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3ª SESSÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 12ª LEGISLATURA

Realizada em 19 de fevereiro de 2008
Presidência: Deputado EDVALDO MAGALHÃES
Secretaria: Deputado JUAREZLEITÃO

PRESENTES: Deputados FRANCISCO VIGA, JUAREZ LEITÃO, NEY
AMORIM, PERPÉTUA DE SÁ, TAUMATURGO LIMA, do PT;
EDVALDO MAGALHÃES, MOISÉS DINIZ, HELDER PAIVA,
JOSEMIR ANUTE, do BPR; ANTONIA SALES, CHAGAS ROMÃO,
do PMDB; DONALD FERNANDES, LUIZ GONZAGA, do PSDB;
DELORGEM CAMPOS, WALTER PRADO, do PSB; ELSON
SANTIAGO, JOSÉ LUIS, do PMN; IDALINA ONOFRE, do PPS;
MARIA ANTONIA, do PP; LUIZ CALIXTO, do PDT; JOSÉ CARLOS,
do PTN; GILBERTO DINIZ, do PT do B; MAZINHO SERAFIM, SEM
PARTIDO.

AUSENTE: Deputado NOGUEIRA LIMA, do DEM.

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Sob a
proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos e dado o adiantado da
hora, consideramos lida e aprovada a Ata da Sessão anterior.

Comunicamos aos Senhores Deputados e Deputadas que após
o Grande Expediente realizaremos uma reunião, para elegermos os
Presidentes e vice-Presidentes das Comissões Permanentes.

PEQUENO EXPEDIENTE

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, todos os dias a administração pública
promove nomeações, exonerações, remanejamentos. Isso se tornou
corriqueiro. Todavia algumas exonerações têm, seguramente, um valor
infinitamente superior aos demais. Nós da bancada de Oposição nunca
acreditamos no espírito e no caráter democrático deste Governo. Muito
embora o Governador Binho Marques tenha afirmado numa reunião no
Sindicato dos Jornalistas, que não faria intervenção nas redações e nas
ilhas de edição dos jornais locais. Ainda bem que nós da Oposição já somos
vacinados pelo estilo ditatorial do Partido dos Trabalhadores e não
acreditamos nessa típica conversa do lobo vestido em pele de cordeiro,
para dissimular.

Se formos mostrar atos duros antidemocráticos praticados pelo
Governador Binho Marques, com certeza ele passará para a história política
do Estado do Acre como o político mais perseguidor, mais ditador do que
o ex-Governador Jorge Viana. A diferença talvez entre eles é que Jorge
Viana é duro e não esconde isso, enquanto o Governador Binho além de ser
mais duro, consegue sorrir, dissimular e enganar.

A expulsão do Deputado Mazinho do PT foi ato arbitrário
como também a demissão de um dos jornalistas mais influentes do Acre,
dono de uma audiência absoluta em todos os programas que faz. Isso
revela que este Governo é mais antidemocrático que o governo anterior.
Tive a oportunidade de ver a crítica que o jornalista Washington Aquino
fez à toda poderosa Laura Okamura Diretora do Sistema Penitenciário
deste Estado. Ainda bem que nós da Oposição votamos contra o Projeto
que dava autonomia exacerbada ao Instituto Penitenciário. Não carregamos
este peso na consciência.

As críticas feitas por Washington Aquino não foram tão ásperas,
mas como é proibido criticar neste Governo, ele foi demitido. Quando o
Governador Binho Marques toma a decisão de demitir um dos jornalistas
mais engajados com a Frente Popular, ele está mandando um recado para a
imprensa, para seus assessores, para seus auxiliares.

Assisti muitas vezes a Imprensa local fazer críticas ao ex-
Governador Jorge Viana, ele brigava, ficava vermelho, com os olhos
arregalados, mas nunca demitiu nenhum jornalista do seu governo e o atual
Governador tomou essa atitude apenas para defender aos interesses de

uma Senhora que sempre enfrentou problemas por onde passou. A Laura
Okamura veio para o Acre cantar de galo, trazendo consigo todos os seus
assessores, inclusive, o office-boy.

Companheiros jornalistas com os quais eu brigo tanto, que
muitas vezes querem ser independentes em suas matérias, mas não
conseguem, porque o policiamento dentro das redações é forte. Mas o que
aconteceu com Washington Aquino, serve para mostrar às pessoas inocentes
que este Governo é mais ditador que o anterior.

(Sem revisão do orador)

Deputado DONALD FERNANDES (Líder do PSDB) –
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores,
hoje eu amanheci no Cecon, porque aqui mesmo nesta tribuna há alguns
dias, o Governador disse realmente algumas inverdades em relação à Saúde
e à prevenção de Câncer no Acre. Eu não vou falar mentira, porque é mais
bonito dizer inverdade.

Então eu fui no Cecon e minha primeira constatação é que é
mentira, quando fala-se aqui, que o índice de Câncer do Colo Uterino é um
dos menores do país; o índice de Câncer do Colo Uterino do Acre é um dos
mais elevados do país. Somos campeões da região Norte. Portanto, o
Governador disse aqui uma inverdade.

Os Deputados, os assessores e os Secretários ficaram zangados
e com beicinhos, porque eu falei: Governador, o Senhor está mal
assessorado e os seus dados estão maquiados, mas eu não estou aqui para
agradar os Secretários. Eles estão mentindo para o Governador e o Governo
mentindo para nós, pois aqui estão os dados reais do Cecon. Portanto, o
que eu falei é verdade.

Nós temos um citopatologista para atender o Estado todo que
tem mais de 120 mil mulheres. É possível fazer prevenção de mais de 120
mil mulheres com um citopatologista para dizer se é Câncer ou se não é? É
impossível. Por isso eu digo que essa prevenção falada pelo Governo da
Frente Popular é mentirosa, é enganosa, porque o Estado apenas com um
citologista não tem condições de fazer essa prevenção.

