que foram transferidos para a reserva eles têm direito de
entrar nessas convocações que se chama Voluntários para
trabalharem, já os que pediram são impedidos por esta lei e a
lei é frontalmente inconstitucional, porque eles dois estão na
reserva, se um foi a pedido e outro foi através de ofício na
realidade quando chegaram lá ficaram na mesma posição. Então
o quê se propõe é exatamente rever o direito desses cidadãos
que praticaram um bom serviço frente à Polícia Militar, e para
tanto nós pedimos aos pares, aos Srs. Deputados e a Sra.
Deputada a aprovação desta matéria para que esses policiais
que foram a reserva a pedido possam também entrar no Corpo
de Voluntários para trabalharem novamente e fazer um bom
serviço como se tem visto em vários aspectos. Esta matéria
vai ser lida daqui a pouco. Vai tramitar nas Comissões e a
gente espera a aprovação devida para resgatar o direito desses
cidadãos que estão na reserva e podem voltar a prestar o seu
serviço ao Estado de Rondônia. Gostaria de falar também a
respeito e novamente da chamada PEC 13, o Projeto de Emenda
Constitucional que devolve a autonomia dos Estados brasileiros
de criarem os seus municípios.

Amanhã dia 26, os Presidentes das Assembléias
Legislativas do Brasil estarão reunidos com o Senador Renan
Calheiros, ao meio dia e com o Presidente da Câmara Federal,
às 11 horas, para tratar deste assunto...

O Sr. Chico Paraíba – Conceda-me um aparte,
Deputado?

O SR. HAROLDO SANTOS – Permito com muita
satisfação, Deputado Chico Paraíba.

O Sr. Chico Paraíba – Eu queria dizer para V. Exª que
nós estivemos num Congresso Nacional na época que foi
aprovado um Projeto de Lei em regime de urgência tanto pela
Câmara dos Deputados como pelo Senado e que na realidade
o Presidente da República vetou essa matéria, quer dizer, já
aconteceu um projeto que foi tramitado, inclusive nas duas
Casas, e o projeto foi vetado, inclusive, quando o Efraim Moraes
esteve aqui, lá no Tribunal de Contas, nós colocamos
exatamente muitas prerrogativas dos Parlamentos que o
Congresso estava tirando, inclusive, da criação dos municípios.
Foi colocado também, por exemplo, não só a questão dos
municípios, você veja que há uma disparidade na Constituição,
enquanto diversos cargos. Vou dar um exemplo: um Procurador
Geral da República para ser nomeado tem ser sabatinado pelo
Congresso Nacional, os Procuradores gerais do Estado, não
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são; quer dizer, tem uma série de questões que nós inclusive
colocamos, mas eu queria dizer para V. Exª que de fato já teve
agora recentemente já neste mandato um Projeto de Lei,
aprovado tanto pela Câmara como pelo Senado e foi vetado o
Projeto. Porquê a gente fala isso Deputado? Eu realmente até
estou com vergonha quando se fala em criação de novos
municípios, porque nós lutamos e criamos, aprovamos Extrema,
nós aprovamos Tarilândia, nós aprovamos tantos outros e
criamos uma expectativa falsa. Eu inclusive, quando voltamos
lá em Extrema ficamos até com vergonha porque além da gente
ter aprovado, o TRE ainda autorizou fazer o plebiscito, quer
dizer, se realmente não for um trabalho que tenha a concepção
tanto do Congresso como do Presidente da República, esta
matéria neste mandato já foi vetada. Eu queria só levar isso
como esclarecimento e acho que V. Exª é sabedor disso e é
importante que se não houver uma negociação entre Congresso
e Presidente da República, na realidade vai acontecer a mesma
coisa e a pior coisa do mundo é criar expectativa na cabeça
dos outros.

Obrigado, meu companheiro.

