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SUMÁRIO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA

15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
1ª SESSÃO ESPECIAL
18ª SESSÃO ORDINÁRIA

ATA DA 15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 25 de abril de 2006.

Presidência do Srs.
Deusdete Alves – 4º Secretário

Marcos Donadon - Deputado

(Às 18 horas é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Doutor
Deusdete (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).

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 15ª Sessão Extraordinária da
4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

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

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

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

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da
matéria a ser apreciada, em 2ª discussão e votação.

O SR. MARCOS DONADON (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da matéria.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

– Projeto de Lei nº 501/06 - “Autoriza o Poder Executivo a
conceder contribuição financeira aos Clubes de Futebol
Profissional de Rondônia, que disputam o campeonato Estadual
de 2006”.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Em segunda
discussão e votação. Em discussão.
Não havendo discussão, passemos à votação do projeto. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os
contrários que se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.

Antes de encerrarmos a sessão. Nada mais havendo a
tratar, invocando a proteção de Deus, antes de encerrarmos a
presente sessão convoco todos para uma Sessão Especial
amanhã, dia 26 de abril, às 10 horas para entrega de
Homenagem aos Membros do Programa PROERD – Programa
Educacional de Resistência as Drogas e Violência.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 18 horas e 3 minutos).
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ATA DA 1ª SESSÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 26 de abril de 2006.

 “PARA HOMENAGEAR OS MEMBROS DO PROGRAMA
EDUCACIONAL, RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A

VIOLÊNCIA - PROERD, ESCOLA POLÍCIA FAMÍLIA”.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 10 horas e 33 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Doutor
Deusdete (PDT), Dr. Carlos (PDT), Chico Paraíba (PMDB), João
da Muleta (PMDB), Marcos Donadon (PMDB),  Haroldo Santos
(PP), Kaká Mendonça (PTB), Leudo Buriti (PTB), Chico Doido
(PSB), Everton Leoni (PRONA), Romeu Reolon (PSL), Carlão
de Oliveira (PSL), Beto do Trento (PSDC).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Havendo
o número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 1ª Sessão Especial da 4ª Sessão
Legislativa da 6ª Legislatura da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia para Homenagem aos Membros do Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD.

Solicito ao Deputado Chico Paraíba para introduzir ao
Plenário e compor a Mesa o Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, Dr.Péricles Moreira Chagas.
Solicito ao Deputado Dr. Deusdete para acompanhar a
Comandante da Polícia Militar – Sra. Angelina dos Santos
Correia. Também solicito do Deputado Dr. Deusdete para
acompanhar o Capitão da PM – Claudemir Holanda de Castro –
Coordenador do Programa.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Haroldo Santos,
para saudar os homenageados.

O SR. HAROLDO SANTOS – Sr. Presidente, Carlão de
Oliveira, gostaríamos de saudar o Desembargador Péricles
Moreira Chagas, muito nos orgulha sua presença nesta Casa,
o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;
representante da OAB, Silvanda Arruda; Sr. Jair Queiroz –
Presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes; Cel.
Angelina, sua presença nos enriquece muito, ficamos muito
feliz com a sua presença aqui também, Comandante da Polícia

Militar do Estado de Rondônia; Padre Marcelo, muito obrigado
por Deus ter mandado o senhor fazer esse belo trabalho, o
Diretor do Centro Salesiano de Menor; o Sr. Marcus Bachiega
– Superintendente do Banco do Brasil.

Sr. Presidente, temos aqui pessoas que deveriam
receber não só uma homenagem, deveriam receber o
reconhecimento de cada município, de cada cidade, de cada
pai, de cada mãe de família. O trabalho que faz a Escola Polícia/
Família, esse nome vem para dentro dos nossos lares, a família,
a escola, e é esse trabalho que vocês vêm fazendo, um trabalho
preventivo, a nossa gloriosa Polícia Militar já tem feito um
trabalho brilhante. Como todo trabalho feito por ser humano,
claro que tem falhas, tem erros, mas isso é de nós humanos,
mas o trabalho feito pela Polícia Militar, e muito bem comandado
pelo Capitão Claudemir Holanda de Castro, que é o
Coordenador do Programa, deve ser ressaltado e eu falo em
um grande apelo à imprensa, aos redatores, aos dirigentes
dos jornais, da televisão, de rádio para que saibam valorizar
esse Programa. A nós que somos pais às vezes quando a gente
encontra o nosso filho na droga ele já não nos pertence, ele já
foi adotado por um traficante, ele às vezes já foi adotado por
um proprietário de prostíbulo, ele já foi adotado às vezes por
um chefe de uma gangue. Então poucas pessoas se lembram
de falar e de expressar a sua gratidão pela prevenção, porque
a prevenção a gente não se lembra quando a gente tem um
filho bom que tem todo um trabalho familiar e às vezes da
escola também, que não se envolve com isso, a gente às vezes
não se lembra de colocar o joelho no chão para dizer a Deus o
obrigado por não ver o nosso filho se envolver com as drogas,
com a violência e vocês tal qual pais, tal qual mães levam
exatamente esse ensinamento para nossos filhos nas escolas,
mas é um Programa que começou por volta do ano 2.000 e eu
gostaria de lembrar o nome do Tenente Coronel/PM da reserva
Mena Mendes que começou esse Programa e eu gosto muito
de reverenciar exatamente esse começo. Esse começo foi difícil,
é um tema complicado de discutir, de falar, de levar na família
e de levar na escola, e o Mena Mendes teve início nesse trabalho
e eu gostaria de lembrar para vocês, que vocês estão fazendo
esse trabalho, a nossa PM está fazendo esse trabalho, vocês
individualmente que recebem essa homenagem estão fazendo
esse trabalho, mas eu gostaria também de complementar esse
tema da prevenção de drogas, da prevenção de violência com
a questão da cidadania e do emprego.

Eu acho que Rondônia está na hora de reanalisar a
sua história. Nós perdemos nos últimos cinco anos cerca de
cem mil empregos, vocês viram a França fazer uma greve geral
para discutir a Lei do Primeiro Emprego, em que uns elogiavam,
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outros atacavam uma Lei que previa determinadas exceções
até 26 anos e nós aqui no Estado de Rondônia perdemos nos
últimos anos cerca de cem mil empregos no setor madeireiro.
Pais e mães de famílias que tiveram de repente a sua cidadania
cassada e nós Deputados, vocês policiais, os filhos, os pais e
mães de famílias, nós não fizemos nada. Cem mil pais e mães
de famílias, quantos das filhas dessas pessoas caíram na
prostituição? Quantos das filhas e dos filhos caíram nas drogas?
Quantos filhos dessas pessoas que perderam seus empregos
caíram na violência? Caíram no banditismo? Então se vocês
dão exemplo para nós e para sociedade e para as autoridades
de Rondônia de fazer esse belo trabalho de prevenção, nós
executores, nós políticos, nós de todos os Poderes não temos
tido a coragem de valorizar a coisa mais importante para um
pai, uma mãe de família, que não é uma cesta básica, não é
uma lata de leite, não é uma bolsa-família, ou qualquer apelido
que os Governos colocam, mas é um emprego, o emprego é
que dá a cidadania, dá o respeito do pai, da mãe de família
chegar a casa, do jovem em seu primeiro emprego chegar e
ganhar o seu pão de cada dia, com o suor, conforme Deus
colocou a terra, e a gente fica entre um belo exemplo que
vocês nos dão e o mau exemplo da falta de entendimento dos
Poderes na questão ambiental que nos leva ao caos social.
Não digo aqui que é questão de culpa do meio ambiente, não,
nós temos que preservar o meio ambiente, sim, mas nós temos
que preservar a vida, a vida também do ser humano e essa
vida que vocês trabalham no dia-a-dia. O Afonso não está aqui,
não o vi, mas eu quero agradecer em meu nome, em nome da
minha esposa Dinorá porque a minha filha também fez esse
curso, a minha filha tem 14 anos e eu quero agradecer a vocês
pelo exemplo, pela conduta por mostrar que mesmo sem o
apoio necessário, sem as condições ideais, vocês estão fazendo,
vocês suplantando obstáculo e eu gostaria de conclamar aqui
os Ministérios Público e estadual e federal, gostaria de
conclamar aqui Furnas e Odebretch, gostaria de conclamar
aqui a PETROBRÁS, gostaria de conclamar o Banco do Brasil, o
Banco da Amazônia, gostaria de conclamar as grandes
empresas que estão aqui entre nós para que invistam nesse
Programa, e eu sei que vocês têm a condição de garra, de
vontade, que se derem os meios à Polícia Militar, ao
Coordenador do Programa e a cada um de vocês essa
quantidade de crianças e de jovens será muito maior e aí como
se diz ao pastor: quando escapa uma ovelha ele vai atrás. E eu
tenho, certeza se for dada essa condição a vocês, muitos dos
nossos filhos não cairão nas garras dos bandidos, quer seja
das drogas, da prostituição ou da violência, porque vocês
saberão maximizar cada centavo que for investido nesse
Programa.

Então nós fazemos apelos para que as compensações
ambientais que devam ser feitas na construção das nossas
Usinas do Rio Madeira, as compensações ambientais que se
Deus quiser a gente conseguir trazer de volta o gasoduto porque
conseguiram atrapalhar tanto que de repente nós perdemos o
gasoduto, pela questão do dólar baixo ou por uma previsão de
perseguição para que esse bem não chegue também às famílias
de Rondônia, e aí essa compensação ambiental tem que
começar com o homem, com a mulher, com a família e com os
nossos jovens para que não cheguem ao caos em que se
encontram.

Quando a gente fala na juventude, eu estive dias atrás
em uma escola em que, Comandante Angelina, as moças ali
não fazem mais as denúncias de estupro porque a gangue
tomou conta, os pais e as mães desempregados e eles não
têm condições sequer às vezes de pagar um ônibus para
denunciar um ato imundo que um marginal fez. Mas com o
trabalho de vocês, sim, abre a consciência, abre o ego pessoal,
abre a vontade pessoal para as pessoas lutarem pelos seus
direitos, nenhum país do mundo tem tantas leis quanto o Brasil,
leis municipais, estaduais, federais, nenhum país do mundo
tem tanto detalhamento jurídico que nós Deputados, Vereadores
e Deputados Federais e Senadores fazemos, mas nós não
conseguimos fazer talvez a coisa mais importante, que quando
a pessoa vota na gente, que é diminuir as distâncias sociais, e
vocês estão fazendo a parte de vocês. Então eu gostaria de
citar o nome de vocês para registrar nos anais dessa história.
Gostaria de parabenizar o Presidente Carlão de Oliveira por
também ter implantado um trabalho maravilhoso, vocês têm a
Escola Polícia e Família, esta Casa tem a Escola do Legislativo
que começou para atender os trabalhadores aqui do Poder
Legislativo, mas o trabalho foi tão bem aceito que levamos
para os filhos dos servidores e fomos mais além, hoje nós
estamos nos braços da população, nos bairros, levando
profissionalização, levando cursos, levando ensinamento para
que aquelas pessoas possam iniciar e aproveitar as
oportunidades que apareçam.

Então, Presidente, quero parabenizar pela Escola do
Legislativo, que é a Escola cidadã que gera emprego, que gera
renda, que gera a auto-estima do ser humano que tanto precisa
que nós cumpramos o nosso dever constitucional.

Então, Capitão Claudemir Holanda de Castro, parabéns,
parabéns de coração, em nome de todos os 24 Deputados
estaduais que representam o povo do Estado de Rondônia.
Parabéns ao primeiro Sargento PM José Iran Figueiredo,
parabéns. Parabéns ao primeiro Sargento PM Ronaldo Amora
dos Santos, parabéns. Parabéns ao primeiro Sargento PM
Salvador P. Ormonde Filho. Parabéns ao segundo Sargento
PM, Ademir Melo de Souza. Parabéns ao segundo Sargento
PM Aliomar Pereira. Parabéns ao segundo Sargento PM Augusto
Afonso Soares, eu acho que esse é o Afonso, de Ouro Preto.
Eu gostaria, Comandante, eu gostaria, Coordenador desse
curso, de dar o meu agradecimento como pai e o agradecimento
da minha esposa como mãe ao Afonso e parabenizar pelo
excelente trabalho que ele tem feito em Ouro Preto, bem como
ao Comando da PM também em Ouro Preto e o nosso Comando
mais geral lá em Ji-Paraná. Obrigado, e como pai, mãe, e eu
gostaria muito de agradecer ao trabalho feito pelo Afonso.
Parabéns ao segundo Sargento PM Gilson Monteiro Magalhães.
Parabéns ao segundo Sargento PM Hélio Antônio de Almeida.
Parabéns ao segundo Sargento PM José Rubens de Freitas.
Parabéns ao segundo Sargento PM Maristela da Silva Santos,
parabéns. Parabéns ao segundo Sargento PM Clemilson Oliveira
Lima, parabéns. Parabéns ao terceiro Sargento PM Francisco
Fagundes da Silva. Parabéns ao Cabo PM Adeildo José de
Almeida, parabéns. Parabéns ao Cabo PM José Edivaldo dos
Santos Souza. Parabéns ao Cabo PM Rogério de Souza,
parabéns. Parabéns ao Policial Militar Crisângelo Kelson R. dos
Santos. Parabéns ao Policial Militar Alécio Carlos Martins,
parabéns. Parabéns à Policial Militar Ellen Quézia Rocha dos
Santos, parabéns. Parabéns ao Policial Militar Firmino Muniz
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Bezerra, parabéns. Parabéns à Policial Militar Geisa Adriana
Paniz, parabéns. Parabéns ao Policial Militar Jailson Zarco de
Oliveira, parabéns. Parabéns ao Policial Militar José Carlos
Maximiano, parabéns. Parabéns ao Policial Militar Rogério Lopes
da Costa, parabéns. Parabéns ao Policial Militar Marcos André
Teixeira de Souza, parabéns. Parabéns à Policial Militar
Auxiliadora P. Calgarotto, parabéns. Parabéns ao Policial Militar
Paulo Antunes da Silva, parabéns. Parabéns ao Policial Militar
Paulo Paixão dos Santos.  Parabéns ao Policial Militar Olivério
de Souza Maia, parabéns. Parabéns ao Policial Militar Roni
Evangelista da Silva, parabéns. Parabéns à Policial Militar
Rosana dos Santos Mariano, parabéns. Parabéns ao Policial
Militar Sandro Roberto Lima Lessa, parabéns. Parabéns à
Policial Militar Zenilda Mariana da Silva. E parabéns ao Capitão
PM Claudemir Holanda de Castro executor do PROERD.