O meu tempo está curto, mas eu voltarei a tratar deste tema
outras vezes, porque agora  eu vou falar sempre da Saúde e dá Segurança,
pois são áreas onde o Governo tem a pior atuação. E não adianta eu falar
em coisas que ele não vai fazer. Como  por exemplo, ramal. Ele não vai
fazer ramal. Então eu vou falar da Segurança e da Saúde que é onde ele peca.
E onde ele tem muito o que fazer, mas não sabe fazer. O que ele sabe fazer
muito bem é enganar.

Eu falei o ano todo que o mamógrafo do Cecon estava quebrado.
O mamógrafo do Cecon que os jornalistas disseram que é da Fundação
Hospitalar; Não é daFundação, ele é do Cecon, que é onde se faz realmente
a prevenção do Câncer de mama. Esse aparelho que está quebrado foi dado
pelo Incra do Rio de Janeiro. Ele é um aparelho alemão. O Governo não fez
o contrato de manutenção, porque achava caro. Então ao quebrar uma peça
não é feita reposição, porque a firma não faz. E para vir um técnico fica
caro. Então o aparelho está quebrado há mais de um ano por falta de
manutenção do Governo. E as prevenções de Câncer de Mama não são
realizadas.

O Secretário disse que aqui, eles estão mandando as mulheres
fazerem a prevenção de Câncer de Mama numa clínica particular. Onde já
se viu fazer prevenção de Câncer de mama em clínica particular? Em que
lugar do mundo isso já foi feito? Só se for no Acre, porque aqui é tudo
muito diferente. Eu acho que é mentira fazer prevenção de Câncer de
Mama em clínica particular.

Eu vi uma lista de mil mulheres esperando para fazer uma
mamografiazinha. E elas estão preocupadas com o Câncer de Mama.
Coitadas, têm que ter preocupação mesmo, porque esse tipo de Câncer é
muito agressivo. Há mil mulheres esperando. E eles mandam para a clínica,
apenas dez mulheres por dia, ou seja, cinqüenta por semana. Portanto, vai
demorar quatro meses para atender aquela demanda reprimida de mil
mulheres.

É dessa forma que estão fazendo prevenção do Câncer de Mama,
como disse o Governador aqui? Estão querendo mentir para mim que sou
médico? Eu me irrito com um negócio desse. E também ficam irritadas
todas as mulheres. Essa é uma mentira deslavada que foi dita pelo
Governador, mas sem o dolo, porque ele foi mal informado pelos seus
Secretários.

E o mais importante, os Senhores ainda não sabem é que esses
dez exames particulares mandados para a clínica do Bestene. Justamente
aquele que fez o conchavo político na eleição e foi agraciado com o aluguel
daquele prédio para a Prefeitura. Disseram que a Prefeitura ia passar por
uma reforma e que precisavam de um prédio novo para botar o Prefeito. O
mandato do Angelim já está se acabando e não foi feita a reforma do prédio

PEQUENO EXPEDIENTE
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da Prefeitura. Isso mostra que foi um pagamento de uma promessa política.
E ele foi candidato realmente para ter vantagens pessoais e ainda estar
conseguindo tê-las, já que ele está realizando dez exames por dia, na sua
clínica, por conta do Governo. Isso é uma vergonha.

Este Governo da Frente Popular está mentindo para as pessoas,
está enganando as pessoas e isso é muito vergonhoso.

(Sem revisão do orador)

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, hoje o Governo do Estado está sendo
atacado, de forma injusta. Isso está acontecendo talvez por falta de
conhecimento de alguns membros da Oposição.

O Deputado Donald Fernandes quando fala sobre a Saúde, o
faz de forma competente porque ele é da área. Ele fala muito sobre o
Cecon, onde infelizmente os problemas daquele setor ainda não foram
resolvidos, mas o Governador Binho Marques nunca falou que os tinha
resolvido como também os problemas da Saúde. Em todos os discursos do
Deputado Donald, ele diz que o Governador Binho Marques mente e isso
não é verdade. Na Mensagem que o Governador Binho leu na abertura dos
trabalhos desta Casa, ele não disse que tinha resolvido os problemas do
Cecon ou da Saúde e sim que se comprometeria em fazer uma Saúde digna
para população do Estado do Acre. O Deputado Donald Fernandes disse
que Mamógrafo do Cecon está quebrado e realmente está, mas o Governo
não deixou na mão a população que precisa desse tipo de serviço, ele fez
convênio com laboratórios da rede privada para não prejudicar ninguém.

Deputado Donald Fernandes, o que V. Exa. está querendo do
Governador Binho Marques? Sai mais caro consertar o Mamógrafo do que
dar um atendimento digno  para as mulheres numa rede privada. V. Exa. é
médico e também faz trabalho na rede privada. Tenho certeza que o nobre
colega atende bem quando recebe uma paciente no seu consultório. Agora
só porque essa clínica, que o Governo firmou convênio, pertence ao José
Bestene, ela não tem a competência de fazer o exame da qual é credenciada?
Isso me assusta.

Deputado Donald Fernandes, esse problema da Saúde não é
responsabilidade só do Governo, mas de todos nós. O que está errado tem
que ser criticado, não tiro sua razão. Entretanto, o que está correto tem que
ser elogiado, ignorar isso só para ser Oposição e para querer colocar o
Governo contra a população, é lastimável. Mas a população sabe como era
a Saúde há alguns anos e como é hoje. Nós não tínhamos um hospital
decente como a Fundação Hospitalar, não tínhamos um Hospital específico
para o Idoso e muito menos um Hospital para tratamento do Câncer. E os
aparelhos que ficaram com defeitos, na medida do possível, estão sendo
consertados porque devido a nossa posição na região, temos que trazer
técnicos de fora e isso demora. Mas nem por isso o Governo deixou de
atender os pacientes, criando alternativas com a rede privada, para que
pudesse fazer esses atendimentos.