O SR. HAROLDO SANTOS – Obrigado Deputado Chico
Paraíba. Mas meus amigos, como dizia, amanhã dia 26 os
Presidentes de todas as Assembléias Legislativas do País, se
reúnem com o Presidente do Senado e se reúnem com o
Presidente da Câmara Federal para tratarem deste assunto,
porque foi retirado este direito dos Estados entre muitos outros,
foi retirado este direito de criar novos municípios. E tramita
naquela Casa, cujo  Relator é o Senador Paulo Otávio, onde
ele está em entendimento com o Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, Senador Antônio Carlos Magalhães, para
marcarmos provavelmente neste mês de maio uma reunião
com as Assembléias Legislativas e as Comissões dos municípios
dos municípios, dos distritos que querem ser transformados
em municípios, para quê isso? Como muito bem disse o
Deputado Chico Paraíba, para que haja uma transparência no
que está sendo feito paulatinamente. Como disse o poeta Chico
Buarque: “lutar é preciso, não podemos parar”. O outro dizia:
“quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. Mas na
realidade, no Brasil temos que dar passo a passo. O Geraldo
Vandré quando falou esta frase era exatamente a frase de um
revolucionário, mas que sabe quando se está no comando para
a execução das coisas é bastante diferente. Então essa reunião
do mês de maio tão logo a gente tenha o conhecimento da
data que o Senador Paulo Otávio nos ligue comunicando a data
desta reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Federal. Nós devemos fazer uma reunião com as Comissões
de todos os distritos que pretendem se emanciparem, não no
sentido de colocar lantejoulas dizendo que logo estarão criados,
mas principalmente no sentido de dizer que a luta não acabou,
que a guerra não acabou, simplesmente estamos lutando para
que eles tenham os seus direitos da sua emancipação. Então é
um assunto bastante interessante e que nós vamos trazer à
Tribuna novamente após esta reunião dos Presidentes amanhã
em Brasília, e em seguida também na questão da Comissão de
Constituição e Justiça para que membros desta Casa e
membros das Comissões destes Distritos estejam presentes lá
em Brasília. Comunicar também que na segunda-feira
estaremos participando do lançamento do asfalto que liga
Theobroma ao Vale do Anari, apenas três lotes serão dados à
ordem de serviço, um dos lotes não houve ganhadores e está
sendo licitado novamente, que é o maior dos lotes. Quero dizer
que me sinto satisfeito porque estou nesta luta há quase oito
anos, há quase oito anos, sei que o ex-Governador Valdir Raupp
deu início ao trabalho, mas não foi possível, o Bianco conseguiu
terminar até Theobroma, mas ficou faltando este trecho que

vai de Theobroma ao Vale do Anari, e da minha parte sinto-me
extremamente realizado, porque aprovei nesta Casa o
orçamento necessário para a execução daquela obra. Aprovei
nesta Casa a criação do FITHA para que tivesse recursos
também para a execução daquela obra. Então estarei lá
presente de corpo e alma, satisfeito e feliz porque é um grande
benefício que está sendo realizado também com o esforço desse
Deputado que luta pelos interesses daquela comunidade. Então
na segunda-feira parte do sonho daquela comunidade também
se fará realizar.

Gostaria de concluir Sr. Presidente, convidando toda a
imprensa, gostaria que amanhã estivessem os diretores dos
jornais, gostaria que estivessem aqui os diretores, os
presidentes, os proprietários das maiores empresas que atuam
neste Estado, gostaria que estivessem aqui presentes todos os
24 Deputados Estaduais, amanhã nesta Casa. Da nossa autoria,
faremos uma homenagem a todos os Executores do PROERD,
que é o Programa Educacional de Resistência as Drogas e a
Violência. Esse é um grande programa que não tem
praticamente apoio, a gente sabe que em primeiro lugar está
exatamente a conscientização das pessoas, é o instrumento
de educação para diminuir, quer seja no centro da cidade, quer
seja nas periferias, a questão de drogas e violência, ninguém
vai para as drogas porque quer, ninguém vai para as brigas
porque quer, mas vai pelo abandono, pela questão familiar
que está numa situação bastante difícil neste País e vai também
porque os pais e os jovens estão sem emprego na nossa
Rondônia. Vale a pena homenagear a Polícia Militar por esse
trabalho da família da PM que realiza esse grande trabalho.
Então conclamamos todos os diretores das rádios, da televisão
que faça divulgação desse programa, essa é uma das
homenagens maiores que a Assembléia poderá fazer a militares
pelo seu trabalho preventivo, não na apreensão ou na prisão
de bandidos, armas ou drogas, mas na prevenção para que
nossos filhos e filhas não venham cair na violência e não venha
cair nas drogas, porque depois que caem só sobra lágrimas
para nós pais, que sofremos o dia-a-dia em ter filhos que teriam
um futuro maravilhoso, entregues e escarniçados pelas drogas
e pelas violências. Gostaria também de elogiar o Deputado
Agnaldo Muniz que através de emenda sua, trouxe recursos
para o município de Porto Velho para a compra de ambulância,
existe essa polêmica toda, mas eu acho que crítica só cabe
quando a pessoa não traz, se ele trouxe, estou aqui para
parabenizar o Presidente do meu Partido que trouxe esses
recursos para a Prefeitura de Porto Velho comprar ambulância.

Quero parabenizar também ao Deputado Miguel de
Souza, que está solicitando a infra-estrutura da Assembléia
Legislativa e também do Intercâmaras para uma Audiência
Pública da Comissão da Amazônia, para a gente discutir a
questão do Gasoduto, Porto Velho e Rondônia não podem ficar
sem esse gás natural. Depois que escutamos o Presidente Ivo
Morales, deixar com muita clareza que Petrobrás ou qualquer
outra empresa brasileira vai ser tratada como multinacional,
vai ser tratada como ladrona dos recursos naturais da Bolívia,
devemos simplesmente acordar e valorizar também os nossos
bens naturais que estão sendo queimados ao invés de serem
aproveitados tanto na questão dos táxis como na criação de
indústrias, indústrias para garantir empregos, e emprego é
cidadania.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Donadon) – Com a
palavra Deputado Nereu por vinte minutos.