E quero dar os parabéns também ao idealizador e que
implantou esse programa aqui no Estado de Rondônia, no ano
de 2000, que a gente conhecia era o Major Mena Mendes,
hoje Coronel da reserva, Tenente-Coronel da reserva PM, então
eu quero dar, em nome dos 24 Deputados estaduais, em nome
do Presidente desta Casa, os parabéns a todos vocês e de
coração, que os Deputados fazem isso em nome do povo do
Estado de Rondônia.

Parabéns e muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Ainda para
saudar os homenageados, o Deputado Chico Paraíba. Eu queria
dizer aqui que esta Sessão está sendo transmitida para 34
municípios neste projeto nosso de convênio com a
INTERCÂMARA.

O SR. CHICO PARAÍBA – Bem inicialmente eu queria
parabenizar o Deputado Haroldo Santos pela iniciativa desta
Sessão Especial. Cumprimentar a Senhora Coronel PM Angelina
dos Santos Correia Ramires. Cumprimentar o Exmº Senhor
Desembargador Péricles Moreira Chagas; Sr. Marcos Bachiega,
do Banco do Brasil; padre Marcelo Bertolusso, Diretor do Centro
Salesiano do Menor; Sra. Giusefina Maria Fulco, Diretora da
Associação da Casa Família Roseta.

Em nome dessas pessoas aqui nominadas nós
queríamos cumprimentar aqui todos os presentes
indistintamente e eu queria dizer que é nesses momentos que
a gente passa a fazer reflexão até das nossas vidas. Eu
analisando, principalmente quando a gente vê essas questões
de assuntos tão importantes, como o combate às drogas, à
violência sexual de menores, são temas que não são
chamativos, poucas pessoas num Brasil de tantas desigualdades
querem discutir esses assuntos. E eu queria dizer para o Padre
Marcelo que eu tenho consciência que tudo começa na família.
A família de fato é o tijolinho que constrói uma sociedade. É na
família que na realidade nós adquirimos toda base sólida do
nosso desenvolvimento e não foi diferente do Deputado do Chico
Paraíba. Eu, graças a Deus, já estudei em colégio diocesano,
eu tive a oportunidade de ter uma família muito sólida e saí de
casa com 14 anos. Convivi em casa de estudantes onde vi de
tudo, mas a solidez que aprendi na convivência familiar fez
com que de fato resistisse a todas essas tentações, que são
exatamente esses caminhos que destroem a família. E por isso
que parabenizo o Deputado Haroldo Santos e todos os
homenageados, mas eu queria dizer, Comandante, que só a

homenagem não basta. Nós aqui, esta Casa Legislativa, temos
que agir, e agir através de atitudes. Eu acho e digo que a Polícia
Militar ela tem que ter autonomia financeira. Eu já fui Presidente
de instituição como a EMATER, e se a Polícia Militar não tem
autonomia financeira para gerir seus próprios recursos e ser
ágil, cai na vala da burocracia. Eu estou conversando  com
todos os policiais, nos quatro cantos deste Estado, e já visitei a
Comandante e vejo o sofrimento de uma corporação tão
importante que está engessada. A maior homenagem que esta
Casa pode dar é devolver a autonomia financeira para a Polícia
Militar. Polícia Militar sem autonomia financeira não funciona,
porque a burocracia é maior do que todas as outras atividades
da Polícia. E a Polícia tem que ser ágil nas suas ações e a
burocracia não deixa. E quando se aprovou nesta Casa
exatamente a união das duas Polícias, eu acho que é importante
a união, mas uma instituição para ser ágil como a Polícia Militar,
nós tínhamos que ter deixado a sua autonomia financeira e
para que a gente possa homenagear de fato uma instituição
tão importante, nós temos que devolver à Polícia Militar a
autonomia financeira, sob pena de nada funcionar.

Aqui nesta Casa, Comandante, nós apresentamos
emendas interessantes subscritas por diversos Parlamentares,
como uma emenda de R$20.000.000,00(vinte milhões de reais)
para melhoria salarial dos policiais militares e civis e pagamento
da isonomia dos policiais civis e militares, e por incrível que
pareça eu não estou aqui para fazer crítica destrutiva, mas
para falar a verdade. Porque se o Parlamento se acovardar e
não falar a verdade, ele não está exercendo seu papel. E você
veja bem que autorizamos também na Lei Orçamentária, um
aumento salarial no mínimo de 10%, porque se o orçamento
foi garantido é porque os recursos estão destinados. O que
aconteceu? O Estado deu um aumento de 5%, mas a
contribuição do IPERON aumentou de 8% para 11%. Então deu
cinco e tirou três, na realidade policiais militares no seu dia-a-
dia arriscando sua própria vida, têm que encher a barriguinha
dos seus filhinhos e da sua esposa que ficam em casa. E a
homenagem é com salário, porque nós precisamos nos
alimentar todos os dias e isto é necessário e a gente tem que
falar, porque se for para eu ficar calado e realmente não falar
as verdades, então vou ter que ficar em casa, porque eu não
posso ser covarde em função do povo que me elegeu.

Nós apresentamos diversas emendas, também
transferimos recursos para serem autorizados ao pagamento
do auxílio-moradia e instituímos o Suprimento de Fundos da
Polícia Militar do Estado para manter as viaturas da PM em
condições normais de uso com vista a melhorar o patrulhamento
realizado pelos policiais militares. Por que isto? Porque eu
encontro os companheiros policiais: “Não adianta a gente ter
carro novo e bonito, tem que ter gasolina para os carros
andarem.” E é através dos Suprimentos de Fundos que as coisas
ficam ágeis. Eu já fui prefeito, Secretário de Estado e Presidente
da EMATER, e sei que carro não anda sem gasolina. Por isso
que nós temos que homenagear também neste aspecto, senão
a gente fica, e as homenagens interessantes e importantes
como o Deputado Haroldo Santos está fazendo aqui, parabenizo
o Deputado, agora, nós temos que homenagear é nas atitudes,
na execução das tarefas, e por isso que a gente tem que
realmente deixar claro que nós fizemos a nossa função.

Então eu peço a esta Casa Legislativa, a todos os
Deputados estaduais, apresentamos uma emenda à



9 de junho de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 24 369Pág.

Constituição, estamos pedindo apoio dos Deputados para
garantir autonomia das Defensorias Públicas. O que acontece
com os pobres, Padre? Os pobres vão para a cadeia porque
não tem quem defenda. Você chega numa audiência estão lá
os Promotores nos seus prédios, com suas condições salariais
muito boas. O Poder Judiciário e o Poder Legislativo e os
Defensores que são para defender os pobres não têm sequer
o papel na máquina, nem o prédio, nem nada. Quer dizer, o
pobre já chega lá em luta desigual e por isso que só os pobres
vão para a cadeia. Apresentamos uma Emenda Constitucional
pedindo o apoio dos Deputados para garantir a autonomia
financeira das Defensorias. Porque se a Defensoria não tem
autonomia financeira como é que eles vão defender os pobres?
Eu vejo como é que é nas Defensorias. Na realidade, nem
papel tem. Como é que alguém vai ser defensável se não tem
a condição mínima? Mas essas coisas, Padre, de interesse do
cidadão sempre fica para depois. Sempre fica para o lado.
Sempre fica no esquecimento. E a gente não pode deixar isso
acontecer. O País, o Estado é como se fosse a coisa invertida.
Os que necessitam mais não têm apoio, os que necessitam
menos têm tudo. É esse o País que nós vivemos. Por isso que
neste dia de reflexão eu quero deixar claro aqui para todos os
policiais, para os Comandantes, que a Polícia Militar é uma
polícia que graças a Deus eu convivi e acima de tudo existe a
hierarquia. E hierarquia é o respeito mútuo em cadeia e por
isso que eu peço que a maior homenagem de todos os
Parlamentares é devolver a autonomia para a Polícia Militar, é
garantir os recursos necessários, na hora certa, com autonomia
financeira, para ter os combustíveis. E tudo isso senão será
um soldado preso. Não preso na cadeia, nas grades, mas preso
nas amarras da burocracia.

São essas as minhas palavras, que Deus possa
encorajar todos os homens de bem, todos os cidadãos, para
que possam ter coragem de discutir os problemas mais
cruciantes deste País que é a violência em todos os níveis.

Meu muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Concedo
a palavra ao Capitão PM Claudemir Holanda de Castro –
Coordenador e Executor do Programa.

O SR. CLAUDEMIR HOLANDA DE CASTRO – Ilm° Sr.
Deputado Carlão de Oliveira, Presidente desta Casa de Leis;
Exm° Sr. Desembargador Péricles Moreira Chagas, Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; Exmª
Sra. Coronel PM Angelina dos Santos Ramires, DD. Comandante
Geral da nossa briosa Polícia Militar do Estado de Rondônia;
Deputado Chico Paraíba; Deputado Haroldo Santos, que foi o
autor da proposição desta homenagem aos instrutores do
PROERD, em especial a Polícia Militar do Estado de Rondônia;
Deputado Dr. Deusdete; Srs. Deputados desta Casa de Leis;
oficiais superiores aqui presentes; autoridades dos demais
órgãos do Estado; autoridades municipais aqui presentes;
entidades não-governamentais; Conselheiros; demais amigos,
colaboradores e parceiros do PROERD; senhores instrutores
do PROERD.

Eu dou as boas-vindas e agradeço em nome da Polícia
Militar a presença de todos os senhores nesta manhã. O uso
indevido de drogas constitui na atualidade séria e persistente
ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores

políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os Estados e
sociedades. Suas conseqüências, senhores, causam
considerados prejuízos às nações do mundo inteiro e não são
detidas por fronteiras. Avançam por todos os cantos da
sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens
e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente
de classe social, econômica ou mesmo de idade. As
conseqüências danosas são inúmeras, atingindo
impiedosamente a todos, cabendo ao poder público e à
sociedade somar esforços para a difícil tarefa de mudança deste
quadro.

Tal situação exige que o Governo adote uma postura
firme de combate aos atos ilícitos, articulando internamente e
com a sociedade de forma a aperfeiçoar e otimizar seus
mecanismos de prevenção e repressão e assim garantir o
envolvimento e a aprovação dos cidadãos. Srs., a Constituição
Estadual de Rondônia, através da Emenda Constitucional n°
12, de 1999, estabeleceu que o currículo escolar das escolas
públicas estaduais deve incluir obrigatoriamente a disciplina
ou a prática educativa referente à prevenção e ao uso e abuso
de drogas. Para conscientizar a sociedade de que a ordem
pública é dever do Estado, mas também direito e
responsabilidade de todos e ainda envolvê-la na busca de
soluções, dos problemas relacionados em especial à segurança
pública, as polícias em todo Brasil estão buscando
operacionalizar a implantação e implementação da Polícia
Comunitária, buscando operacionalizar a implantação e
implementação da Polícia Comunitária, reconhecendo a
necessidade da efetivação de um sistema policial integrado
com a comunidade e ainda de formulação de estratégias
voltadas para a prevenção ao crime ao Estado de Rondônia. A
SESDEC - Secretaria de Estado da Segurança Defesa e
Cidadania, através da Polícia Militar do Estado de Rondônia,
implantou o PROERD - Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência, o qual desde a sua implantação, no
ano de 2.000 até o segundo semestre de 2.005, o Programa
atendeu 78.801 alunos das quartas séries matriculados nas
escolas estaduais e municipais em todo o Estado de Rondônia.
O PROERD, senhores, vem crescendo em todos os Estados do
Brasil devido a sua comprovada eficiência na prevenção às
drogas e à violência. O PROERD é um instrumento poderoso,
um extraordinário trabalho de proteção por todo o país. Até o
presente mais de quatro milhões e meio de crianças estudantes
participaram do Programa. Os dados numéricos retratam os
benefícios do Programa junto à sociedade, tanto a curto como
a médio e longo prazos. O PROERD, senhores, é uma proposta
de ação que procura atingir o problema das drogas em suas
origens, buscando a prevenção antes que o mesmo ocorra.
Seus ensinamentos visam preparar os estudantes para
resistirem às pressões que venham a sofrer no sentido de
envolverem-se com as drogas e a violência.

O PROERD é reconhecido como um dos melhores
programas de prevenção ao uso e abuso de drogas e
resistência a violência entre as crianças e adolescentes. O
PROERD por sua vez treina cuidadosamente seus policiais que,
fardados, aplicam nas escolas o conteúdo do Programa,
auxiliados por uma cartilha específica, contando ainda com a
participação dos professores em sala de aula.