A Saúde do Acre não é a melhor do mundo, precisa avançar
mais e isso o Governador Binho falou aqui na sua Mensagem. Ele não falou
que o Cecon, que o Hospital do Câncer, que a Fundação Hospitalar estavam
funcionando a mil maravilhas. O Governador Binho é um homem sério,
compromissado com o povo acreano e com seu plano de Governo, do qual
ele está honrando principalmente na área da Saúde, para que nós, nossos
filhos e nossos netos tenhamos uma Saúde melhor.

(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ GONZAGA (PSDB) – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, algo de novo está acontecendo na política
acreana. Há muito se fala sobre a pré-candidatura do Deputado Federal
Sérgio Oliveira para Prefeito de Rio Branco, onde uns acreditavam outros
não. E para minha alegria e para o bem desta cidade, essa candidatura é para
valer.

O Deputado Sérgio Oliveira colocou o seu nome a disposição e
a direção do PMN recentemente se reuniu e decidiu pela sua pré-
candidatura. E sem dúvida nenhuma o Deputado Sérgio Oliveira está
realizando o sonho de muitos riobranquenses, que é ver um filho da terra
dirigindo a Prefeitura.

Tenho andado muito nos bairros de Rio Branco, conversando
com muitas pessoas e pude constatar a receptividade que o nome de Sérgio
Oliveira tem por parte da população desta cidade. Parabenizo ao Deputado
Sérgio Oliveira e também o PMN por esta decisão tão importante para
este município.

O Deputado Sérgio Oliveira serviu a Frente Popular com muita
competência e lealdade, somos testemunha disso, ele foi por oito anos
Presidente desta Casa, onde, sem dúvida nenhuma, fez um excelente
trabalho. E se for eleito Prefeito de Rio Branco fará também uma ótima

administração. Como parlamentar da Oposição isso me satisfaz muito
porque estará aumentando o número de Parlamentares deste Estado que
fazem Oposição ao Governo da Frente Popular.

Mas, Senhor Presidente, eu também quero falar com relação ao
meu Município de Cruzeiro do Sul. E eu tenho grande preocupação, porque
parte da história de Cruzeiro do Sul está sendo atacada. O ex-Prefeito
daquele município, Aluízio Bezerra, modificou a estrutura do antigo mercado
daquela cidade e a casa dos Ruela. E agora, para minha surpresa, este
Governo está mudando o ginásio cruzeirense Craveiro Costa. Aquela escola
é um patrimônio e todas as pessoas importantes daquele município
estudaram ali. Lá funcionou a primeira escola de Primeiro Grau de Cruzeiro
do Sul e o governo está mudando para um prédio em outro bairro. Nessa
escola funcionará a sede da Coordenação de Educação.

Sinceramente, como cruzeirense, como filho daquela cidade, eu
não concordo com isso. E muitas pessoas têm se manifestado contrárias a
essa ação do Governo, porque estão apagando parte da história daquele
município. Espero que o Governo reavalie essa medida.

(Sem revisão do orador)

Deputado MOISÉS DINIZ (Líder do Governo) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de cumprimentar de
formas muito respeitosa, o novo Líder do PMN na Casa, o Deputado Luiz
Calixto, considerando que ele é um Deputado de Oposição e falou sobre a
demissão do jornalista Washington Aquino. Temos que ter muito cuidado
quando formos tratar do Sistema Penitenciário, porque numa entrevista de
um jornalista, de um vereador, de um Deputado podemos mandar um
recado para os bandidos que estão lá dentro. Basta um Deputado dizer
assim: “O sistema está todo errado. A Diretora é truculenta, etc.” Eu
prefiro tratar do problema do acesso dos familiares do que tratar de uma
rebelião, porque sabemos que rebeliões podem levar à morte de detentos.

Quanto ao papel da Drª Laura nós não vamos aqui questioná-
lo. Foi dito que a Drª. não poderia impedir o acesso de familiares que
tenham antecedentes criminais, porque ela tem vinte e quatro processos.
São dezesseis em São Paulo e sete no Paraná. É só acessar o Sistema
Prisional do Brasil, que vamos encontrar porque ela foi processada. Ela
trabalha no Sistema Prisional há mais de trinta anos, inclusive, trabalhou
no Carandiru.

E com relação ao acesso à Penitenciária, houve um equívoco,
pois estão mudando a expedição da carteirinha da Polícia Civil para a
Polícia Militar. Mas ninguém que tenha antecedente criminal está proibido
de entrar na Penitenciária. Agora é preciso apresentar a carteirinha de
identificação, porque temi o cidadão de bem, mas também pode entrar um
cidadão para levar algo que não deve entrar na cadeia.

Só aqui em Rio Branco são mil novecentos e quarenta e seis
presos e todos os domingos cerca de quatro mil pessoas vão às
Penitenciárias. Vocês imaginem o que é controlar quatro mil pessoas dentro
daqueles muros? Então, a nossa opinião é que devemos cuidar desse tema
com muito carinho, com muito cuidado e não de forma festiva, às vezes,
sarcástica e irresponsável.

Quanto a demissão do meu amigo, jornalista Washington Aquino,
não está em debate aqui a liberdade de imprensa, o cerceamento de opiniões.
O que houve foi apenas um ato administrativo. O jornalista foi exonerado
de um cargo de confiança e acho que isto é um assunto superado.

Muito obrigado.
(Sem revisão do orador)

Deputado MAZINHO SERAFIM (Sem Partido) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Imprensa, galeria,
infelizmente eu tenho que concordar com o Deputado Luiz Calixto. Essas
pessoas não têm consideração nenhuma com os Deputados da base. Olhem
o que fizeram comigo, Deputado Luiz Calixto! Se demitiram até um imortal
quanto mais um coitado que vem lá do interior. Então, não existe consideração
com essas pessoas que vão passar as férias na Itália no mês de janeiro. E
ainda dizem que estão implantando um modelo de cooperativa para o
Acre.