O SR. NEREU KLOSINSKI – Sr. Presidente, eu me inscrevi nas
Comunicações de Lideranças justamente para fazer um
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lembrete importante no próximo dia 27, portanto, quinta-feira
nós teremos uma audiência pública aqui nesta Casa às 10 horas
da manhã justamente com o objetivo de discutir a implantação
da Escola Técnica Federal, um investimento de mais de
R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) por parte
do Governo aqui em Porto Velho, uma demonstração clara de
compromisso do Governo Federal para com o município de
Porto Velho. Então gostaríamos de fazer esse registro, fazer o
convite a quem está participando hoje do Plenário para que se
faça presente também na próxima quinta-feira para que a gente
possa fazer a discussão de fato da implantação dessa Escola
Técnica. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade Sr.
Presidente, é uma pena o Deputado Martelli não está aqui
presente, mas dizer que me estranha,  eu acho que questão
de menos de seis meses o Governo do PT, seja ele municipal
ou federal ficou ruim e o Ivo Cassol, Governador do Estado
passa a ser o Deus aqui do nosso Estado de Rondônia. Eu
tenho uma consideração muito grande pelo Deputado Edézio
Martelli, mas eu acho que não dá para da noite para o dia
ocorrer essas mudanças. E dizer que o Prefeito de Porto Velho
está trabalhando sim, eu tenho acompanhado, hoje mesmo eu
visitei algumas ruas que estão sendo limpadas e encascalhadas
e a população disse que há mais de dez anos não passa uma
patrol ou uma caçamba para encascalhar as ruas, então nem
o Prefeito Carlinhos Camurça também não tinha passado por
aquela rua aqui bem próximo da Escola 4 de Janeiro. Dizer
também que quando o Prefeito Roberto Sobrinho assumiu a
administração de Porto Velho, tinham sido beneficiadas oito
mil famílias no Programa Bolsa Família, programa esse que o
Governo Federal assumiu o compromisso de fato contribuir
com as famílias carentes até que se busque uma alternativa
melhor de emprego. E das oito mil famílias que tinham em
janeiro, no final de 2004, hoje são vinte mil famílias que estão
sendo beneficiadas. Portanto, mais do que o dobro de famílias
beneficiadas. Se considerarmos o investimento na escola
infantil, também praticamente dobrou o atendimento de crianças
que têm hoje o atendimento pela rede municipal de ensino ou
através de convênio que o Governo Municipal está fazendo com
as entidades filantrópicas. E eu tenho certeza que esse trabalho,
agora com o término das águas, ele de fato vai ter um
investimento aqui maciço em Porto Velho. E eu quero só repetir,
eu espero que o Governador do Estado faça o investimento
aqui no município de Porto Velho, mas de encascalhamento,
drenagem e asfaltamento nas ruas ou pelo menos em alguns
bairros aqui do nosso município de Porto Velho, não é apenas
limpeza que vai resolver o problema aqui, se o Governador
quiser ajudar Porto Velho, ele tem que fazer o encascalhamento,
drenagem e pelo menos uma parte de asfalto aqui do nosso
município de Porto Velho.

São essas considerações, Sr. Presidente, Sr. Deputados.

(Às 17 horas e 46 minutos o Sr. Deputado Marcos
Donadon passa a Presidência para o Sr. Deputado
Deusdete Alves).

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Com a
palavra o ilustre Deputado Chico Paraíba, nas Comunicações
de Lideranças por vinte minutos, sem apartes.

O SR. CHICO PARAÍBA – Deputado Martelli, eu queria
só dizer para V. Exa. que eu entrei em contato com a Bancada
Federal em Brasília para passar as informações verdadeiras
para V. Exa. com referência a BR-429 e eu vou passar uma
cópia do fax para V. Exa. Eu queria dizer para V. Exa. que a
Bancada Federal colocou R$12.000.000(doze milhões) no ano
de 2004 para o Governo do Estado na BR-429 e os
R$12.000.000(doze milhões) o Governador mudou o objeto do
convênio. Então o Estado tem que devolver R$3.000.000,00
(três milhões de reais) em função de ter desviado o objeto do