Os pais também, senhores, recebem orientações em
reuniões e palestras representando um esforço cooperativo



9 de junho de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RO Nº 24370Pág.

entre as escolas, os pais e a Polícia Militar de Rondônia. Para o
desenvolvimento do Programa em sala de aula é necessária a
utilização do material pedagógico que nós chamamos de kit
PROERD. Esse kit, ele é composto de cartilha, certificado,
camiseta e boné, que devidamente empregado facilita a
transmissão dos conteúdos, servindo como um dos fatores de
motivação para a apreensão das lições, o que resulta na
melhoria do ensino aprendizagem. O Programa é viável, de
baixo custo em relação aos seus benefícios, apresenta
resultados positivos em curto prazo e envolve o policial militar
com a comunidade. A título de conhecimento, o investimento
por aluno matriculado na escola é de apenas R$ 8,34 (oito
reais e trinta e quatro centavos), é insignificante quando
comparado aos gastos do Governo para o tratamento de
dependentes químicos. Paralelamente a isso, não podemos
ainda desconsiderar os milhões de reais gastos pelo Governo
nos hospitais públicos através do Sistema Único de Saúde para
tratamento de acidentados, vítimas do trânsito em virtude do
consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas e ainda de
pessoas que contraem doenças associadas ao consumo de
drogas, como, por exemplo, o câncer causado pelo vício do
cigarro. Além dos gastos relacionados à área de saúde deve
ser levado em conta o gasto com o Sistema Penitenciário, cujos
presos cada vez mais apresentam em seus currículos a ligação
do uso indevido de drogas com os crimes cometidos. Em virtude
desta aplicação, esse recurso que é canalizado para a prevenção
ao uso de drogas lícitas e ilícitas não deve ser encarado como
mais um gasto e sim como um grande investimento com o
retorno garantido que o Governo e a sociedade fazem.

Enfim, o Programa Educacional de Resistência às
Drogas e a Violência: – PROERD consiste em um esforço
cooperativo da Polícia Militar, Escola e Família para oferecer
atividades educacionais em sala de aula, a fim de prevenir e
reduzir o uso de drogas e a violência entre as crianças e os
adolescentes. Sua finalidade é ajudar os estudantes a
reconhecerem e resistirem às pressões e influências para o
uso de álcool, cigarro e drogas em geral, usando métodos que
priorizem a moral dos bons costumes, a afetividade e os
modelos de vida saudável.

Senhores, dizer não às drogas e à violência é preservar
a vida, os sonhos e a felicidade.

Senhor, gostaria neste momento de apresentar aos
senhores algumas ações do PROERD em todo o Estado de
Rondônia, desenvolvidas junto à comunidade, às escolas e à
família. Eu irei passar para os senhores uma projeção onde
nós iremos abordar algumas ações do Programa e o resultado
alcançado pelo Programa do PROERD é fruto emérito desses
policiais que estão aqui sendo homenageados, eles que fazem
o PROERD, como sempre digo para eles: “vocês são gente que
faz”. Então vocês fazem a história da Polícia Militar, a história
do Programa do PROERD e também levam às crianças a
esperança e a certeza de um futuro longe das drogas e da
violência.

O símbolo do Programa, senhores, é um leão e esse
leão ele significa a força e a resistência para resistir à pressão
das drogas e da violência, esse é o nosso símbolo adotado
pelo Programa do PROERD.

O Programa de Prevenção ao Uso de Drogas e à
Violência junto à criança de 9 a 12 anos, esse Programa é um
Programa de Prevenção Primária. Por que Prevenção Primária?

O objetivo do programa, o que nós pretendemos junto a essas
crianças na faixa etária de 9 a 12 anos? É trabalhar com a
Prevenção Primária. O que significa Prevenção Primária? É que
essas crianças, senhores, ainda não tiveram o contato com as
drogas. Quando nos referimos à droga, estamos falando
também do álcool e do tabaco e as drogas ilícitas.

O PROERD, ele foi criado pelo Departamento de Polícia
de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 83, então é um
Programa internacional e é desenvolvido em mais de 86 países
no mundo, aplicado atualmente em todos os Estados Unidos
da América e em mais de 58 países do mundo. No Brasil, o
Programa teve início em 93 na cidade do Rio de Janeiro e
posteriormente em São Paulo e em doze anos de implantação
do PROERD foram atendidas mais de quatro milhões e meio de
crianças.

O PROERD aqui no nosso Estado ele teve início no ano
de 2.000, no segundo semestre e começou sendo desenvolvido
na cidade de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. Em 2.001
foi desenvolvido também em Porto Velho e Guajará-Mirim. O
PROERD ele é aplicado nas escolas e é direcionado para crianças
de 9 a 12 anos, durante dezessete semanas, com uma aula
por semana ministrada ao longo de um semestre letivo. Os
instrutores do PROERD, que são policiais militares fardados,
eles desenvolvem o conteúdo do Programa auxiliado pela
cartilha do PROERD, contando com a participação dos
professores, os quais atuam como divulgadores da idéias do
programa para as demais salas de aula.

Número de instrutores e mentores existentes em
Rondônia: hoje nós temos 30 policiais militares que
desenvolvem esse Programa em todo o Estado de Rondônia e
dentre eles nós temos cinco mentores que são policiais
habilitados a capacitar novos instrutores do PROERD. Na Capital,
nós temos nove instrutores que atendem as escolas públicas
da área do 1º e 5º Batalhão. No interior do Estado, no 2º
Batalhão, em Ji-Paraná, nós temos cinco instrutores do PROERD.
No 3º Batalhão, em Vilhena, nós temos quatro instrutores do
PROERD. No 4º Batalhão, em Cacoal, nós temos quatro
instrutores. No 6º Batalhão, em Guajará-Mirim, dois instrutores,
e no 7º Batalhão, em Ariquemes, seis instrutores. Necessidade
de formação para o ano de 2.006, para que nós possamos
atender os 52 municípios do Estado, nós precisamos capacitar
mais policiais militares e habilitá-los para desenvolverem as
atividades do PROERD. A necessidade nossa é de mais 42
instrutores do PROERD, dentre eles habilitá-los também seis
mentores para capacitar mais policiais militares e mais dois
oficiais a frente do Programa para atuarem como máster, eles
coordenam a execução desses treinamentos.

Municípios atendidos pelo Programa do PROERD: Porto
Velho, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Nova Mamoré,
Distrito de Nova Conquista, Ariquemes, Alto Paraíso, Jaru,
Machadinho D’Oeste, Cerejeiras, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta
Bueno, Rolim de Moura, Ouro Preto D’Oeste, Vilhena, Ministro
Andreazza, totalizando 17 municípios atendidos. Ainda é um
número reduzido ou pouco em relação à pretensão nossa de
alcançarmos todos os municípios do Estado de Rondônia.

No período do primeiro semestre de 2.000 até o
segundo semestre de 2.005 foram atendidas 78.801 crianças
estudantes da 4ª Série do Ensino Fundamental.

Total de Escolas atendidas pelo Programa: 388 Escolas
Estaduais; 192 Escolas Municipais e 77 Escolas Particulares.
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Em geral, foram atendidas 659 escolas em todo o Estado de
Rondônia.

Interação da Polícia Militar com a comunidade. Os
alcances e também os benefícios do PROERD junto à nossa
comunidade. O Programa, antes de ser desenvolvido em sala
de aula, é feito uma reunião com todos os pais dos alunos
matriculados nas escolas, onde nós levamos ao conhecimento
deles como é desenvolvido o Programa do PROERD em sala de
aula junto às crianças e aí após o conhecimento dessa atividade
eles autorizam as crianças a participarem do Programa do
PROERD. Aí nós temos os instrutores desenvolvendo as
atividades do PROERD nas escolas, nós desenvolvemos também
caravana da prevenção, é uma atividade extra-sala de aula,
onde nós levamos informações sobre redução da violência,
também prevenção às drogas, cidadania, direito e deveres e
outros assuntos de interesse da escola, a equipe do PROERD
numa atividade junto a Escola João Bento da Costa. Aí nós
temos também atividades extraclasse, desenvolvida pelo
instrutor do PROERD, o policial militar no intervalo, que eles
chamam de recreio, ele trabalha também durante todo o período
da manhã ou período da tarde em que ele está na escola junto
com as crianças. Os nossos policiais instrutores do PROERD
também foram habilitados para um curso de manipulação de
fantoche, onde podem desenvolver suas atividades e também
motivar as crianças através de uma atividade lúdica, isso já é
uma apresentação dos nossos policiais militares com os
fantoches.

Nesse slide nós temos a assinatura do convênio firmado
entre a SEDUC e a Polícia Militar do Estado de Rondônia, onde
todo esse material pedagógico é fornecido à criança
gratuitamente e esse material é adquirido pela Secretaria
Estadual de Educação. E nas Escolas Municipais, através das
Prefeituras Municipais. Nós temos também a participação de
estagiárias de faculdades do Curso de Pedagogia, que elas
fazem as pesquisas de campos e os trabalhos também delas
junto ao PROERD. Ai nós temos a participação do Programa no
desfile de 7 de Setembro. Nós participamos também da Ação
Global e também dessas feiras de Cultura que são realizadas
dentro das escolas. Nós participamos também do Fórum
Estadual Popular sobre Drogas, que é desenvolvido pelo
Conselho Estadual de Entorpecentes. Nós participamos também
de uma campanha e nesse ano também estamos participando
novamente da campanha de Desarmamento Infantil, onde o
policial militar ele vai até a sala de aula e pede para que as
crianças que tenham armas de brinquedo em casa tragam para
a escola e troquem essa arma de brinquedo por uma cartilha
educativa, por um livro educativo. Então nós alcançamos aí
mais de seis mil armas de brinquedos e fizemos essa cerimônia
de incineração.

O PROERD na Igreja, nós também atendemos as
instituições religiosas de qualquer credo religioso. Nós também
prestamos apoio ao Juizado de Infância e da Adolescência em
conjunto com o Comissariado de Menores, principalmente na
fiscalização em bares e boates com a permanência de jovens
menores de 18 anos, onde nós fazemos essa fiscalização em
conjunto com o comissariado. Participamos também da Semana
de Integração que é desenvolvida pela Universidade de
Rondônia – UNIR. Aí nós temos um aluno do PROERD recebendo
as lições em sala de aula.

Nós temos a solenidade de formatura, ao término do
Programa. O Programa ele é desenvolvido em um semestre,
ao término do Programa é feito uma formatura geral onde as
crianças recebem uma camiseta e um boné e um certificado e
ao receberem esse certificado a criança faz um compromisso
de manter-se longe das drogas e da violência e também de
ser um multiplicador desses conhecimentos e informações
recebidas em sala de aula. Nós temos aí a presença de policiais
militares e professores, na mesa de autoridades do PROERD.
Nós temos aí a entrada dos alunos. Uma formatura na Escola
Nações Unidas, alunos do PROERD na formatura também, nós
costumamos fazer uma formatura geral onde nós reunimos
todas as Escolas e fazemos uma grande formatura. Crianças
se formam e dizem NÃO às drogas e SIM à vida.

Nós temos uma outra formatura do PROERD. E por
ocasião da formatura as crianças prestam um compromisso
de manterem-se longe das Drogas e da Violência. Esse é o
compromisso do PROERD feito pelas crianças. Uma leitura da
redação que é feita pelos alunos do PROERD durante o
Programa os instrutores juntamente com os professores eles
pedem para as crianças fazerem uma redação com o tema
abordando a Violência e as Drogas, e é feita uma seleção dessas
melhores redações e é feita uma leitura durante a cerimônia
de formatura e essas crianças são homenageadas. Nós temos
a presença também do Secretário de Educação nas formaturas,
aluna do PROERD recebendo o seu prêmio. Os alunos e pais
na formatura do PROERD, os pais dos alunos participam
também na formatura do PROERD e a participação dos pais,
eles cantam também a canção do PROERD e eles interagem
junto com os policiais militares. Apresentação de teatro que é
feita também por ocasião da formatura do PROERD, feita pelos
próprios alunos do PROERD. Uma outra apresentação também
o teatro feito pelos alunos. Nós temos também a participação
de professores na formatura do PROERD, é uma professora
cantando uma paródia sobre drogas. A entrega de certificados
aos professores. Os professores também recebem no Programa
um certificado pela sua participação e contribuição ao Programa
PROERD.

os:O Programa do PROERD também ele trabalha em
apoio, em conjunto com outras polícias militares, e nós também
auxiliamos a Polícia Militar de Humaitá, que ela pertence ao
Estado do Amazonas. Nós temos também na formatura a
presença de policiais militares dos Batalhões. Esse é um registro
histórico, também essa foto de uma senhora de 97 anos de
idade, ela foi à senhora com maior idade que esteve presente
numa formatura do PROERD, eu fiz questão de registrar essa
foto e assim fazer parte do acervo histórico do PROERD como
a senhora mais idosa presente na formatura do PROERD, ela
foi a primeira chegar, cantou a canção do PROERD e estava
animada junto com os alunos.

E ai nós temos os símbolos do Programa, que são os
bonecos do PROERD. Nós temos o Leão do PROERD, o Piu-Piu
e o Frajola, que também animam as formaturas. E a
participação dos bonecos do PROERD, o PROERD, o Piu-Piu e o
Frajola tirando fotos com os alunos do PROERD. O PROERD a
“Mão Amiga da Criança”, isso é o nosso símbolo do PROERD
com uma criancinha recém nascida.