A consideração do Governo com esse Deputado foi zero. Um
Deputado a mais ou a menos para a bancada do Governo tanto faz como
tanto fez. Outros pescoços podem rolar. Eu vou continuar o meu trabalho,
fazendo o que é melhor para o povo. Tudo que o Governo mandar para
esta Casa, se for bom para o povo, serei a favor. Esta é a forma como eu
vou conduzir o meu mandato. Estou falando isto porque o Deputado Luiz
Calixto citou meu nome.

Na verdade, eu queria vir fazer esse pronunciamento com a
participação do meu amigo particular, Deputado Sérgio Oliveira, para
parabenizá-lo, pois ele merece. E o povo o espera de braços abertos com
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essa candidatura.
Vamos estar em todos os bairros pedindo apoio para o

Deputado Sérgio Oliveira, para que consiga vencer essa batalha. Fácil não
vai ser, mas também não vai ser essas coisas. Tenho certeza que outros
partidos apoiarão essa candidatura. Obrigado.

(Sem revisão do orador)

Deputado WALTER PRADO (PSB) – Senhor Presidente,
Senhora Deputada, Senhores Deputados, pessoas que nos assistem, no
Salão do Povo, Imprensa, eu vos saúdo com a paz de Nosso Senhor Jesus
Cristo, venho à tribuna para dizer que fiquei feliz ao ler uma declaração do
Presidente Lula sobre a jornada de trabalho no Brasil. Isso me chamou
atenção, porque ano passado apresentei um anteprojeto sugerindo ao
Governador Binho Marques, que criasse um horário corrido para os
funcionários que desenvolvem atividades excepcionais, como policiais e o
setor de saúde, medida que traria bem-estar a esses funcionários, visto que
teriam as tardes livres para fazer atividades físicas.

Deputado Donald, essa medida, além de trazer benefícios aos
servidores, também trará economia administrativa, sem contar que o trânsito
a partir das dezessete e trinta é muito complexo.

Voltarei no Grande Expediente para falar dos assuntos que
considero importante no dia de hoje. E quero pedir ao Governador que
analise com carinho esse assunto que tratei no Pequeno Expediente.

Espero, se Deus quiser, que haja uma análise por parte da área
administrativa nessa questão, porque eu não tenho dúvida que isso é bom
tanto para resultados econômicos, como também para a saúde dos próprios
funcionários. Espero que agora,  quando o próprio Presidente da República
também se insere nessa campanha o Governador mande analisar com carinho
esse horário corrido para que seja implantado no Acre.

(Sem revisão do orador)

GRANDE EXPEDIENTE

Deputado CHAGAS ROMÃO (Líder do PMDB) - Senhor
Presidente, Senhores Deputados, Imprensa, Senhores na galeria, até hoje,
eu não tenho visto nada ser feito visando resolver o problema da população
que depende da ponte do São Francisco, que não foi concluída, gerando um
caos total. Acredito que aproximadamente 20% dos moradores de Rio
Branco dependem daquela ponte e eu tenho recebido constantemente
moradores angustiados com essa situação, que já vem se arrastando há
quase três anos. Já foram feitas pinguelas que não resolvem nada.

Então, eu acho que os administradores têm que tomar uma
providência. Surgiram boatos que a firma responsável pela obra até já foi
embora do Estado. É preciso que se verifique esses fatos e busque uma
solução para esse problema enfrentado por aquela população. Não é
brincadeira o que está acontecendo. Muitos caem ao tentar atravessar o
rio. Está horrível a situação.

Eu também sou do bairro São Francisco, apesar de morar no
bairro Morada do Sol e todos os dias eu recebo cobranças sobre aquela
ponte.

 Eu também quero falar a respeito da Saúde; tema já abordado
hoje. Realmente muita coisa ainda precisa ser resolvida nessa área. Nós
temos uma população carente, inclusive em Rio Branco, que não pode
pagar uma tomografia e o aparelho que realiza esse exame na Fundação
Hospitalar está quebrado há quase um ano. É preciso que se resolva, que se
busque uma solução concreta para esse caso. A população precisa de saúde
preventiva e o Mamógrafo é um dos principais equipamentos para esse
fim. Temos que ter um cuidado especial com a população carente.

Eu não estou dizendo que os diretores não estão lutando,
melhorando algumas coisas, mas o principal que é a prevenção está ficando
para trás. Precisamos ter consciência de que um pobre coitado não pode
pagar R$ 900,00 por uma tomografia ou uma mamografia. Portanto, é
necessário mais força de vontade para consertar esses aparelhos ou comprar
outros novos, pois esse povo não pode ficar esquecido.

(Sem revisão do orador)

Deputado DONALD FERNANDES (Líder do PSDB) –
Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu queria que o Presidente
concedesse ao meu gabinete a cópia dos discursos dos Deputados Moisés
Diniz e Luiz Gonzaga. Achei que eles são muito mais inteligentes do que
eu, por que já se pronunciaram declarando apoio; provavelmente o Deputado
Sérgio Oliveira deve ser de ouro, porque para tomarem uma posição tão
rápida, eu acho que realmente eles são bastantes inteligentes. Eu não vou
elogiar tanto, primeiro porque eu não sei se o Deputado Sérgio Oliveira vai

ser o novo Deputado Bestene. Alguma coisa me cheira a um “Bestene
dois”, nessa candidatura do Deputado Sérgio Oliveira. O tempo vai dizer.
Nós aprendemos muito com o Deputado Bestene. Ele se deu bem, ganhou
dinheiro com aluguel de prédio e agora está ganhando com um mamógrafo
que só tem na sua clínica. As outras não têm o direito de realizar esse
exame. Por isso estou desconfiado, vou esperar um pouco mais para dar os
parabéns ao Sérgio Oliveira, pois, acho que está nascendo um “novo Bestene
dois”.Eu não sou burro. Posso ter cara de burro, mas não sou. Não vou me
precipitar de ficar dando parabéns para uma pessoa que pode está me
enganando.