convênio. Queria dizer para V. Exa. também, por isso que a
gente tem que se comunicar e falar a verdade. A RONDOTERRA
é a empresa que é responsável pela conserva de Costa Marques
a São Miguel e a RONDOTERRA tem saldo na conta, e fomos
informados que a RONDOTERRA estava inadimplente no
cumprimento do convênio que foi ela quem ganhou a licitação
da conserva.  Queria dizer para V. Exª. também que é por isso
que eu vou passar a cópia do fax, porque a bancada federal,
eu entrei em contato com eles, e foi aprovado através de uma
Emenda de bancada que foi priorizada pela Deputada Marinha,
R$5.000,00 (cinco milhões) para a elaboração do Projeto
Técnico de Alvorada a Costa Marques. São R$5.000,00 (cinco
milhões de reais) e que foi também já para o ano de 2.006,
aprovado R$17.000,00 (dezessete milhões de reais) já para
fazer o asfalto.  Então eu queria só prestar essas informações
porque as vezes essas pessoas não sabem e a bancada federal
está me mandando essa comunicação oficialmente e eu vou
passar às mãos de V. Exª para poder se saber a verdade.
Então existe uma inadimplência da RONDOTERRA, que é o
responsável pela conserva, tem saldo na conta e que tem
também, queria dizer para V. Exª que o Estado tem que devolver
em torno de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) porque foi
desviado o objeto do convênio, ou seja, foram feitas obras de
artes que não estavam previstas no convênio de
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais)  que o Estado recebeu
em 2004.

Eu queria dizer que eu só não vou permitir aparte para
V. Exª, porque nas Comunicações de Lideranças não é
permitido, mas depois dessas informações que V. Exª possa,
inclusive, levar lá para o Estado para verificar se são verdadeiras
essas informações.

Obrigado Presidente.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – O Deputado Chico Paraíba,
está correto em dizer que o recurso está voltando porque o
Governo Federal entendia que teria que se fazer manutenção
de estrada.  A estrada 429, Deputado Chico Paraíba, eu não
vou entrar nesse mérito, eu não entro nesse mérito da empresa
porque eu não tenho essa informação na mão. A 429 está em
condição, apesar das chuvas que agora criou alguns obstáculos,
mas já está arrumando, a condição de tráfego na estrada é
ótimo, e esse recurso estava já empenhado para fazer pontes
e galerias e nós sabemos a importância de pontes e galerias
na 429, nós sabemos dessa importância.  Então, com a
argumentação de mudar o objeto a 429 perdeu as pontes,
agora nós vamos ficar meramente com o projeto técnico que
vai gastar R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e que eu
não vou duvidar que um dia vai ser feito, mas quanto tempo a
429 vai esperar por isso?

Muito obrigado Deputado.

O Sr. Chico Paraíba – Sr. Presidente, só para dizer
para o Deputado Edézio Martelli, eu já estou concluindo, que
ele é uma pessoa inteligente, ele sabe que quando a gente
assina um convênio o objeto, ele é determinado.  Então eu
pediria a Deus que o Martelli fosse Prefeito lá em Alvorada ou
Executivo em algum canto, porque você tem que cumprir o
objeto, se realmente o Governador quando assinou o convênio
não concordava com o objeto, então não deveria ter assinado,
mas por lei V. Exª. sabe que nós depois que assinamos um
convênio não pode expressar a nossa vontade, tem que
expressar o que estava no objeto do convênio e tem que
executar fielmente o que estava e não cumprir a vontade de
alguém porque o convênio é um acordo entre as partes.

Só isso Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Passemos à Ordem
do Dia.
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Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

O SR. MARCOS DONADON (Secretário ad hoc) –
Proposições recebidas.

ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei do Deputado Haroldo Santos

Revoga o § 3º do artigo I da Lei nº 1053, de 22 de
fevereiro de 2002.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DECRETA:

Art. 1º. Fica revogado o § 3º da Lei nº 1053, de 22 de
fevereiro de 2002, que trata da criação do Corpo Voluntário de
Militares do Estado da Reserva Remunerada.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

O dispositivo que se pretende ver revogado impede
que os Militares do Estado transferido para a Reserva
Remunerada a pedido sejam aceitos no Corpo Voluntário de
Militares do Estado da Reserva Remunerada, o que se constitui
em flagrante violação do princípio da isonomia, estatuído no
caput do Art. 5º da Constituição Federal, que estabelece que
“todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer
natureza”, haja vista que aquele dispositivo da Lei nº 1.053/
2002 faz distinção entre os Militares que foram transferidos
ex-oficio para a Reserva Remunerada e os que foram para a
Reserva Remunerada a pedido.

Dessa forma, apresentamos o presente projeto de lei,
que propõe a revogação do inconstitucional § 3º do artigo 1º
da Lei nº1.053/2002, para que os Militares que, a pedido, foram
para a Reserva Remunerada também possam livremente se
inscrever no Corpo Voluntário de Militares do Estado, contando
desde já com o apoio dos Nobres Pares na sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Haroldo Santos.