Senhores, para finalizar essa nossa apresentação do
PROERD, nós convidamos a Escola Jorge Teixeira, onde através
de uma turma de alunos fará uma apresentação da canção do
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PROERD, que é desenvolvida por ocasião da formatura. Essa
Escola Jorge Teixeira é localizada no Bairro Ulisses Guimarães.
Eu gostaria de convidar os alunos para que se posicionasse
aqui à frente e assim procedessem à apresentação da canção
do PROERD. Este é o instrutor PM Lessa, que é um instrutor da
Escola Jorge Teixeira que trabalha com as crianças de quarta-
feira.

(Apresentação das crianças)

Parabéns aos alunos uma salva de palmas. Por
gentileza, retornem as crianças ao local.

Senhores, após essa apresentação feita pelos alunos
da Escola Jorge Teixeira, nós finalizamos a apresentação das
atividades desenvolvidas pelo Programa do PROERD e retorno
a fala à Mesa. Obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – A
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia homenageia os
instrutores do Programa PROERD, com uma Moção de Louvor.
Neste momento,  convidamos para receber a homenagem o
Capitão Claudemir Holanda de Castro.

Solicito ao 1º Secretário que faça a chamada dos
homenageados.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Mais um
homenageado é o 1º Sargento PM José Iran de Figueiredo, Sr.
Presidente. Convidamos o Deputado Deusdete para entregar a
homenagem ao Sargento.

Convidamos o 1º Sargento PM Ronaldo Amoras dos
Santos, Deputado João da Muleta para entregar a homenagem.

Convidamos o 2º Sargento PM Clemilson Oliveira Lima
e o Deputado Haroldo Santos para entregar a homenagem.

Convidamos a 2º Sargento PM Maristela da Silva
Santos, o Deputado Deusdete, para homenageá-la.

Convidamos o Cabo PM Adeildo José de Almeida,
Deputado Haroldo Santos, para homenageá-lo.

Convidamos o Cabo PM Rogério de Souza, o Deputado
João da Muleta, para homenageá-lo.

Convidamos o PM Alécio Carlos Martins, o nosso
Presidente da Assembléia, Deputado Carlão de Oliveira, para
homenageá-lo com a Moção de Louvor.

Policial Militar Ellen Quézia Rocha dos Santos, o
Deputado Haroldo Santos para prestar as devidas homenagens.

Policial Militar José Carlos Maximiano, Dr. Deusdete para
prestar as homenagens.

Policial Militar Maria Auxiliadora P. Calgarotto, Deputado
Haroldo Santos para prestar as devidas homenagens.

Policial Militar Paulo Antunes da Silva, Deputado João
da Muleta para prestar as homenagens.

Policial Militar Olivério de Souza Maia, Deputado Haroldo
Santos para prestar a homenagem de Louvor ao referido policial.

 Policial Militar Roni Evangelista da Silva, Deputado Dr.
Deusdete para a homenagem.

Policial Militar Sandro Roberto Lima Lessa.  Como é o
último, o Deputado Chico Paraíba para prestar as homenagens.

Ainda tem mais um homenageado, o Capitão PM
Claudemir Holanda de Castro, como executor do Programa. O
nosso Presidente Carlão de Oliveira para prestar as
homenagens.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Concedo
a palavra ao Capitão Claudemir Holanda para os seus
agradecimentos.

O SR. CAPITÃO CLAUDEMIR HOLANDA DE CASTRO
– Primeiramente, eu gostaria de fazer a leitura desta Moção
de Aplauso concedida à Coordenação do PROERD e a todos os
Instrutores do PROERD.

Assembléia Legislativa de Rondônia. Moção de Louvor
à Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, em reunião
plenária, realizada no dia 13 de dezembro de 2.005, atendendo
ao Requerimento de autoria do Deputado Haroldo Santos,
aprovou nos termos do Artigo 181, Inciso XII, do Regimento
Interno, Moção de Louvor aos Executores do PROERD –
Programa Educacional de Resistência as Drogas e à Violência,
Escola Polícia e Família pelos relevantes serviços prestados à
nossa comunidade.

Porto Velho, 19 de dezembro de 2005.
Deputado Carlão de Oliveira, Presidente da Assembléia

Legislativa.
Eu gostaria em nome da Exmª. Senhora Comandante

Geral, Coronel PM Angelina, de externar, em nome da
Corporação, os nossos sinceros agradecimentos a todos os
Srs. Deputados desta Casa de Leis, a todos os servidores desta
Casa e a todos que concederam esta homenagem a todos os
instrutores do PROERD. E digo para os senhores desta Casa
que esta Moção de Aplauso ela serve como um estímulo para
nós Policiais Militares e para os nossos instrutores do PROERD
continuarem na sua luta e no seu dever de proteger e servir a
comunidade.

A missão institucional nossa, das Polícias Militares, é a
prevenção.  Então é por isso que o Programa do PROERD ele
age na essência da instituição Polícia Militar, que é a prevenção
junto à comunidade, evitar que o crime aconteça evitar que
nós tenhamos um ato ilícito ou que tenhamos futuros traficantes
ou usuários de drogas.  Eu digo sempre: os presídios estão
superlotados, o problema da violência tem aumentado a cada
dia em todos os Estados do Brasil e a única ferramenta, a
única estratégia nossa, das Polícias Militares em nível de Brasil
para conter esse aumento da violência é através da prevenção,
conscientizando e orientando os nossos jovens sobre o problema
do uso e abuso das drogas e também a redução da violência.
Se nós trabalharmos essas crianças hoje, no futuro teremos
menos violência em nosso Estado, em nosso País.

Para finalizar, eu gostaria também de externar este
reconhecimento a todas as instituições que ajudaram e têm
ajudado até o presente momento o Programa do PROERD para
que ele consiga obter esse êxito e alcançar as nossas crianças
antes do traficante.

Obrigado, que Deus ilumine a todos os senhores
Deputados desta Casa, que conduzam o nosso Estado de
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Rondônia sempre visando o bem-estar da nossa sociedade, da
nossa comunidade para que tenhamos um Estado promissor e
que todos os cidadãos sintam-se honrados e dignificados com
o trabalho desenvolvido por todos os senhores Deputados desta
Casa de Leis e tenho certeza que os senhores vêm e estão
cumprindo o seu papel junto à sociedade, que é também servir
a nossa comunidade.

Muito obrigado. Agradeço a presença de todos os
senhores. Tenham um bom dia e que Deus ilumine a todos.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Convido a
todos os presentes para, de pé, ouvirmos o Hino do Estado de
Rondônia.

(Execução do Hino de Rondônia).

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, declaro encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 12 horas).

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 2 de maio de 2006.

Presidência dos Srs.
Carlão de Oliveira - Presidente

Kaká Mendonça 1º Vice-Presidente
Chico Paraíba 1º Secretario

(Às 15 horas e 23 minutos é aberta a sessão).

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

O SR. PRESIDENTE (Kaká Mendonça) - Havendo
número legal sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 18ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

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

O SR. ROMEU REOLON (Secretário ad hoc) -
Procedendo à leitura da Ata.

 (Às 15 horas e 32 minutos o Senhor Kaká Mendonça
passa a Presidência para o Senhor Chico Paraíba).

O SR. PRESIDENTE (Chico Paraíba) – Em discussão
a Ata que acaba de ser lida. Não havendo impugnação dou-a
por aprovada. Solicito ao Senhor Deputado Romeu Reolon que
proceda a leitura do expediente recebido.

 O SR. ROMEU REOLON (Secretário ad hoc) –
Procedendo  à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

1 – MENSAGEM Nº 043/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Altera quadro do Anexo II,
da Lei Complementar nº 224, de 4 de janeiro de 2000, que
dispõe sobre os Cargos de Direção Superior da Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária – SEAPEN”.

2 – MENSAGEM Nº 044/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a proceder a
contratação de Agentes Penitenciários, por tempo determinado,
para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos da Lei Estadual nº 1184, de 27 de março
de 2003”.

3 – MENSAGEM Nº 045/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar no valor de R$ 450.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento em favor do
Fundo Estadual de Saúde – FES”.

4 – MENSAGEM Nº 046/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Dispõe sobre reajuste de Gratificação de
Incentivo Laboral dos servidores do Departamento Estadual de
Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN/RO, de que trata a
Lei nº 1262, de 5 de dezembro de 2003”.

5 – MENSAGEM Nº 047/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
por superávit financeiro até o montante de R$2.754.860,76
em favor da Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e
do Desenvolvimento Econômico e Social – SEAPES”.

6 – MENSAGEM N° 048/06 – Poder Executivo, comunicando
Veto Parcial ao Projeto de Lei que “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”.

7 – Ofício n° 118/06 – Tribunal de Contas, encaminhando
Projeto de Lei que “Dispõe sobre o subsídio de Conselheiro,
Auditor e de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas e dá outras providências”.

9 – Ofício n° 147/06 – Poder Judiciário, encaminhando Projeto
de Lei que “Autoriza o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
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a contribuir financeiramente para a manutenção do Colégio de
Presidente dos Tribunais de Justiça do Brasil”.

10 – Ofício n° 121/06 – Poder Judiciário, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre os subsídios
dos membros do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, de
que tratam os Arts. 37, XI, § 4°, 93, V, e 96, II, b, da Constituição
Federal e dá outras providências”.

11 – Ofício n° 41/06 – Ministério Público, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Revoga o § 3° do Art. 3° da
Lei Complementar n° 24, de 26 de julho de 1989”.

12 – Ofício n° 150/06 – Ministério Público, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Acrescenta parágrafo único
ao artigo 1° e ao artigo 5°, ambos da Lei Complementar n°
337, de 1 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre os subsídios
do Ministério Público do Estado de Rondônia, de que tratam os
artigos 39, § 4°, 127, §2° e 128, § 5°, inciso I, alínea c, da
Constituição Estadual”.

13 – Ofício n° 169/06 – Ministério Público, encaminhando
Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do
Ministério Público do Estado de Rondônia, regulamenta a
indicação e escolha do Ouvidor e dá outras providências”.

15 – Ofício n° 172/06 – Tribunal de Contas, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Altera e acrescenta
dispositivos à Lei Complementar n° 307, de 1° de outubro de
2004, e dá outras providências”.

16 – Ofício n° 173/06 – Tribunal de Contas, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre o reajuste
salarial dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia”.

17 – Ofício nº 476/06 – DETRAN, em resposta ao Ofício S/
126/06, referente ao Requerimento nº 768/06, de autoria do
Deputado Nereu Klosinski.

18 – Carta nº 0344/06 – SENAC, confirmando a presença
do Sr. Hilton Gomes Pereira e da Senhora Nina Kátia Alexandre
Cavalcante, na Audiência Pública, do dia 27 de abril.

19 – Ofício nº 284/06 – Secretaria de Estado de Finanças,
em resposta ao Ofício S/124/06, referente ao Requerimento
nº 763/06, de autoria do Deputado Nereu Klosinski.

 20 – Memo. N° 021/06 – Gabinete do Dep. Dr. Deusdete
Alves, comunicando que nos dias 2, 3, e 4 de maio não
participará das Sessões Plenárias, pelo motivo de cumprir
agenda de reuniões com Presidentes de Associações de Bairros
e de Produtores Rurais em diversos Municípios do Estado.

21 – Ofício n° 83/06 - Câmara dos Deputados-Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional,

solicitando que seja autorizado a utilização do Plenário desta
Casa, para uma Mesa Redonda no Estado, com a seguinte
programação: dia 4 de maio às 15 horas, tema: discussão da
Execução do Acordo de Cooperação entre a União e o Governo
do Estado, para Adequação do Zoneamento Sócio-econômico-
ecológico do Estado; dia 5 de maio às 9 horas, Tema: a
Comissão da Amazônia e o seu papel no Parlamento Brasileiro:
uma Agenda para a Integração e o Desenvolvimento Regional.

22 – Ofício Circular n° 4/06 – Câmara dos Deputados –
Comissão de Legislação Participativa, o Deputado Geraldo
Thadeu, informando que assumiu a Presidência da mesma no
dia 29/03/06 e conta com a efetiva contribuição desta Casa
para o desenvolvimento dos trabalhos.

23 – E-mail - Assunto: Assaltos a residências, solicitando
que seja tomado providências com relação aos assaltos, pois,
a população  portovelhense já não agüenta mais e sugerindo
que seja feita uma Lei que determine o acompanhamento de
Psicólogo às vitimas, quando do atendimento das ocorrências.
24 – Ofício n° 223/06 – SEAPES, em resposta ao Of. S/189/
06, solicitação da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, referente ao Projeto de Lei n° 495/06, objeto da
Mensagem n° 24/06.

25 – Ofício n° 10351/06 – Presidência da República –
Controladoria Geral da União, encaminhando da ordem do
Senhor Ministro de Estado do Controle e da Transparência, o
relatório concernente a ações de controle promovidas pela
Controladoria Geral da União no Estado de Rondônia – com a
finalidade de fiscalizar a aplicação de recursos públicos federais,
sob responsabilidade do Governo do Estado.

São essas matérias recebidas Sr. Presidente. Lido o
expediente.

O SR. PRESIDENTE (Chico Paraíba)- Passemos às
Breves Comunicações. Não há Oradores inscritos.

Encerrada as Breves Comunicações. Passemos ao
Grande Expediente.