Quero falar agora que aumentou a violência no Igarapé Preto,
depois que os nossos representantes de Cruzeiro do Sul deram ordem para
que não tivesse mais policiamento lá no postolá naquela área. Agora está
uma beleza! Passa droga, passa tudo ali. A PM justificou que lá deveria ter
uma vigilância initerrupta e não apenas um posto. Essas foram as palavras
do Comandante da PM. Precisamos tomar posições, porque jamais
poderíamos deixar de ter um posto policial naquele local, para inibir os
abusos de tráfico de armas e de drogas que possam ocorrer. Se o Governo
quer combater o tráfico de drogas e de armas, como é que libera a fiscalização
naquela estrada? Realmente são coisas que não entendemos. Eu,
sinceramente, estou surpreso. Gostaria que o Líder do Governo se
pronunciasse a esse respeito, pois osso é inadmissível. Ainda mais um
Governador que fala de uma Segurança de um Estado hipotético, virtual.
Eu sofri uma tentativa de assalto, liguei dez vezes para o 190 e até hoje
estou esperando chegar o socorro. A justificativa é que não tem carro, não
tem gasolina e nem policial. Fiquei lá entregue às baratas. E aqui foi mostrado
um quadro maravilhoso de segurança. Esse Estado deve ser o da Suíça e
não o Estado do Acre. Que coisa importante a queda da violência! Agora
Cruzeiro do Sul começa sentir as conseqüências. E o Governo e sua equipe
continuam mentido dizendo que está tudo bem, quando na verdade não
está.

A demissão do jornalista Washington Aquino é uma vergonha.
É um desrespeito à liberdade de imprensa. Cadê a liberdade de imprensa?
Se um jornalista é demitido porque estava mostrando uma matéria para a
população. Um jornalista importante que foi extremamente fiel para o
Governo do PT, sobretudo para o ex-Governador Jorge Viana e para o
Senador Tião Viana. E eu não vi defesa pública de Tião e de Jorge Viana
para o seu auxiliar, um profissional importante. Não deixaram ele nem
terminar o programa que estava apresentando. É humilhante.

(Sem revisão do orador)

Deputado DELORGEM CAMPOS (Líder do PSB) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Imprensa, ouvintes que nos
assistem aqui na Casa do Povo, farei uso do tempo destinado a nossa
liderança para me associar às palavras do meu companheiro de partido,
Deputado Walter Prado e afirmar nesta tribuna que o Partido Socialista
Brasileiro, à nível nacional, está apoiando a proposta da redução da jornada
de trabalho, que com certeza, só trará benefícios ao nosso país.

Sou servidor público porque recebo um salário pago pelo
contribuinte, mas a minha formação profissional é de bancário, portanto,
eu sempre fui empregado e não servidor. E não detenho nenhum privilégio
por ser de uma esfera ou outra. Então, esse expediente da tarde,  para que
serve? E por que eu citei o banco? Qual é o banco neste país que vem tendo
prejuízo? Apontem-me um. Eles funcionam por turno. Isso  mostra que só
há vantagens para o país, pois eles se desenvolveram, através da
produtividade do trabalhador e não da estabilidade de emprego. Portanto,
nós somos a favor da redução da jornada de trabalho, porque muitos pais
poderão se dedicar ao lado social. Então, isso só trará benefícios.

Se por acaso o setor público necessitar de mão-de-obra, para
obter mais produtividade, para gerar riquezas, que faça turnos separados,
pois como é atualmente  a produtividade é muito baixa com exceção dos
bancários.

Atualmente só retornam ao trabalho aqueles que têm que
cumprir seu turno ou cargos comissionados. Perdoe-me, por falar aqui a
verdade, mas parece que a política e a hipocrisia caminha, lado-a-lado, as
pessoas vêem, mas fazem que não enxergam. Portanto, vamos parar com
isso.

Nós somos a favor dessa redução porque vemos que só trará
benefícios. E temos a convicção de que a redução da jornada de trabalho
não quer dizer menos produtividade.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT – EM APARTE) –
Deputado Delorgem, em que pese temos sido chamados a atenção pelo
Presidente da Casa, para prestarmos atenção ao discurso de V. Exa. eu
como tantos outros, Parlamentares, estamos prestando bastante atenção,

GRANDE EXPEDIENTE
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principalmente, quando V. Exa. afirma que à tarde ou em outro período os
funcionários não fazem nada. Inclusive, acho que o Senhor foi muito corajoso
ao dizer isso. Inclusive, isso pode parecer para algumas pessoas, que V.
Exa. Está chamando-os de preguiçosas. Eu sou funcionário público e a
maioria dos funcionários tem um turno corrido, de 7h às 13h, ou de 8h às
14h. Então, alguns setores, pela imprudência ou pela necessidade de serviço,
têm dois turnos. Portanto, eu não vou me associar ao vosso discurso,
quando diz que grande parte dos funcionários não fazem nada, apenas os
bancários. É uma afirmação que eu considero pejorativa. Porque os
funcionários obedecem o comando. Se a chefia determina que ele retorne
pela parte da tarde, ou à noite para fazer hora-extra, eles vão de livre e
espontânea vontade.

Deputado DELORGEM CAMPOS (Líder do PSB) –
Deputado Luiz Calixto, não tente aqui confundir o meu discurso.
Obviamente que todo mundo obedece ao seu chefe. Claro que existe as
exceções, eu não estou generalizando e não menti. E não estou aqui
chamando os servidores públicos de preguiçosos. E também não estou
com medo, porque eu falei o que é verdadeiro. A minha defesa aqui é pela
redução da jornada de trabalho, para que o Acre, o Brasil cresçam melhor,
com liberdade e segurança.

(Sem revisão do orador)

Deputado JOSÉ LUIS (Líder do PMN) - Senhor Presidente,
Senhores Deputados, na verdade, eu coloquei o meu nome na Comissão de
Saúde, porque acredito que fizemos um belo trabalho nessa Comissão o
ano passado. Acho que devemos sugerir também ao Presidente da Casa
que abríssemos uma exceção à Deputada Idalina, para que ela faça parte
dessa Comissão e gostaríamos que o Deputado Donald também a integrasse.
Somos bastante democráticos e queremos a participação de todos, porém
eu não vou mais aceitar, nesta Casa, discursos e mais discursos sobre a área
da Saúde, proferidos por certos Deputados que votaram contra os projetos
da Saúde. Não aceitarei de forma nenhuma. Quem quer melhorias da Saúde
tem que votar a favor dos seus projetos.