- Requerimento do Deputado Chico Paraíba:

Requer ao Secretário de Estado do Desenvolvimento
Ambiental, informações abaixo relativas ao Zoneamento
Socioeconômico-ecológico do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que a presente subscreve, requer na
forma regimental, ao Secretário de Estado do Desenvolvimento
Ambiental, informações abaixo relativas ao Zoneamento
Socioeconômico-ecológico do Estado de Rondônia:

1. Condições previstas no Acordo de Cooperação
Técnica celebrado com o Ministério do Meio Ambiente para
regulamentação do ZEE DE Rondônia, já implementadas, e
providências em curso para implementação das condições
remanescentes.

2. Área desflorestada no Estado de Rondônia por Zona
e Subzonas do Zoneamento Ecológico-Econômico, com dados
de 1995, 2000 e 2005 (ou o mais próximo possível),
discriminando o montante referente a cidades, vilas e estradas.

3. Quantidade de propriedades rurais com
licenciamento ambiental, por Zona e Subzona e municípios,
discriminando o total da área destas propriedades, e a
percentagem em relação as propriedades existentes (inclusive
posses).

4. Área das propriedades tituladas em nome da União,
por zona e subzona, discriminando o percentual e área daquelas
que se encontram na faixa de 100km das rodovias federais e
faixa de 300km de fronteira.

5. Área desflorestada em Unidades de Conservação,
discriminando o percentual de cada unidade, e ações em curso
para eventual desintrusão.

JUSTIFICATIVA

Informações necessárias para instrução de matérias
legislativas relacionadas as Políticas Fundiária e Ambiental.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Chico Paraíba.

- Requerimento do Deputado João da Muleta:
Requer providências ao Tribunal de Justiça do Estado

de Rondônia.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, seja oficiado ao Desembargador Sebastião
Teixeira Chaves, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia – TJ, solicitando a instalação de Cartório de
Registro de Imóveis na Comarca de Jarú.

JUSTIFICATIVA

O Município de Jarú conta com um cartório de registro
de imóveis, mas devido ao crescimento populacional da região
não atende a demanda existente, pois só o município de Jarú
tem aproximadamente 60 (sessenta) mil habitantes e sua
Comarca ainda atende os Municípios de Governador Jorge
Teixeira e Theobroma e os Distritos de Tarilândia e Colina Verde
que somam aproximadamente 50 (cinqüenta) mil habitantes.

Devido ao crescimento populacional aliado ao interesse
de donos de imóveis tanto urbano quanto rural em regularizar
suas áreas com escrituras e mais as transações diárias que
dependem desse cartório, se constata que o mesmo já não
supre mais a demanda existente, acabando por não prestar
um serviço de qualidade aos que dele necessitam.

Pelo que expomos, justifica a instalação de mais um
cartório de registro de imóveis para atender a população de
Jarú e região, pois já temos outros Municípios com população
menor que dessa região que já conta com dois cartórios de
registros de imóveis.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2006.
Dep. João da Muleta.

- Requerimento do Deputado Nereu Klosinski:
Requer à Mesa Diretora oficiar o Excelentíssimo Senhor

Secretário de Estado da Saúde a informar quais contratos de
prestação de serviços de limpeza e outros terceirizados são
executados no Hospital de Base, Pronto Socorro João Paulo e
Hospital Infantil Cosme e Damião”.

O Deputado que o presente subscreve na forma
regimental requer à Mesa Diretora oficiar o Excelentíssimo
Senhor Secretário de Estado da Saúde a informar:
- Quais as empresas que prestam serviços de limpeza e outros
terceirizados com o Hospital de Base, Pronto Socorro João Paulo
e Hospital Intantil Cosme e Damião.
- Qual o valor pago mensalmente por tipo de serviço prestado.
- Cópias dos contratos das referidas empresas com o Estado.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, de acordo com o disposto
no § 3º do Art. 31 da Constituição Estadual, a Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa pode encaminhar pedido de informações
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aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado, sobre
fatos e atos sujeitos à fiscalização e controle do Poder
Legislativo.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Nereu Klosinski.

- Requerimento do Deputado Nereu Klosinski:
Requer ao Secretário do DER – Departamento de

Estradas e Rodagem, informações sobre emendas
parlamentares executadas do orçamento/2005 de abertura,
encascalhamento e recuperação de estradas no Estado de
Rondônia”.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por objetivo obter
informações, para possibilitar o acompanhamento e a
fiscalização da adequada aplicação dos recursos públicos e a
gestão da coisa pública.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Nereu Klosinski.

- Indicação do Deputado Romeu Reolon:
Indica ao Poder Executivo o encascalhamento da RO-

631 saindo da BR-364 até Alto Paraíso – RO.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Poder Executivo o encascalhamento da
RO 631 saindo da BR-364 até Alto Paraíso-RO.