Deputado Nereu Klosinski no Grande Expediente, 20
minutos, permitido aparte.

GRANDE  EXPEDIENTE

O SR. NEREU KLOSINSKI – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, Senhora Deputada, o público que
participa dessa sessão e a imprensa que acompanha a sessão
na Assembléia Legislativa. Gostaríamos de neste momento Sr.
Presidente, fazer um comentário sobre a Audiência Pública que
realizamos que esta Casa realizou dia 27 de abril com a
participação aqui do Deputado Federal Eduardo Valverde, da
Senadora Fátima Cleide, do Prefeito da Capital, Porto Velho,
justamente porque o município de Porto Velho foi escolhido
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com o empenho da Senadora e do Deputado Federal Eduardo
Valverde para que fosse construída uma Escola Técnica
Profissionalizante aqui no município. E nós tivemos a presença
de técnicos do MEC justamente para discutir aqui e esclarecer
à sociedade de que forma vai ser construída essa Escola Técnica
e, qual a expectativa de prazo para que ela seja concluída e é
claro garantir de fato o investimento aqui em Porto Velho. E
para felicidade nossa o MEC está todo empenhado em resolver,
depende apenas, nós sabemos que é um pouco demorado
nesse período, mas depende da autorização do Congresso
Nacional, uma vez que até então não havia, ou mais
precisamente havia uma determinação do Governo Federal,
do governo anterior de tentar reduzir ao máximo o investimento
público no ensino e assim em várias outras ações.

Portanto, há essa necessidade da autorização do
Congresso Nacional. Mas tão logo seja autorizado já está
destinado no recurso orçamentário para que ela possa ainda
ser construída esse ano. Nós sabemos da importância dessa
escola principalmente porque vai ter a necessidade de mão-
de-obra para aqui quando a construção das usinas em Porto
Velho. E é claro para todas as outras frentes e a expectativa
que nós temos com o desenvolvimento do Estado de Rondônia.
Desenvolvimento do município de Porto Velho. Teremos então
esse benefício para os  jovens do nosso município e, é claro
garantindo também a pessoas inclusive de outros municípios
que terão a oportunidade de estudar. E isso mais uma vez nós
gostaríamos aqui de reforçar essa preocupação do Governo
Lula em fazer um investimento no nosso Estado.

Uma outra questão gostaríamos de fazer um
comentário justamente parabenizando a todos os trabalhadores
e trabalhadoras pelo 1° Dia de Maio que é o dia considerado
“Dia do Trabalho”. Nós queremos parabenizar aqui a todos os
trabalhadores por esse dia ser sem dúvida nenhuma muito
importante porque marca a luta dos trabalhadores por melhores
condições de trabalho, melhores salários, enfim, uma luta
constante para que o trabalhador, a trabalhadora, tenha mais
dignidade, seja mais respeitado em todos os locais de trabalho,
seja ele público, seja ele privado. E queremos aqui também
registrar o pronunciamento do Presidente da República Luis
Inácio Lula da Silva no dia 30 de abril onde ele faz uma pequena
retrospectiva dos três anos de administração do Governo Lula
e demonstra claramente Deputado Chico Paraíba com o apoio
do PMDB. É claro que o Governo Lula valorizou sim, a classe
trabalhadora nesse período de administração. Só para lembrar
que o salário mínimo quando assumiu era de R$200,00
(duzentos reais) e hoje é de R$350,00 (trezentos e cinqüenta
reais). Isso para nós é uma demonstração de compromisso do
Governo Federal para com o povo brasileiro. É uma
demonstração séria de que de fato o Presidente Luis Inácio
Lula da Silva está cumprindo o que ele prometeu durante a
campanha. E a auto-suficiência em petróleo também é um
resultado de luta do governo do Presidente Lula que nós
sabemos que já tem uma história de outros governos que
tinham essa preocupação com a auto suficiência. Porém o
Governo do Presidente Lula fez investimentos muito maiores
na Petrobrás justamente para que o mais rápido possível esta

auto-suficiência acontecesse. Nós sabemos que o preço do
combustível pode em função disso, já ser controlado pelo próprio
Brasil, porque ele não depende, ele não tem a necessidade da
importação. Nós sabemos também que a Petrobrás é uma
empresa e ela precisa estar dentro do mercado. Então há um
interesse, há uma preocupação de se manter no preço do
combustível de forma com que também a companhia não se
descapitalize e possa continuar fazendo os investimentos.

Para finalizar Senhor Presidente, Senhores Deputados.
Gostaríamos de fazer um comentário, na semana passada
conversamos com vários trabalhadores e trabalhadoras,
funcionários do DETRAN onde solicitaram que esta Casa
aprovasse, buscasse uma forma, através de emendas, aprovar
o plano de carreira dos funcionário do DETRAN. Nós já
colocamos no ano passado a nossa preocupação porque
dependendo o tipo de emenda que essa Casa faz, pode depois,
o Governo questionar a constitucionalidade do Projeto,
questionar a constitucionalidade da emenda aprovada e, ele
vetar, depois nós temos a derrubada do veto. Mas quando se
trata de questão financeira isso é um pouco difícil. Sabedores
das dificuldades que os trabalhadores têm encontrados junto
ao Governo do Estado em mudar, em apresentar uma nova
proposta, houve a solicitação, houve o pedido pelo menos dos
funcionários, nós sabemos aqui que através da Comissão de
Constituição e Justiça estão sendo providenciadas várias
emendas. E dizer que, sem dúvida nenhuma eu acho que essa
Casa tem que cumprir, mais uma vez, o papel de contemplar,
como sempre fez os trabalhadores, através da discussão e
aprovar esse plano de carreira para que ainda no período deste
ano nós possamos ter uma resposta e, ver qual é o
posicionamento do Governador do Estado em relação aos
funcionários do DETRAN. Principalmente porque no ano de 2004,
no ano de 2005 e já sabemos que tem projetos aqui de
suplementação orçamentário no ano de 2006 do DETRAN para
outros órgãos. Isso significa que, o DETRAN é um órgão
arrecadador, arrecada muito dinheiro, repassa para outras
Secretarias recursos, quando não compra, não faz investimento
na Secretaria de Saúde e no DEVOP em outras situações e,
muitas vezes, ou pelo menos, nesse Governo a gente tem
percebido que o Governo não valoriza aqueles funcionários que
trabalham para o aumento dessa arrecadação.

Então essa Casa eu tenho certeza, que tem esse
compromisso, assim como teve com as demais categorias terá
também com os funcionários do DETRAN. São essas as
considerações Senhor Presidente, Srs. Deputados.

(Às 15 horas e 53 minutos o Senhor Chico Paraíba passa
a presidência ao senhor Carlão de Oliveira).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Chico Paraíba, vinte minutos com apartes.

O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente,
Senhores Parlamentares, imprensa, aqui presente, público que
nos prestigia. Eu queria dizer para V.Exª Presidente, que o
PMDB agora no dia 29 fez em grande encontro onde
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participassem diversos seguimentos da sociedade e ficou claro
o lançamento da pré-candidatura do Senador Amir Lando. E
que, de fato, nós estivemos fazendo uma reflexão do que vai o
Estado de Rondônia ontem e, o que é o Estado de Rondônia
hoje. E, às vezes nós que chegamos aqui há muito tempo atrás
onde não existia a BR-364, nós assistíamos os programas de
televisão, principalmente do interior que eram programas que
passavam nas outras regiões e só trinta dias depois a gente
consegui ver, e a maioria dos municípios, todos, a energia era
à motores, e de qualquer maneira o Estado evoluiu nessas
questões e o Estado também evoluiu na sua arrecadação,
Romeu Reolon. Eu estava fazendo uma reflexão e uma
comparação, fiz isso lá, que o Estado arrecadava naquela época
em torno de R$60.000.000,00 (sessenta milhões), Leudo Buriti,
e esse Estado foi crescendo, surgiram aí os frigoríficos, os
laticínios, as agroindústrias. E hoje o Estado de Rondônia está
arrecadando em torno de R$ 260.000.000,00 (duzentos e
sessenta milhões) mês, Deputado Everton Leoni. E varemos,
falando no dia do trabalho que os tempos são outros e o Estado
cresceu, mas os nossos servidores, os nossos funcionários
embora o Estado tenha crescido não estão participando do
crescimento do bolo.

Eu lembro muito bem, se refletirmos, que o Governador
Osvaldo Piana deu um aumento de 100% na folha de pagamento
com o salário atrasado. Vocês já refletiram o que é dar 100%
de aumento? No outro ano de mandato o Governo Piana deu
para o seu sucessor, a mesma coisa que hoje o Estado de
Rondônia gasta em torna de 40, 50% com pessoal, se der um
aumento de 100%, toda arrecadação do Estado só pagaria a
folha, mas é o que aconteceu.

O Raupp quando assumiu o Governo no seu primeiro
mês, teve que fazer empréstimo Romeu, porque toda a
arrecadação do Estado não pagava sequer o salário do
funcionário. Só que o Estado evoluiu, o Estado cresceu, o Estado
multiplicou e o que aconteceu? Nós, exatamente no último ano
do nosso Governador do Estado tivemos um aumento de 5%,
mas será que é 5%? Não. Na realidade a contribuição do IPERON
passou de 8! para 11%. Então de fato o reajuste que o
funcionário teve foi de 2%. Então, às vezes, as pessoas não
sabem, não tem o conhecimento diz o seguinte; é, mas está,
muito bom porque a gente esta recebendo em dia. É verdade,
e tinha que receber em dia mesmo! Porque a arrecadação
cresceu assustadoramente. Agora o salário do servidor cresceu
para baixo ou, seja, diminuiu assustadoramente. São estas
coisas que temos que refletir, principalmente quando se fala
no dia do trabalho.

Nesta Casa nós apresentamos diversas emendas,
Senhor Presidente, que poderia se dar um reajuste de 10 a
20%, a Assembléia Legislativa deu 10%, o Tribunal de Justiça
deu 10%, e outra instituições deram mais do que isso. Mas, no
Estado o servidor ganhou 2% quer dizer o seguinte: o Estado
cresce, desenvolve, a arrecadação aumenta e o servidor diminui
o seu valor, o servidor diminui de fato a sua função, a sua
importância que tem para o Estado de Rondônia.

Eu sei que, principalmente em um ano eleitoral  temos
que fazer comparações. Eu sugeri lá no encontro do PMDB que

o Governador em vez de estar pagando estradas em torno de
dez a doze mil reais o quilometro, fica numa situação difícil
Deputado Romeu Reolon, porque, por exemplo, no teu Município
de Alto Paraíso se lá tiver cem quilômetros do Estado ali vai
dar um milhão e duzentos. A Prefeitura tem, às vezes para
fazer mil quilômetros tem setecentos mil reais. Seria muito
mais prático passar esse dinheiro, para que as Prefeituras
pudessem comprar equipamentos e fazer estradas a trezentos
mil reais o quilometro, o Deputado Carlão de Oliveira entendo
muito bem disso, porque é um trabalhador e sabe exatamente
as contas principalmente quando se faz você tendo os
equipamentos. E é verdade que tem as CID, Deputado Leudo
Buriti antigamente não existia a contribuição sobre combustível
para os Estados, e agora esta havendo antigamente Leudo
Buriti não existia o FITHA, o FITHA que V. Exª sabe que esse
dinheiro saiu das próprias Prefeituras e o Estado ficava com
65%. Agora o Estado Deputado Carlão, pode ficar com até
100% do dinheiro lá de Alta Floresta de onde V. Exª. saiu
porque é a lei do FITHA.

Eu estive aqui a semana passada onde eu fui  aparteado
pelo Deputado Edézio Martelli com todo respeito, e para não
ouvir conversa fiada fui lá à BR 429, e fiquei surpreso com a BR
429, sabe por que Deputado Everton Leoni, porque a BR 429,
tem recursos, que uma empresa chamada Rondo Terra ganhou
a licitação para fazer a conservamos da BR 429. E eu não sei o
que está acontecendo que a BR 429, estava interditada em
diversos locais e o pessoal dizendo o seguinte: quem ta fazendo
a estrada é o DEVOP. Eu não posso acreditar que o DEVOP
esteve fazendo uma estrada, quem ganhou a licitação foi a
Rondo Terra. Tem alguma coisa errada com essa situação. Eu
não quero acreditar que o DEVOP esteja fazendo uma estrada
que já foi licitada pela Rondo Terra. Não dá para entender.
Exatamente essas questões, por isso que nós, Deputados
Estaduais, temos a missão de fiscalizar e ajudar o Governo
principalmente nas questões importantes, nas questões boas.
É verdade, esta vindo um Procurador do DNIT que vai dar uma
fiscalizada na BR 429, eu vou fazer o possível de acompanhar.
Porque não é justo que o Governo Federal tenha licitado através
do DNIT a BR 429, tem o dinheiro para a conserva e o DEVOP
ter que desobstruir a estrada. Tem alguma coisa que precisa
ser analisada, tem que ser fiscalizada. E o Estado de Rondônia
que teve devolver três milhões e quinhentos mil porque desviou
o objetivo do convênio para que estava determinado doze
milhões para a BR 429. É verdade, se a clausula do convênio
não estava correta, mas, quando você assina um convenio você
faz pactuação. Pactuar é um acordo entre as partes que tem
que ser cumprido o objetivo.

Então, eu queria dizer para V.Exª que nós vamos ter
que ter cuidado nestas questões principalmente num ano
eleitoral.