Em um dos discursos de hoje, foi citado aqui que foi contratada
uma clínica do Bestene como um fato negativo. Que mal há em o Bestene
ter uma clínica? Comprou-a de seu irmão. E não são realizados cinco
mamografias por dia e sim 20. Foram contratadas 1.000 mamografias e já
foram realizadas 250.

Foi feito um processo licitatório e todos sabem como isso é
demorado por causa da burocracia. O equipamento foi comprado, deverá
chegar em 20 dias. Trata-se de aparelhos moderníssimos de última geração,
para tentarmos resolver os problemas dessa área.

Queremos que a Assembléia Legislativa, através da Comissão
de Saúde, dê a contribuição necessária para promover melhorias na Saúde
Pública. Já melhorou bastante e nós vamos avançar ainda mais.

Enquanto estivemos de recesso, eu visitei postos de saúde e
hospitais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dizem que o sistema de
Saúde pública na região Sul é muito bom, mas não é verdade; lá também
existem filas, carência de Raio X, de tomógrafo e mamógrafo. Saúde pública
é um problema nacional e por que não dizer internacional? Segundo ouvi
dizer, nem nos Estados Unidos tem Saúde de primeiro mundo. Então, não
vamos falar sobre as questões da Saúde depois de ter votado contra os seus
projetos.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT - EM APARTE) –
Deputado José Luis, se já não bastasse o Governador Binho Marques não
ter aceitado as críticas que um jornalista, engajado da Frente Popular fez ao
Sistema de Segurança do Estado do Acre, agora V. Exa. diz, autoritariamente,
que não vai aceitar as nossas críticas porque nós não votamos a favor dos
projetos da Secretaria de Saúde. Fraternalmente, permita-me discordar de
V. Exa., até porque, essa afirmação é uma meia verdade, porque nós votamos
favoravelmente na maioria. Portanto, V. Exa. age de forma muito ditatorial,
nos moldes do próprio Governo do PT, quando assume a tribuna e diz que
não vai aceitar críticas. V. Exa. tem que aceitá-las, porque esta Assembléia
tem essa vantagem, podemos falar o que queremos e ouvir o que não
queremos, é inegável. Eu entreguei à jornalista Dulcinéia Azevedo, uma
fotografia da ambulância lá do Jordão. Ela é representativa da Saúde de
primeiro mundo que as pessoas dizem que tem no Acre. Quando o
Deputado Donald, com a sua competência enquanto médico, legislador e
fiscalizador do bem público, diz que o mamógrafo não funciona há mais de
um ano é porque realmente não funciona e V. Exa. tem que aceitar isso. Não
pode dar reprimendas no plenário, mesmo discordando.

Deputado JOSÉ LUIS (Líder do PMN) – Como o Senhor

mesmo diz Deputado, quem fala o que quer, ouve o que não quer e V. Exa.
terá que ouvir o que não quer. Na realidade, eu acho que sou um dos
Deputados mais democráticos desta Assembléia, mas o Senhor não pode
dizer que eu sou autoritário de forma nenhuma. Não vou aceitar esse título
agora e V. Exa. sabe que não sou. O que estou dizendo nós podemos
comprovar, porque está nos Anais da Casa, é só pesquisar e ver quem
votou contra e quem votou a favor do Projeto. Há pouco foi dito que eram
feitas apenas cinco mamografias, por dia. Depois já me disseram que são
dez e eu tenho a informação de que são vinte. Então, temos que nos deter
nesses detalhes, porque mentiras faladas várias vezes, tornam-se verdades.

O que realmente importa é que a Saúde no nosso Estado
melhorou e nós vamos trabalhar para melhorar muito mais, para dar uma
atenção especial ao nosso povo.

(Sem revisão do orador)

Deputada IDALINA ONOFRE (Líder do PPS) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, quinta-feira passada eu fiz
um elogio a Imprensa quando disse que ela era nossa parceira. Deputado
Luiz Calixto, fiquei estarrecida com a demissão do nobre jornalista
Washington Aquino, até porque, muitas vezes fui alfinetada quando falava
a verdade com relação as coisas erradas do Governo, ele era o maior defensor
do PT, vocês são testemunhas.

Só alertando os colegas da Imprensa, por quem eu tenho
bastante respeito, que o recado foi dado. Exonerar quem não comungar na
cartilha do Governador Binho Marques. Para mim significa eliminar.
Cuidado! Senão daqui uns dias só ficarão aqui os Deputados de Oposição
que têm coragem de mostrar para o povo como é realmente esse Governo.

Olhando a correspondência, vi algo que me interessa e liguei
para o Deputado Edvaldo Magalhães pedindo para ir a Brasília, participar
do primeiro Encontro de Legisladores pela Vida. Deputado Donald
Fernandes, para mim, médico que é a favor do aborto não é médico, é
mercenário, porque ele fez um juramento de defender a vida e aqui diz que
o lobby internacional pró-aborto, trabalha incessantemente. Se os Senhores
não sabem, em 2005, essa Lei pró-aborto não passou por um voto. Eu
tenho dados coletados pela pastoral que estão no jornal O Estado de São
Paulo, de 23 de janeiro de 2005, onde ele coloca que em 1965 o investimento
errado nessa parte da saúde foi de vinte milhões e já em 2004, foram de seis
bilhões. Os Parlamentares Federais vão se reunir e nós vamos lutar pela
vida. Obrigada.

(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, é impressionante a capacidade que tem o
Governo de reduzir os problemas. Dizer que a demissão do jornalista
Washington Aquino foi um simples remanejamento é, inclusive, desvalorizar
o jornalista. Dizem que a Diretora do IAPEM, Drª. Laura é uma sumidade,
no entanto ela responde vinte quatro processos. Eu pensava, inclusive,
que era menos.