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares, nossa indicação visa solucionar o tráfego
de veículos na RO 631 que liga Candeias do Jamari ao Distrito
de Triunfo até Alto Paraíso em decorrência das enormes
crateras feitas pelas constantes chuvas naquela região
impossibilitando o fluxo normal de veículos, além do prejuízo
causando ao agricultores, impedido-os de escoas seus
produtos.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Romeo Reolon.

- Indicação do Deputado Romeu Reolon:
Indica ao Poder Executivo a aquisição de uma

ambulância para atender o Distrito de Triunfo no no Município
de Candeias do Jamari -RO”.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Poder Executivo a aquisição de uma
ambulância para atender o Distrito de Triunfo no no Município
de Candeias do Jamari -RO.

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares, nossa indicação visa amenizar o
problema de transporte de pacientes do Distrito de Triunfo uma
vez que é precário esse serviço em decorrência da falta de
uma ambulância para atender suas necessidades. Com
aquisição desta ambulância muitas vidas serão poupadas de
morte certa, e quem ganha com isto é a própria comunidade.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Romeo Reolon.

- Requerimento do Deputado Ronilton Capixaba:

Requer a Brasil Telecom, providências no sentido de
implantar o Sistema de Telefonia Celular no Município de São
Felipe do Oeste.

O Deputado que este subscreve, requer à Mesa na
forma regimental, com base no que dispõe o artigo 172 do

Regimento Interno, seja oficiada ao Presidente da a Brasil
Telecom, providências no sentido de implantar o Sistema de
Telefonia Celular no Município de São Felipe do Oeste.

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares, atendendo solicitação da comunidade,
a tal reivindicação faz-se necessária, tendo em vista o abrupto
crescimento do município de São Felipe do Oeste, sendo enfim
de grande relevância e importância a implantação do Sistema
de Telefonia Celular, o qual trará os benefícios tecnológicos e a
comodidade para a população.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Ronilton Capixaba.

- Requerimento do Deputado Ronilton Capixaba:
Requer a Brasil Telecom, providências no sentido de

implantar o Sistema de Telefonia Celular no Município de
Parecis.

O Deputado que este subscreve, requer à Mesa na
forma regimental, com base no que dispõe o artigo 172 do
Regimento Interno, seja oficiada ao Presidente da Brasil
Telecom, providências no sentido de implantar o Sistema de
Telefonia Celular no Município de Parecis”.

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares, atendendo solicitação do
vereador Negão, a tal reivindicação faz-se necessária, tendo
em vista o abrupto crescimento do município de Parecis, sendo
enfim de grande relevância e importância à implantação do
Sistema de Telefonia Celular, o qual trará os benefícios
tecnológicos e a comodidade para a população.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Ronilton Capixaba.

- Requerimento do Deputado Ronilton Capixaba:
Requer a Brasil Telecom, providências no sentido de

implantar Sistema de Telefonia Celular no Município de
Primavera de Rondônia.

O Deputado que este subscreve, requer à Mesa na
forma regimental, com base no que dispõe o artigo 172 do
Regimento Interno, seja oficiada ao Presidente da Brasil
Telecom, providências no sentido de implantar Sistema de
Telefonia Celular no Município de Primavera de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares, atendendo solicitação da
comunidade, a tal reinvidicação faz-se necessária, tendo em
vista o abrupto crescimento do município de Primavera de
Rondônia, sendo enfim de grande relevância e importância à
implantação do Sistema de Telefonia Celular, o qual trará os
benefícios tecnológicos e a comodidade para a população.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Ronilton Capixaba.

- Requerimento do Deputado Ronilton Capixaba

Requer a Brasil Telecom, providências no sentido de
implantar Sistema de Telefonia Celular no Município de
Castanheiras.

O Deputado que este subscreve, requer à Mesa na
forma regimental, com base no que dispõe o artigo 172 do
Regimento Interno, seja oficiada ao Presidente da Brasil
Telecom, providências no sentido de implantar Sistema de
Telefonia Celular no Município de Castanheiras.

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares, atendendo solicitação da
comunidade, a tal reivindicação faz-se necessária, tendo em
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vista o abrupto crescimento do município de Castanheiras,
sendo enfim de grande relevância e importância a implantação
do Sistema de Telefonia Celular, o qual trará os benefícios
tecnológicos e a comodidade para a população.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Ronilton Capixaba.

- Requerimento do Deputado Ronilton Capixaba:

Requer a Brasil Telecom, providências no sentido de
implantar Sistema de Telefonia Celular no Município de Alto
Alegre dos Parecis”.

O Deputado que este subscreve, requer à Mesa na
forma regimental, com base no que dispõe o artigo 172 do
Regimento Interno, seja oficiada ao Presidente da Brasil
Telecom, providências no sentido de implantar Sistema de
Telefonia Celular no Município de Alto Alegre dos Parecis.