Todas as matérias importantes que chegarem aqui para
dar salário para os servidores nós defendemos e aprovamos.
Inclusive eu tava vendo agora uma mensagem que chegou,
com relação aos funcionários do DETRAN e pode ter certeza
que nós vamos ajudar, porque nós como servidores, como
funcionário não entendemos que a melancia,- quando o Estado



9 de junho de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 24 377Pág.

começou -, ela era uma melanciazinha pequenininha, que lá
no meu Nordeste era chamada de tamboroca. Agora é uma
melancia zona e o funcionário consegue, ainda estão recebendo
como se a melancia não tivesse crescido. A melancia cresceu
e o Estado é nosso tem que ser dividido equitativamente com
quem está construindo esse Estado de Rondônia. Então eu
espero exatamente nestas discussões que possamos, e eu ainda
vejo alguns críticos. Já imaginou se o Governador tivesse dado
100% de aumento, como é que ia ficar o ano que vem, pois
criticam o Senador Raupp que pegou um reajuste de 100%,
que no primeiro mês teve que fazer empréstimo porque não
pagava a folha e ainda houve alguns reajustes. É verdade.
Quando foi no final do seu Governo não teve como fechar as
portas, porque no inicio já começou com um reajuste de 100%.
Você já imaginou 100% no último ano sem ele pagar nem um
centavo, para quem deu dois é uma diferença enorme, é uma
diferença muito grande e indiscutível.

Então, eu queria dizer para os companheiros que é,
de qualquer maneira... Concedo um aparte ao meu
companheiro Leudo Buriti.

O Sr. Leudo Buriti – Obrigado Deputado Chico eu
gostaria de aproveitar o seu pronunciamento, e também com
referencia o que disse o Deputado Nereu anteriormente, quanto
à questão dos servidores ele se referiu aos servidores do
DETRAN e V. Exª agora fala da questão servidores, gratificação,
aumento direitos não é? Dos servidores públicos principalmente.
Quando nós relatamos o orçamento recentemente eu fui relator
do orçamento, V. Exª foi um dos que mais contribuiu. Nós
tivemos o cuidado muito especial com a questão: servidores
públicos. Pelo menos no orçamento, na proposta orçamentária.
Ou seja, no orçamento de 2006. Deixar elementos, o suficientes
ou, seja, garantias orçamentárias para a concessão de reajuste
que no mínimo, nós tivemos no mínimo de deixar valores
suficientes para dar 10% mas poderiam se chegar um pouco
mais. E quanto às questões de gratificações especificas, o
Presidente do Sindicato dos Servidores do DETRAN esta aqui e
pediu, e trouxe para nós um pedido dos servidores do DETRAN
para que colocássemos uma emenda e aprovássemos uma
emenda de R$.800.000,00 (oitocentos mil reais) para fazer
faço à despesa, o pagamento de despesas com gratificações
dos servidores do DETRAN. Que a alegação da Diretoria do
Órgão é que não pagaria porque não tinha orçamento. Nós
colocamos a emenda, a emenda foi aprovada, o recurso está
garantido no orçamento do DETRAN, só que agora a gratificação
não sai porque, sob a alegação de que nós colocamos o recurso
orçamentário e o dinheiro vai sair de onde? Nós não temos a
prerrogativa de colocar a mão no cofre do DETRAN para fazer
a folha de pagamento dos servidores e, pagar os servidores
do DETRAN. A mesma situação acontece na Secretaria de
Estado da Saúde aonde o Presidente do Sindicato veio aqui e
pediu que nós colocássemos uma emenda da ordem de
R$4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais) para
atender as gratificações dos servidores que estão lotados no
interior, que não eram pagos sob a alegação que não tinha
orçamento. Agora tem orçamento. Porque a emenda é assim

como a do DETRAN. A da Saúde não foi vetada, mas o
pagamento desses servidores também não está saindo e os
servidores que estão nas prefeituras, que é a única parceria
que o Estado tem com as prefeituras são esses poucos
servidores que estão em Ji-Paraná, em Cacoal, em Médici,
eles não recebem o mesmo valor que os servidores que estão
lotados aqui nas unidades do Estado, em Porto Velho.

E também na questão da isonomia dos policiais
militares, a alegação que era dada pela equipe de Governo,
pelo Poder Executivo aos policiais militares e bombeiros militares
quanto à questão da isonomia não ser paga ou pelo menos a
equiparação com a Polícia Civil. É uma reivindicação antiga
dos policiais militares do Estado de Rondônia é que não tinha
orçamento e aí nós colocamos dentro dos ajustes que nós
fizemos aqui no orçamento, que os Deputados fizeram, nós
garantimos uma emenda para a Segurança Pública da ordem
de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) para
garantir a contratação dos novos policiais que aí vêm e também
essa isonomia. E mais uma vez as mesmas pessoas que diziam
que não pagavam por que não tinha orçamento, agora querem
saber onde que nós colocamos o recurso financeiro, sendo
que o recurso financeiro cabe aos gestores do Poder Executivo.

Então eu acho que é em boa hora que esse assunto
volta à tona aqui para dizer que nós garantimos da Segurança
Pública, garantimos da Saúde e, garantimos do DETRAN
também, a questão orçamentária. A questão de pagar
infelizmente, não compete a nós Deputados estaduais.

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu, Deputado Leudo Buriti,
agradeço a V.Exª a sua intervenção que foi muito boa e foi
muito coerente, de fato o orçamento quando foi analisado foi
em cima de uma previsão levantada pelo Tribunal de Contas
do Estado. Então nós verificamos que todos os orçamentos
que o Tribunal de Contas analisou e fez a previsão é o que vai
arrecadar. E V. Exª sabe que nós subscrevemos todas as
emendas aditivas, inclusive, aquelas mais duras possíveis, com
referência à questão do contingenciamento e que cada Poder,
o próprio Ministério Público, Tribunal de Contas pudesse
encaminhar a sua proposta diretamente para a Assembléia
Legislativa, que foi vetado essa emenda e nós derrubamos o
veto.

Então eu queria dizer de fato está mais do que provado
que a prioridade desse ano, no ano eleitoral não é o servidor,
a prioridade de fato não é o servidor, porque se foi garantido o
orçamento para uma gratificação das pessoas que estão à
disposição dos municípios, porque não foram eles que quiseram.
Quando eu era prefeito a saúde ainda não era municipalizada,
depois a saúde foi municipalizada por uma decisão do Congresso
Nacional. Quem estava lá, Deputado Leudo, lá nos municípios
não teve culpa de ser municipalizado sem ele querer não. Foi
assim com a Fundação Nacional de Saúde. Agora nós sabemos
que a saúde é uma saúde que tem uma doença de cabeça, ou
seja, a criança é pequena com a cabeçona, é uma hidrocefalia,
o que é isso? É que de fato todos os Governadores que entraram
disseram que iam descentralizar a saúde, ou seja, o Hospital
Regional de Ji-Paraná ele tem as especialidades, o Hospital
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Regional de Cacoal ele tem as especialidades, o Hospital de
Vilhena - tem as especialidades -, mas não mudou não.

Agora é a saúde da ambulância, que não pode nem
dirigir na BR, a cada semana estão distribuindo ambulância
nos cantos e a gente só vive cruzando com ambulância para
cima e para baixo trazendo gente aqui para Porto Velho, é
verdade. Eu não sei se a ambulância vai gastar mais
combustível, mais pneu, mais tinta, mais não sei o quê mais.
Mas o que precisava de fato, Deputado Carlão de Oliveira era
a descentralização da saúde nos municípios. Concedo um aparte
para a Deputada Ellen Ruth.

A Sra. Ellen Ruth – Obrigada Deputado Chico Paraíba.
Na sessão Plenária de quarta-feira, quando V.Exª teceu aqueles
comentários sobre aquele discurso do Governador em Cacoal
e o Deputado Edézio Martelli que estava aqui e que atualmente
é o Líder do Governador nesta Casa, sem documento, mas é o
Líder, que o defende a toda hora.

Vossa Excelência se recorda quando eu dizia do
problema da saúde de Porto Velho, porque como eu sou
Deputada, ex-vice-Prefeita e por dois mandatos vereadora em
Porto Velho, eu não tenho muito conhecimento como V. Exª, da
sua região, da sua cidade Médici e regiões próximas e outros
Deputados aqui presentes como o Deputado Leudo, Deputado
Reolon, Deputado Carlão de Oliveira, mas nós temos um
problema grave em Porto Velho;  o João Paulo II, recém foi
entregue para a comunidade de Porto Velho, recém. Os
doentes... Não comportam mais os pacientes, porque na
verdade o João Paulo é Pronto Socorro do Estado de Rondônia,
ele atende os 52 municípios do Estado de Rondônia e o Deputado
Everton Leoni sabe disso. Desde quando nós éramos vereadores
juntos lá na Câmara Municipal de Porto Velho, o João Paulo
passa por esses problemas. Enquanto, Deputado Chico Paraíba,
não tiver a descentralização da saúde, V. Exª está coberta de
razão. E eu quero parabenizá-lo. Nós, os munícipes de Porto
Velho não vamos ser atendidos. O Oswaldo Cruz atende todo o
Estado de Rondônia, não tenho nada contra os pacientes do
interior do Estado. Mas se houver a seriedade por parte do
Governo em ter um hospital, uma policlínica que atenda no
centro do Estado, na Zona da Mata, Deputado Carlão, que atinge
vossa região e no Cone Sul, eles não virão com as ambulâncias,
ambulâncias essas que foram doadas no Governo passado.

Muitas vezes o paciente, Deputado Chico,  vem do
interior para morrer no João Paulo e causar um problema para
Porto Velho, porque a ambulância que traz, não pode levar o
morto. A ambulância traz o vivo. O Ministério da Saúde não
nos permite levar na ambulância o morto. Ai causa um
problema. A família fica com a pessoa morta na cidade, não
tendo dinheiro para pagar, para deslocar o corpo. Aí vira um
inferno. Aonde vem bater? Nos gabinetes dos Deputados
estaduais ou na Câmara de Vereadores. Um problema que não
foi causado pelo Deputado Chico Paraíba, nem pela Deputada
Ellen Ruth, mas que tem que ser solucionado pelo Governo do
Estado, que é o órgão executor, Deputado Chico. Então,
parabéns!

Eu quero dizer que V. Exª teve a brilhante iniciativa de
falar sobre esse problema porque é o que aflige Porto Velho
hoje, chama-se a falta de um Pronto-Socorro. E aqui eu faço
um apelo, Deputado Nereu, que não sou do PT, mas, eu digo
para o Prefeito Roberto Sobrinho, não aceite municipalizar a
saúde de Porto Velho. Porque o “João Paulo II” é para atender
os casos de emergência e urgência do município de Porto Velho,
do doente de Porto Velho e não do Estado de Rondônia.

Meu muito obrigada, Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu queria agradecer a
participação de V.Exª, como uma grande conhecedora de Porto
Velho, como Vice-Prefeita, Presidente da Câmara e Vereadora,
e de fato nesse ano de eleição vai começar e de fato nesse
ano de eleição vai começar nova proposta, Ellen Ruth, “eu quero
dizer que no meu próximo Governo nós vamos descentralizar
a saúde”. Eu não agüento mais escutar isso! É exatamente
pensando que o povo de Rondônia não raciocina, não reflete,
não tem inteligência, não estudaram, não conhece a realidade
do Estado. E eu Presidente, queria dizer para V. Exª que eu tive
lendo uma materiazinha aqui do Senador Moreira Mendes, eu
não tenho nada pessoal contra o Senador Moreira Mendes,
nada pessoal, só que o Senador Moreira Mendes, quando atacou
ele atacou todos os Deputados, onde ele vai ele ataca os
Deputados.  Mas já na matéria aqui ele quis se justificar, disse
“que não, não estava se referindo aos Deputados, mas alguns
Deputados, e entre eles o Chico Paraíba”.  E diz até que “eu
sou inexpressivo”.  Eu sei com toda minha inexpressão, com
tudo, mais eu já fui eleito três vezes pelo povo.  Moreira Mendes
nunca foi eleito a nada, nunca tirou um voto do povo.  Na
realidade eu acho que ele é mais inexpressivo do que eu e
muito. Ouviu Deputado Carlão? Porque eu já fui Prefeito,
Deputado duas vezes eleito pelo povo. Nessa eleição passada
eu tirei mais de 10 mil votos. O Moreira Mendes não tirou
nenhum voto, ele foi exatamente à cacunda do Bianco, aí como
é que para dizer que tem expressão ou não tem que saber se
tirou voto. Nós vamos ver agora nessa eleição se ele é pesado
mesmo ou se ele tem expressão.  Porque de qualquer maneira
ele ainda fala uma coisa aqui; dizendo que “eu segurei a Lei do
Zoneamento dois anos”, segurei mesmo é verdade. É verdade
que nós seguramos a Lei do Zoneamento dois anos, porque o
acordo que o Moreira Mendes fez lá acabava com o Estado de
Rondônia.  O acordo que Moreira quase se elege a Senador
nós tínhamos que preservar praticamente 80% do nosso Estado.
Sabe o quê quer dizer isso meus companheiros? Diminuir a
área de arroz, de feijão, de milho, de capim, de pecuária de
tudo.  Agora, compara para o primeiro acordo, para o segundo
acordo.  Deputado Carlão, V. Exª sabe, no segundo acordo nós
conquistamos, Deputado Everton Leoni, que a gente possa
explorar até 50% nas quatro subzonas. Nós conseguimos,
Deputado Everton Leoni, é verdade, com apoio do Governador
do Estado eu disse e eu sempre disse que eu “dou a César o
que é de César”. Quando foi no final que chegou esse Projeto
aqui, eu conversei com o Governador e disse: “se nós não
resolvermos essa questão, essa batata quente vai cair na sua



9 de junho de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 24 379Pág.

mão”.  E nós enfrentamos, e nós ajudamos o Estado de
Rondônia inclusive ao Governador, porque o primeiro acordo
acabava com o Estado de Rondônia e, no segundo? acordo o
agricultor iria reflorestar, porque tem que reflorestar os outros
50%. O Governo Federal tem que criar linhas de créditos para
ser reflorestado.  Qual é melhor, Deputado Carlão de Oliveira?
O primeiro acordo que tinha que preservar praticamente 80%.
Ou o segundo acordo que podemos explorar na Zona 1 todinha
50% e reflorestar? Se o Governo Federal desse linha de crédito?
É claro que é o segundo acordo.  Eu não sou e não quis galgar
nenhum, a ser Senador da República pregando uma história
que não era verdadeira. Eu tenho todo o respeito pelo Moreira
Mendes, foi um grande Senador quando substituiu o Bianco.
Agora na realidade saiu pregando ai umas coisas que não eram
verdades, é só comparar que o Projeto é da Lei do Zoneamento
feito pelo primeiro acordo. É verdade! Eu segurei ele e, ele
morreu e não foi votado. É verdade! Eu não posso ser contra o
Estado de Rondônia. Trabalho na EMATER há muito tempo,
cheguei nessas Glebas aí dizendo para o agricultor que ele
derrubasse 50% porque senão ele não pegava o título do lote.
Como é que agora eu ia lá relatar uma Lei e dizer “que o
agricultor tinha que preservar 80%” eu não posso fazer isso.