Será que custa para as pessoas entenderem que a penitenciária
tem apenas uma porta, por onde entra a droga, os telefones celulares, por
onde entra tudo o que não é permitido pela legislação do sistema
penitenciário? Apenas uma porta que está sob o total controle da Diretora
do Instituto Penitenciário. Portanto, não é submetendo as famílias ao
constrangimento de enfrentar as filas dos fóruns, para tirar certidões de
bons antecedentes, que ela irá resolver o problema do acesso, das drogas e
dos telefones celulares, que entram com maior facilidade dentro do Sistema
Penitenciário. Ela irá resolver isso, não pela demissão de jornalista; não
pela humilhação das quase cinco mil pessoas, que se dirigem às
penitenciárias. Lá não é uma casa de portas abertas, portanto o controle é
fácil.

Senhor Presidente, quero informar ao nosso importante
plenário, que protocolei, hoje, um Requerimento propondo a convocação
do Secretário de Segurança Antônio Monteiro. A nossa Imprensa passou a
última semana divulgando os mais absurdos crimes ocorridos no Estado do
Acre: chacinas, mortes provocadas por policiais civis e militares, ou seja,
revelando um verdadeiro descontrole, um desgoverno. Portanto, pediria a
V. Exa, que se possível, passássemos por cima de qualquer prazo Regimental
para que nós convocássemos, com a urgência que é necessária, o Secretário
de Segurança, para que ele aqui venha expor quais as medidas que estão
sendo tomadas, para que possamos dar mais tranqüilidade a nossa
população.

(Sem revisão do orador)

Deputado MOISÉS DINIZ (Líder do Governo) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, durante os oito
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anos da gestão do Governador Jorge Viana, a Oposição tentou e conseguiu,
sem nenhum argumento, sem nenhuma prova material, sem nada factível,
convencer a muitos de que ele era perseguidor. Mas na realidade o ex-
Governador foi a pessoa que resgatou a credibilidade do funcionalismo
público; pagou os melhores salários do Brasil para professores e Segurança.
Em determinada campanha ele foi duramente acusado de perseguidor e
depois foi constatado que isso foi manobra da Oposição e muitos foram
enganados.

Agora o Governador Binho com seu jeito simples de se
relacionar com a sociedade e com o poder, começa a receber o rótulo de
ditador. Eu fico imaginando como um Governador, com esse perfil pode
ser chamado de ditador. Mas não vamos nos deter nas acusações de
determinados Deputados da Oposição. Podem debater a vontade.

Respeitamos o direito do Sindicato dos jornalistas de publicar
uma nota de repúdio, porque caso contrário, ai sim, nós estaríamos ferindo
o direito de expressão dessa categoria importante. No entanto, não é a
liberdade de expressão que está em debate. Não houve demissão de jornalista
e sim exoneração de um cargo de confiança.

Nobre Deputada Idalina, se V. Exa. quiser nomear o Diretor
Geral da Rádio Difusora, deverá primeiro se eleger Governadora, porque
essa é uma atribuição do Governador do Acre.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, dia 17 de
janeiro deste ano, um Coronel da Polícia Militar de São Paulo que estava
investigando o crime organizado, foi assassinado e a Corregedoria da PM
de São Paulo só abriu inquérito Militar, Deputado Walter Prado, somente
agora sexta-feira passada. Vejam Senhores, não foi um policial qualquer ou
um cidadão comum, trata-se de um Coronel.

Já aqui no Acre, um senhor morreu na porta de Delegacia e três
policiais estão afastados. Outra pessoa morreu e mais dois policiais estão
afastados e presos. Foi aberto inquérito policial e o Ministério Público foi
notificado para que investigue a denúncia . Mas a Associação de Policiais
Militares do Estado divulgou no Site 24 Horas, uma nota de repúdio às
ações do Secretário de Segurança. Acredito que amanhã os jornais publicarão
essa nota. Segundo a Associação, o Secretário de Segurança e o Comandante
da PM, sob ordem e decisão do Governador Binho Marques determinou o
imediato afastamento e prisão dos policiais, inclusive um sargento, sem
apuração do caso, sem instalação de inquérito ou notificação do Ministério
Público. Estão criticando isso e segundo eles, os policiais não estão tendo
o direito de defesa.

Aí eu não entendo, pois tomamos uma medida rápida e dura
dessas, vamos para a Imprensa esclarecer, enquanto no resto do país, um
Coronel é morto e passa 30 dias para abrir um inquérito, isso porque a TV
Globo pressionou e ainda somos criticados. Ainda existe Deputados exigindo
explicação do Secretário de Segurança. Eu sinto muito, mas nós devemos
discutir a aprovação desse Requerimento, porque em nenhum Estado, esse
trabalho está sendo feito de forma transparente e corajosa como aqui,
sendo inclusive, constatado pela própria Polícia Militar. Acho que o
Secretário Monteiro e o Comandante da Polícia Militar foram muito
corajosos, transparentes e éticos e a essência foi a defesa da vida. Só aqui
no Acre acontece isso.

(Sem revisão do orador)

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, eu gostaria de falar sobre o aniversário
de 28 anos do PT, que foi comemorado no sábado, Deputada Antonia
Sales, ali nas instalações do Sebrae, na Avenida Ceará, com a presença dos
companheiros da Frente Popular. A comemoração se deu também em razão
do aniversário de 50 anos da nossa Ministra e Senadora Marina Silva e da
posse dos presidentes regional e municipal do PT, que foram eleitos no
ano passado. Portanto, quero agradecer à todos os companheiros
Deputados que participaram da festa do PT, prestigiada pelo ex-
Governador Jorge Viana, Senador Tião Viana e Senador Sibá Machado.