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares, atendendo solicitação da
comunidade, a tal reivindicação faz-se necessária, tendo em
vista o abrupto crescimento do município de Alto Alegre dos
Parecis, sendo enfim de grande relevância e importância a
implantação do Sistema de Telefonia Celular, o qual trará os
benefícios tecnológicos e a comodidade para a população.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Ronilton Capixaba.

- Requerimento do Deputado Leudo Buriti:

Requer realização de Sessão Solene para entrega de
Titulo Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia, ao Sr.
Francisco Gomes”.

O Deputado que o presente subscreve, requer à Mesa,
na forma regimental, seja realizada uma Sessão Solene no
dia 11 de maio do corrente, às 10:00 horas, com a finalidade
de proceder a entrega do Título Honorífico de Cidadão d Estado
de Rondônia, ao Senhor Francisco Gomes, concedido por meio
do Decreto Legislativo nº 219, de 8 de dezembro de 2005.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Leudo Buriti.

- Indicação do Deputado Romeu Reolon:
Indica ao Poder Executivo a aquisição de uma viatura

para o posto da Polícia Militar do Distrito de Triunfo no Município
de Candeias do Jamari – RO.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Poder Executivo a aquisição de uma
viatura para o posto da Polícia Militar do Distrito de Triunfo no
Município de Candeias do Jamari – RO.

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares, nossa indicação tem como objetivo
facilitar o trabalho do posto de Polícia Militar localizado no
Distrito de Triunfo. Com a aquisição desta viatura o atendimento
as ocorrências policiais serão mais agilizadas, e com constante
circulação da mesma impedira a ação de marginais.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Romeo Reolon

- Requerimento da Deputada Ellen Ruth:

Requer aprovação de Moção de Aplauso dirigida a
Grande Benemérita Loja Simbólica “Fé e Confiança nº 01”, do
Município de Guajará Mirim”.

A Parlamentar que a presente subscreve, requer à Mesa
na forma regimental, que seja aprovada e encaminhada Moção

de Aplauso, dirigida a Grande Benemérita Loja Simbólica “Fé e
Confiança nº 01”, do município de Guajará Mirim, na pessoa
de seu Venerável Mestre Dulcio Lopes Mendes, pela
comemoração dos 80 anos da fundação, no dia 23 de julho do
ano em curso.

JUSTIFICATIVA

A loja tem sua representatividade em projetos sociais
no município de Guajará Mirim, em ações como: distribuição
de cestas básicas, orientação para jovens carentes, auxílio e
construção da creche Escadinha para o Céu e da creche Centro
Espírita Allan Kardec.

Patrocina, também entidades Para-Maçônicas Juvenis,
onde são orientados crianças, adolescente e jovens entre 07 a
21 anos, de ambos os sexos, preparando-os para um futuro
mais promissor. Ante o exposto acima, contamos com a
aprovação dos Nobres Pares deste Parlamentar.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – solicito ao
Sr. 1º Secretário proceder à leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. MARCOS DONADON (Secretário ad hoc) –
Matérias a serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- Requerimento do Deputado Leudo Buriti:
Requer realização de Sessão Solene para entrega de

Titulo Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia, ao Sr.
Francisco Gomes”.

O Deputado que o presente subscreve, requer à Mesa,
na forma regimental, seja realizada uma Sessão Solene no
dia 11 de maio do corrente, as 10:00 horas, com a finalidade
de proceder a entrega do Título Honorífico de Cidadão do Estado
de Rondônia, ao Senhor Francisco Gomes, concedido por meio
do Decreto Legislativo nº219, de 08 de dezembro de 2005.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Leudo Buriti.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Em
discussão o requerimento.  Encerrada a discussão em votação.
Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como estão.

Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

O SR. MARCOS DONADON (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura das matérias:

- Requerimento da Deputada Ellen Ruth:
Requer aprovação de Moção de Aplauso dirigida a

Grande Benemérita Loja Simbólica “Fé e Confiança nº 01”, do
Município de Guajará Mirim”.

A Parlamentar que a presente subscreve, requer à Mesa
na forma regimental, que seja aprovada e encaminhada Moção
de Aplauso, dirigida a Grande Benemérita Loja Simbólica “Fé e
Confiança nº 01”, do município de Guajará Mirim, na pessoa
de seu Venerável Mestre Dulcio Lopes Mendes, pela
comemoração dos 80 anos de fundação, no dia 23 de julho do
ano em curso.

JUSTIFICATIVA

A loja tem sua representatividade em projetos sociais
no município de Guajará Mirim, em ações como: distribuições
de cestas básicas, orientação para jovens carentes, auxílio e
construção da creche Escadinha para o Céu e da creche Centro
Espírita Allan Kardec.
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Patrocina, também entidades Para-Maçônicas Juvenis,
onde são orientados crianças, adolescentes e jovens entre 07
a 21 anos, de ambos os sexos, preparando-os para um futuro
mais promissor.