Dizer também Sr. Presidente, que na reunião esteve
presente o Garotinho. O Garotinho esteve aí presente na reunião
do PMDB e eu fiquei surpreso, eu não tenho nada contra a
imprensa, esses companheiros esses batalhadores, quantos
jornalistas, quantas pessoas teriam vontade de escrever o que
pensam, mas é verdade, existe o monopólio no setor de
imprensa no Brasil. Na região uns são donos das rádios das
televisões, chega no Pará é outro, na Bahia é outro, e é outro
é outro e Globo é a verdade é a toda poderosa. Eu não tenho
nada contra os companheiros que trabalham lá, que tem seu
salário, aos jornalistas na Globo, eu não tenho nada contra
eles, agora que a Globo de fato é muito poderosa e está acima
de tudo e de todos, e, sabem de quem é a culpa? Do Poder
Legislativo que tem sido covarde. Olha minha gente, se você
entrar com calúnia e difamação contra a Globo você está lascado
porque de acordo com a legislação que está o cara vai receber
20, 30 mil reais que não paga nem advogado que ele contratou.
Por isso que a Rosana Sarney quando estava bem nas pesquisa
o cacete comeu, foi destruída. O Collor de Melo aparecia aí
como se fosse o grande belezão, atletão, sabidão, bonitão foi
eleito Presidente da República porque a Globo quis. A Globo
agora destruiu a base do PT e agora está exatamente
destruindo o coitado do Garotinho. Garotinho começou a crescer
nas pesquisas, já estava inclusive superando o Alckmin, já foi
para o cacete porque a toda poderosa não quer. A toda poderosa
está acima de todos. A toda poderosa está acima do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário por quê?  Porque o Congresso
Nacional se acovardou com referência a questão da legislação
principalmente daqueles que são caluniados e não se levanta
mais. Eu graças a Deus, de tanto sair no Fantástico fiquei até
mais bonito. Fiquei mais belo de sair no Fantástico chega
abusei.  E o mais interessante é que até botaram palavra na

boca, “está aqui, o Chico está escrevendo num papel a propina”,
eita Globo danada! Mas de qualquer maneira eu não fiz greve
de fome como o Garotinho está fazendo porque eu já saí lá do
Nordeste eu já falei, “eu conheci um bicho feio desajeitado dos
olhos grandes, das pernas fina e do bucho comprido, que foi a
fome lá no sertão da Paraíba”.  Então, já conhece esse lado
das coisas.

 Então esse Brasil se o povo não refletir que tem a
democracia mais, totalmente manipulada, esse país não vai
mudar.  Porque vêm lá as novelinhas que R$50.000,00
(cinqüenta mil reais) um capítulo daquele, aí atrai os coitados
nos quatro cantos e ali nos comerciais, propaganda para
manipular todos nós e o povo.  É assim que tem acontecido no
Brasil. E pouca gente tem coragem de falar a verdade, e os
jornalistas aí, pessoas íntegras, trabalhadores, respeitosos, às
vezes são obrigados a ter que se curvar não em cima dos seus
pensamentos mais do que as grandes instituições querem, que
a manipulação dos interesses e outra coisa, só vai ser Presidente
da República nesse país, quem de fato estiver com o apoio dos
Bancos, ou seja, da elite que mexe com o capital.

Mas de qualquer forma vamos ver se esse país porque
na época da ditadura quem era, o que falava mais alto eram
os fuzis, os tanques de guerra, agora depois da ditadura é a
Globo. A Globo é quem determina de fato quem manda nesse
País, se a Globo disser que “Chico Paraíba é isso e aquilo, em
poucos minutos o Chico Paraíba vira herói”. Agora se a Globo
não quiser, meu amigo. Então a Globo de fato está manipulando
esse país, a Democracia que devia existir não existe, mudou
só de mão, saiu das baionetas para o setor da informação.

Mas de qualquer maneira nós temos que avaliar no
conhecimento e para finalizar Deputado Carlão de Oliveira, eu
vou contar uma historinha que eu nunca mais contei, eu fiquei
muito tempo sem contar as minhas historinhas, mas eu vou
contar uma historinha.

“Diz que um dia um discípulo entrou numa floresta e
olhou para o seu mestre e disse: meu mestre, qual o segredo
que eu quero ser muito rico para poder ajudar o mundo”?

Então o mestre disse para ele o seguinte: olha, eu vou
lhe contar este segredo, mas este segredo de fato é envolvido
por uma carapaça que só você sabe controlar, se todo o homem
apaixonado exatamente por esses dois deuses é uma paixão
absurda, existe o deus do conhecimento, e o deus da riqueza,
mas o segredo está no seguinte, se você amar, se você perseguir,
se você adorar, se você lutar pelo deus do conhecimento, o
deus da riqueza jamais lhe largará, o deus da riqueza vai sentir
enciumado e jamais largará e jamais lhe abandonará”.

Então a saída para o Brasil é a educação que a gente
possa ter conhecimento e através do conhecimento ter a
prosperidade e a liberdade.  Obrigado Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Com a
palavra o Deputado Haroldo, 20 minutos com aparte.

O SR. HAROLDO SANTOS – Senhor Presidente, Srª.
Deputada, Srs. Deputados, imprensa, aqui presente, senhoras
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e senhores, convidados que estão nesta tarde aqui, servidores
aqui da Assembléia.  Eu gostaria de parabenizar o Sindicato
que já está concluindo as negociações Senhor Presidente, para
efetivar os empréstimos que os nossos servidores estão
solicitando. Então a gente sabe das dificuldades e o Sindicato
já nos informou que está nos preparativos finais, sabemos que
ninguém gosta de dever, mais às vezes o cobrador na porta da
gente atrapalha e a gente sabe que o Sindicato já está
providenciando para que o mais rápido possível faça essa
liberação para os nossos servidores que quiserem fazer
empréstimo, dentro da medida que a Mesa Diretora autorizou
e também esta Casa de Leis, de até dever até 30% do seu
salário.  Então acreditamos que já nas próximas horas a nossa
querida Presidente, a nossa Diretoria do Sindicato já deverá
chamar os servidores que estão pleiteando os seus
empréstimos.  Então eu quero me congratular com o Sindicato
pela atitude para liberar isso para os Bancos.

Gostaria também de convidar na outra quarta-feira dia
10 nós vamos ter aqui Senhor Presidente, aprovado pelo
Plenário, aprovado por todos os Deputados uma Audiência
Pública para discutirmos a questão dos portadores de
deficiência. Questão do preconceito, a questão do emprego, a
questão dos prédios públicos inadequados para os portadores
de deficiência, a questão social que envolve os portadores de
deficiência. Então nós gostaríamos de chamar atenção da nossa
querida imprensa, esse veículo que se chama cidadania porque
aonde existe democracia tem que ter a liberdade de imprensa,
às vezes, nos criticando, às vezes, nos elogiando, mas faz parte
do dia-a-dia. Então nós temos muita confiança que a nossa
imprensa irá divulgar adequadamente convite para que no dia
10 a gente possa discutir esse tema que é da mais alta
importância.

Mas eu gostaria de tratar dois assuntos ligados
especificamente a Rondônia, os senhores e senhoras devem
tem assistido o noticiário de ontem em que o Presidente Boliviano
Ivo Morales anunciou formalmente o seu Decreto em que tomou
as refinarias de petróleo da Petrobrás, tomou os campos de
gás da Petrobrás e toda a questão petrolífera que foi descoberta
naquele País. Mas eu não quero discutir a questão da soberania
da Bolívia, não quero discutir se a Petrobrás estava roubando
o País vizinho ou não, se a Petrobrás é imperialista ou não. O
que eu quero discutir é que o Brasil, que as forças que atuam
no nosso Brasil, há 4 anos nós poderíamos ter um gasoduto de
um dos maiores postos de gás do mundo que se encontra aqui
no Urucum e que poderia estar fornecendo o gás para os
taxistas aqui de Porto Velho, para os taxistas de Cuiabá, para
Fábricas de solventes e muitos outros produtos, para
aquecimento e secagem de vários produtos como cerâmica e
como outros produtos que podem ser usado o gás para
secagem. Há quatro anos esse gasoduto poderia estar pronto
e, agora novamente o setor do Itamaraty é pego de calças
curtas porque todo mundo que assistiu a TV Cultura a cerca de
15 dias atrás assistiu a entrevista do Presidente Boliviano
dizendo que ia fazer isso sim. Ele fez a campanha política
dizendo que ia fazer isso. Mas o Presidente Lula, infelizmente

também não viu aqueles pronunciamentos, como não viu todos
esses episódios que aconteceram no Brasil.

Então a gente fica preocupado, o Ministro de
Hidrocarbonetos esteve no Brasil alguns dias atrás e foi lá
dentro da PETROBRÁS  e avisou. E agora? Está aí o nosso poço
de Urucum, está aí o Estado de São Paulo que consome cerca
de 70% do gás vindo da Bolívia, e o Paraná, Rio Grande do Sul
e Santa Catarina que consome 100% do gás consumido lá é
da Bolívia e algumas coisas bastante estranhas, todo o
gasoduto foi construído com dinheiro brasileiro, mas a Argentina
paga preço menor pelo gás do que o Brasil que fez, que
construiu todo o gasoduto. Então que País é esse? Que País é
esse que não valoriza o que é seu? Você imagina se esse País
não está se parecendo com aquele caloteiro que está falido,
mas que aparece na cidade com um carro novo, às vezes
emprestado, às vezes feito de empréstimo no banco em que
deve todo o carro, mas está ali mostrando uma aparência de
quem não é. Milhares e milhares de brasileiros estão
desempregados.

Mas o Brasil quer fazer bonito enganando a população
e está aí o que deu, como é que o setor ambiental segura no
País 4 anos, como é que a justiça segura num país 4 anos um
gasoduto. Pois está aí o Brasil agora que antes ficava de joelho
com Estados Unidos agora está de joelhos com o nosso país
vizinho, com a própria Bolívia, um dos paises mais pobres da
América Latina. Mas o Presidente tinha falado isso na sua
campanha, que ia fazer isso, ele não enganou ninguém não.
Mas os brasileiros que estão no Poder que o apoiaram, disseram
que era para ele ser o Presidente sim, que ele era amigo, pois
está aí a amizade. Está lá o outro amigo na Venezuela que
incentivou esse ato, e agora? E agora? O gás deverá aumentar
cerca de 50% o seu valor e agora? Está aí o nosso gasoduto
parado, a PETROBRÁS diz que não tinha dinheiro, a parte
ambiental do país aprovou o gasoduto por dentro do pantanal
em prazo recorde porque veio do exterior então quando vem
do exterior não tem problema, o problema é do Brasil. O
problema é quando gera emprego para um brasileiro e está aí
a nossa nação de vexame novamente. O nosso Itamaraty
novamente passa vergonha perante à nação. E eu escutava
agora quando o Presidente da PETROBRÁS disse que aceitaria
as condições Bolivianas e o nosso Presidente parabenizou e
disse que também concorda. Então é um país que começa a
machucar o seu joelho e isso é perigoso, um país tem que ter
altivez, tem que ter soberania. Nós já vivíamos de joelhos
perante os Estados Unidos que é a maior nação do mundo, é
um dos país que mais se exporta, mas agora vivemos de joelhos
para a Argentina, de joelho para a Bolívia, quem dera a nossa
seleção pelo menos nos dê a alegria de não ficar de joelhos
diante de outras seleções.