Ante o exposto acima, contamos com a aprovação dos
Nobres Pares deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Em
discussão.  Encerrada a discussão em votação.  Os Srs.
Deputados favoráveis permaneçam como estão.

Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

O SR. MARCOS DONADON (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da matéria:
 - Em 1ª discussão e votação – Projeto de Lei nº 501/06 do
Deputado Marcos Donadon – “autoriza o Poder Executivo a
conceder contribuição financeira aos clubes de futebol
profissional de Rondônia que disputam o campeonato estadual
2006”.

Sr. Presidente, eu estou apresentando um substitutivo
nesse Projeto.  Já está anexado junto ao Projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Para emitir
o parecer, a Deputada Ellen Ruth, do Substitutivo do Projeto.

A SRA. ELLEN RUTH – A matéria encontra amparo
constitucional. Eu não sei se o Deputado Marcos já explicou o
motivo do Substitutivo de V. Exª já explicou?  Posso explicar a
V. Exª? É que no projeto original o Deputado Marcos Donadon
no seu projeto, ele concede a contribuição apenas para os
clubes de 1ª divisão e como nós não poderíamos cometer uma
injustiça o Deputado Marcos Donadon já se antecipou e corrigiu
o projeto dele, por isso apresentou o Substitutivo, colocando
de 1ª e 2ª divisão.

Então nós estaremos corrigindo há tempo, Deputado
Marcos, estaremos então concedendo aos times de 1ª e 2ª
Divisão também o direito de recebimento dessa contribuição
financeira. Então pela constitucionalidade, legalidade e
regimentabilidade da proposição o nosso voto Sr. Presidente é
pela aprovação do Projeto de Lei. É o nosso Voto.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Em
discussão o parecer da Deputada Ellen Ruth ao Substitutivo.
Não havendo discussão. Em votação o parecer. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado o parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei nº501/06,

com substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação. Os
Deputados favoráveis, permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.

O SR. MARCOS DONADON – Sr. Presidente, eu
gostaria, como foi aprovado em 1ª discussão, Deputada Ellen,
por gentileza se possível a gente convocar logo em seguida.
Então eu requeiro à Mesa a quebra de interstício regimental, a
dispensa de interstício Sr. Presidente, para que nós possamos
definitivamente votar essa matéria e mandar ao Poder
Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Então em
discussão o pedido do Deputado Marcos Donadon. Não havendo
discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram. Aprovado. Vai a 2ª discussão.

Encerrada a Ordem do Dia, passemos às Comunicações
Parlamentares. Não há Oradores inscritos nas Comunicações
Parlamentares.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão, convoco uma

Sessão Extraordinária no prazo de um minuto, para apreciar a
matéria a ser votada nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 59 minutos).

 AVISO DE LICITAÇÃO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº00608/SA/ALE/06
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/CPL-ALE/2006

A V I S O

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, através
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, criada pelo ATO/
ADM/GP/Nº1431/2006, de 10 de março de 2006, torna público
que encontra-se autorizada, nos autos do Processo nº 00608/
SA/ALE/06, a realização de licitação, às 09 horas, do dia
24 de julho de 2006, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do
tipo MELHOR TÉCNICA,tendo por finalidade a qualificação de
empresas e a seleção de propostas, com o objetivo na
contratação de empresa especializada na prestação de
serviços técnicos de projetos de divulgação de atos,
programas e serviços na área de comunicação,
compreendendo estudo, concepção, pesquisa,
planejamento, assessoramento, criação, produção,
distribuição, edição de publicações legais, veiculação,
endomarketing, atualização do site desta Assembléia
Legislativa, supervisão e acompanhamento de
propagandas e campanhas publicitárias, referentes à
publicidade institucional da Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia, com amparo legal da Lei Federal nº
4.680/65 e nº 8.666/93 e devidas alterações, em
conformidade com seus Anexos, parte integrante deste
edital.

A C.P.L/ALE, receberá a documentação e as propostas
dos interessados no dia e hora acima indicados, na Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, situada à Rua Major
Amarantes, 390, bairro Arigolândia, em Porto Velho-RO,
telefone: (0XX) 69-216-2710.

O inteiro teor do Ato Convocatório e de seus anexos,
encontram-se à disposição dos interessados, para consulta,
no endereço acima, de segunda à quinta-feira das 08:00 às
18:00 horas com intervalo para almoço de 02:00 e às sextas-
feiras das 08:00 às 12:00, podendo ser adquirido até 48
(quarenta e oito) horas antes da data marcada para o
recebimento e abertura da Documentação e Propostas.

                 Porto Velho, 02 de junho de 2.006.

ALBINO FALCÃO DE CARVALHO
Presidente da CPL/ALE