Mas falo isso para chamar a atenção do nosso povo,
poderíamos ter custo de vida menor em Rondônia e gerar muitos
empregos, mas aqui nunca se fez uma greve pelo gasoduto,
quando se fala em gasoduto à impressão que se tem é um
terror ambiental. A França juntou um milhão de pessoas e
cancelaram uma lei aprovada no Congresso e, sancionada,
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pelo Presidente da República e era para pessoas até 26 anos.
O mundo inteiro está discutindo leis, que possam garantir mais
empregos. Mas Rondônia não fez nada disso, se você chegar
em uma escola, se você chegar nesta Assembléia, se chegar
nos Tribunais os mais de 100 mil trabalhadores que perderam
o emprego no setor madeireiro, não foram sequer lembrados.
Olha que 100 mil empregos dariam, talvez, com certeza, a
maior passeata da história de Rondônia. Mas se olharmos os
jornais vemos, acima de tudo, elogios para a questão
ambiental. E eu sou ambientalista, sim! Mas não sou vendido
às multinacionais, não sou vendido ao exterior. Eu sou brasileiro
e não é porque tive uma infância satisfatória com a condição
de vida razoável, porque o meu pai era promotor e minha mãe
professora, que eu não vou querer o melhor para os filhos de
outros brasileiros. Então está aí o que se vive hoje no País.

Estivemos a pouco visitando o Ministério Público
Estadual quando conversávamos com o Promotor da área
ambiental. Estivemos no INCRA na semana passada e fizemos
uma audiência pública há cerca de 15, 20 dias atrás, quando
discutíamos a questão ambiental, o setor florestal e toda
possibilidade de geração de emprego e renda dentro do Estado.
Visitamos também, semana passada, o Dr. Geraldo, Juiz Federal
que cuida, agora, dessa questão da liminar que envolve
Jacinopólis, Nova Dimensão, União Bandeirantes, enfim, que
discute a questão do Parque Estadual de Guajará, da reserva
extrativista de Jaci-Paraná bem como da Floresta Nacional de
Bom Futuro. E estamos pedindo a S. Exª o nosso Juiz Federal
que convoque o INCRA, que convoque o IBAMA, o Ministério
Público Estadual e Federal, a SEDAM, os proprietários de terra
ali em volta do Parque de Guajará-Mirim, bem como os
moradores e proprietários de terra também de União
Bandeirante. Bem como os madeireiros que têm Plano de
Manejo dessa área para que venha discutir a liminar dada pelo
ex-Juiz Federal que saiu dessa Vara, João Carlos Cabrelon de
Oliveira e, essa discussão tenho pedido a Deus e confio nas
autoridades que haveremos de cuidar para encontrarmos
caminhos que se possa fazer a preservação sem causar
desemprego aos nossos pais e mães de famílias. Esse é um
assunto muito importante.

Tive a oportunidade ainda, no Governo Bianco de fazer
um projeto de lei devidamente de acordo com a SEDAM em
que abríamos o Parque Estadual de Guajará-Mirim para que
fosse feita a estrada ligando a 421, a região ali de Buritis, de
Campos Novo, Rio Branco, Jacinopólis para passar dentro do
Parque chegando na 28, que tem o nome de Nova Dimensão,
Palmeiras até chegar também a BR lá em Vila Nova, em Nova
Mamoré. Esse tipo de ação foi feito a devida compensação
ambiental onde se acrescentou ao Parque mais de 14 mil
hectares de terra para tão somente a abertura de uma estrada
que tem cerca de 100 metros de largura na sua área de servidão,
são 17 quilômetros de extensão e fizemos à compensação com
mais de 14 mil hectares, que não chega a 20 hectares que vai
ser a área utilizada para a passagem da BR. Nem um palmo de
terra será distribuído dentro do Parque, simplesmente a área
de servidão da estrada para passar ligando à região de

Ariquemes a região de Guajará. Então esse é um pleito que a
gente espera que as nossas autoridades judiciais bem como
fundiárias e ambientais cheguem a um consenso, por que a
tão falada Ação Civil Pública que foi feita, a medida cautelar,
bem como a liminar dada pelo Juiz Federal em termos ambientais
não teve nenhuma ação satisfatória. Porque os reais
proprietários da terra não puderam continuar seus trabalhos,
os Planos de Manejos foram paralisados, enfim, a comunidade
não recebeu nenhum benefício. Mas os invasores de terra
derrubaram à vontade, por que não tinha como a lei ser
acionada contra os mesmos. Então nós acreditamos que essa
audiência que vamos pedir ao Juiz Federal, Dr. Geraldo, seja
feito o mais rápido possível, envolvendo essas comunidades
para que efetivamente se chegue a bom termo. E que o
emprego comece a ser assunto do dia-a-dia em todos os lares
porque não existe cidadania sem emprego. Rondônia não pode
ficar esquecida, porque quando cerca de 10 mil servidores
foram demitidos todos os dias a imprensa falava e, porque
quando milhares de servidores, de trabalhadores das serrarias
são demitidos ninguém fala? O que se passa nesse Estado?
Mais de 100 mil trabalhadores foram demitidos. Que ambiente
é tão perverso que simplesmente ignora a vida humana, que
ignora a cidadania de um pai e mãe de família?

Presidente, estávamos a pouco num lançamento de
um dos cursos da Escola do Legislativo em que se 54 jovens
estavam presentes e apenas 2 jovens já tinham a sua Carteira
de Trabalho assinada. Então esse Estado é o Estado da
esperança, mas infelizmente ainda é o Estado do desemprego.

Tenho dito, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira)- Encerrado
o Grande Expediente, passemos às Comunicações de
Lideranças. Não há Oradores inscritos. Passemos à Ordem do
Dia.

Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura
das proposições recebidas.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) -
procedendo à leitura das proposições recebidas:

ORDEM DO DIA

- Indicação do Deputado Leudo Buriti:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de
implantação de ensino médio na Escola Estadual Carmem Rocha
Borges:

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:
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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 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
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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.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento deve-se ao fato de existirem
pessoas portadoras de necessidade especiais, em condições
de tornarem-se motoristas habilitados e que não conseguem
ingressar em um Centro de Formação de Condutores de Veículo
em razão da maioria dessas empresas não possuem em suas
frotas um veículo adaptado, ou mesmo o mecanismo adaptável,
para atendimento à demanda de pessoas que sejam portadoras
de deficiência especiais, mas que possuam condições para
tornarem-se motoristas habilitados pelo Detran.

O governo federal, visando atender a uma demanda
reprimida desse segmento social, entendeu por bem reduzir o
Imposto Sobre produtos Industrializados, IPI, para os veículos
adquiridos por essas pessoas, o que, certamente, irá aquecer
o mercado em razão da redução do preço final ao consumidor.
No entanto, senhor, presidente e nobres colegas, se não.

- Indicação do Deputado Daniel Neri:

Indica ao Poder Executivo a necessidade da
recuperação da ponte do travessão C, na Linha 10 no município
de Cacoal:

O Parlamentar que o presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao
Diretor-Geral do DER, da necessidade da recuperação da ponte
do travessão c, linha 10 localizada no município de Cacoal.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a ponte do travessão C, na Linha 10 que
liga a cidade de Cacoal à Zona Ramal, encontra-se em situação
precária, onde hoje é impossível a passagem de veículos na
referida ponte, dificultando muito a vida de quem mora na
região.

Faz-se necessário a recuperação imediata da ponte,
pois muitas famílias da Zona Rural que fazem o trajeto do
travessão, não tem como trafegar, não conseguindo chegar ás
cidades, e dessa forma não assegurando a sua base econômica.

Plenário das Deliberações, 26 de abril de 2006.
Dep.Daniel Neri.

- Indicação do Deputado Beto do Trento:

 Indica ao Senhor Governador do Estado de Rondônia
sobre a necessidade da construção de uma quadra poli
esportiva, no Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Sebastiana, no município de Porto Velho:

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a

necessidade da construção de uma quadra esporte coberta,
no Colégio de Ensino Fundamental Sebastião, no município de
Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, a presente indicação é uma
reivindicação de alunos e professores daquele estabelecimento
de ensino, haja vista não disporem de local apropriado para
realização de aulas de Educação Física, comprometendo
sobremaneira a pratica de esportes tão necessário a formação
escolar.

Portanto Senhores Deputado, estou indicando ao
Senhor Governador do Estado que construa, com a maior
brevidade possível, a referida quadra que irá beneficiar e muito
o público estudantil daquele colégio.

Plenário das Deliberações, 27 de abril de 2006.
Dep.Beto do Trento.

- Requerimento do Deputado Beto do Trento:
Requer a concessão de Moção de Aplauso ao servidor

público José Roberto Cassiano da Silva, pelo brilhante trabalho
que vem realizando com as crianças internadas nos hospitais
públicos, interpretando o palhaço “Katolé”:

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer a concessão de Moção de Aplauso, ao
servidor público José Roberto  Cassiano da Silva, pelo brilhante
trabalho que vem realizando com as crianças internadas nos
hospitais públicos, interpretando o palhaço Katolé.

JUSTIFICATIVA

O servidor público José Roberto Cassiano da Silva
morador do conjunto Cohab e motorista da SESAU, a cerca de
15 anos criou e se veste como o palhaço Katolé para alegra as
criança internadas em hospitais públicos, tais como Hospital
de Base, João Paulo II, Irmã Dulce e Cosme e Damião, onde
além da alegria que traz para os internadas, distribui para as
crianças balas, doces e balões, com recursos próprios.

Esse brilhante trabalho que vem sendo realizado por
esse valoroso funcionário público, que se veste e incorpora o
espírito alegre de um palhaço, levando alegria e esperança
para as criança carentes, que se encontram enfermas nos
hospitais públicos, deve ter o reconhecimento desta casa de
Leis. Por isso é que apresentamos o presente requerimento
para que seja concedido uma Moção de Aplauso ao José Roberto
Cassiano da Silva, conhecido pelas crianças como o palhaço
Katolé.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2006.

- Indicação do Deputado Beto do Trento:
Indica ao Senhor Governador do Estado sobre a

necessidade de se implantar o ensino fundamental da 5ª a 8ª
séries, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Sebastiana,
bairro Eletronorte, no município de Porto Velho.
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O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de se implantar o ensino fundamental, da 5º a 8º
séries, na escola estadual de Ensino Fundamental Sebastiana,
bairro eletro norte, no município de Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Sebastiana,
localizada no bairro Eletronorte, nesta Capital, atualmente está
funcionando somente com aulas para alunos até a 4º série, o
que obrigam pais a ter que procurarem outras escolas para
que seus filhos concluam o ensino fundamental.

Diante disso, a comunidade que tem seus filhos
estudantes na citada escola reivindica a implantação das demais
séries do ensino fundamental, para que os estudos dos alunos
da Escola de ensino Fundamental Sebastiana não sofram
solução de continuidade, considerando ainda, além do
transtorno de ter que deslocar para uma escola mais distante,
existe o problema de readaptação em uma outra unidade
escolar.

Plenário das Deliberações, 27 de abril de 2006.
Dep.Beto do Trento.
Lido o expediente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Sr. Secretário que proceda à leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Senhor.
Presidente, matéria a ser apreciada:

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- Requerimento do Deputado Beto do Trento - Requer
concessão de Moção de Aplauso ao servidor público José
Roberto Cassiano da Silva.

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

 Aprovado. Vai ao Expediente.

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

- Projeto de Lei n° 529/06 – PODER EXECUTIVO –
MENSAGEM 045 “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar no valor de R$ 450.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento em favor do
Fundo Estadual de Saúde – FES”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – A matéria
encontra-se sem parecer. Solicito, deputado Chico Paraíba, para
emitir parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. CHICO PARAÍBA (1° Secretário) – Senhor
Presidente, o projeto pede autorização para abrir crédito
adicional suplementar no valor de R$ 450.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento em favor do
Fundo Estadual de Saúde – FES. Eu queria dizer para V.Exª
que analisando o projeto o deputado Edézio Martelli apresentou
uma emenda aditiva, mas é transferindo emenda deles mesmos,
então não prejudica o projeto. Eu queria dizer para V.Exª Senhor
Presidente que nós temos que ter cuidado e é importante que
V. Exª e os deputados analisarem isso porque o governo, o
orçamento foi aberto agora. E se o orçamento foi aberto agora
o Estado tem 10% autorizado pela Assembléia para remanejar.
Se o Estado tem 10% para remanejar autorizado por esta Casa,
se nós começarmos a autorizar a suplementação na realidade
a Assembléia Legislativa vai perder a sua função de discutir as
matérias por quê? Porque esse ano é um ano eleitoral. Se o
governo tem 10% para remanejar e nós adiantamos as
suplementações, então nós vamos deixar de existir em pouco
tempo. Então eu queria dizer para V. Exª, os nobres deputados
que uma matéria como essa que é importante, temos que
priorizar, mas que as emendas de suplementação grande
Senhor Presidente, tem que ser analisada porque o Estado já
tem 10%. Meu parecer é favorável acatando a emenda do
deputado Edézio Martelli, senhor Presidente.

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

Em votação o parecer. Os senhores deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

APROVADO o parecer.

Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em
votação. Os senhores deputados favoráveis permaneçam como
se encontram.

APROVADO. Vai a 2ª discussão e votação.

O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente, eu
pediria a V.Exª a dispensa de interstício, que a gente pudesse
essa matéria que é importante que se refere a ampliação de
hospital.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o requerimento.

Em votação. Os senhores deputados favoráveis
permaneçam como se encontram.

APROVADO o requerimento.
 Encerrada a Ordem do Dia passemos às Comunicações

Parlamentares. Não há oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de

Deus, e antes de encerrar a presente sessão convoco outra
para o prazo de um minuto.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 52 minutos).