Parabenizo o ex-Presidente do PT, Sibá Machado, que esteve à
frente do Partido e com competência, simplicidade, características próprias
de administrar, conseguiu manter essa unidade do PT com os partidos da
Frente Popular. Eu tenho certeza que o crescimento do PT e da Frente
Popular no Estado do Acre, se deve ao Senador Sibá Machado. E nós
devemos reconhecer isso.

A partir da composição das chapas para a eleição da direção
regional, do PT, o companheiro Léo foi escolhido como o Presidente. Ele
vem da nossa juventude, é um companheiro que tem 28 anos, a mesma
idade do PT, e está tendo a oportunidade, hoje, de ser o Presidente do
Partido no Estado. No Partido dos Trabalhadores temos representantes
como Tião Viana, Jorge Viana, Marina Silva, Sibá Machado e tantos outros
companheiros de grande expressão na política do nosso Estado, mas nós

demos a oportunidade, Deputada Antonia Sales, a um jovem, pois os
jovens administrarão o PT no futuro. Quero parabenizar também todos os
presidentes que assumiram as direções municipais do partido nos 22
municípios.

O Partido dos Trabalhadores no Acre foi fundado por
intelectuais, trabalhadores e pessoas ligadas aos movimentos sociais. Hoje
já administra pela terceira vez o Estado do Acre e na esfera nacional ocupa
seu segundo mandato na Presidência da República.

Participar de uma agremiação como nosso PT, Deputado
Donald, nos enche de orgulho. Temos nossos defeitos, enfrentamos várias
crises e derrotas, mas eu quero avaliar de forma positiva o meu partido,
meus companheiros do PT e também os companheiros da Frente Popular.
Não quero avaliar todos esses anos de forma negativa, mas sim pelas
conquistas que o PT teve durante esses 28 anos de existência no Estado,
porque tem ideologia e compromisso e continua sendo a maior universidade
do país. É o encontro acadêmico com a militância de base, este é o PT que
ainda tem que trabalhar muito em defesa do povo, dos trabalhadores, pois
esse é o nosso compromisso, foi por isso que o Partido foi criado.

O PT foi um dos Partidos que deu a maior contribuição para o
processo democrático brasileiro com as Diretas Já e com várias outras
manifestações; esse é o motivo que nos faz ter orgulho, Deputada Perpétua,
de ser petista. E nos orgulha mais ainda, ter a competência de estar há 18
anos fazendo uma Frente, participando de uma unidade para defender e
administrar o nosso Estado, a nossa capital e onze municípios.

Quero informar ao Deputado Donald a respeito de sua
colocação, que nenhuma alteração foi feita no funcionamento do posto
policial lá do Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul.

Deputada IDALINA ONOFRE (Líder do PPS – EM APARTE)
– Deputado Taumaturgo, quando V. Exa. diz que não houve alteração, não
é verdade, porque inclusive, esse é um dos assuntos que eu quero tratar
aqui. Passei várias vezes por ali durante a semana, corri riscos,
principalmente à noite, já que na ponte do Moa é proibido vender bebida
alcoólica, mas no Igarapé Preto a venda é liberada, pois não há policiamento.
À noite o posto policial é fechado, com a alegação, segundo me informaram
de que não há policiais para fazerem a ronda na cidade.

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT) – Deputada
Idalina, quero estar ao lado de V. Exa. e do Deputado Donald para resolver
esse problema. A informação que eu tenho até agora era que não havia
nenhuma alteração, mas como V. Exa. está dizendo que esteve lá ontem,
nós procuraremos saber o que está acontecendo, de fato, e pedir que o
Secretário tome as providências necessárias. Concordo e tenho consciência
de que realmente ali não pode deixar de ter policiamento.

Deputado DONALD FERNANDES (Líder do PSDB – EM
APARTE) – Deputado, obrigado pelo aparte, eu creio que as pessoas que
estão passando as informações para V. Exa., são as mesmas que informam
ao Governador. Então os dois estão sendo enganados. Eu acho que as
mesmas pessoas estão querendo tapar o sol com a peneira. Mas como
Cruzeiro do Sul é perto daqui, dá para ir lá, como a Deputada Idalina fez
para constatar que realmente alguém está dizendo inverdades. Espero que
V. Exa. que é um excelente Deputado, saiba agora rebater as acusações com
muito mais fundamentação e objetivo e que acredite nas pessoas que querem
realmente informar.

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT) – Incorporo
o aparte de V. Exa. ao meu pronunciamento e quero retirar somente a
palavra mentira. Eu acredito que nenhum Secretário do Governo iria ser
irresponsável em mentir sobre um fato tão sério. V. Exa. coloca sua posição,
mas eu continuo acreditando na informação que me foi dada, não
desmerecendo é claro, as informações da Deputada Idalina e de V. Exa.
Quero dizer que eu tenho o maior respeito e confiança tanto no Governador,
quanto em seus Secretários. Se realmente houve esse desencontro de
informação, eu não tenho dúvidas de que o Secretário de Segurança irá
tomar as providências necessárias e eu creio, Deputado Donald, que esse
desejo de que o posto policial realmente funcione naquele local, não é só da
Oposição, nem da Situação, mas principalmente da sociedade.

Eu quero me associar a V. Exa. para resolver o problema, porque
a população de Cruzeiro do Sul realmente merece e necessita daquele
serviço.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) - Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, no espaço destinado a Ordem do Dia,
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iremos proceder à instalação das Comissões Permanentes e para que
possamos dar celeridade a esse processo, porque temos que concluí-lo
hoje. Pedimos aos Deputados Taumaturgo Lima, José Luis, Luiz Calixto,
Delorgem Campos, que se dirijam ao centro do plenário. Solicitamos à
Assessoria da Mesa e das Comissões Técnicas, que acompanhem a reunião
de instalação da Comissão de Constituição e Justiça. Na seqüência
instalaremos a Comissão de Orçamento e Finanças.

Suspendemos a presente Sessão pelo tempo necessário.
(PAUSA)

Reaberta a Sessão, comunicamos ao plenário que, com a eleição
dos Presidentes e respectivos vice-Presidentes, as dez Comissões
Permanentes foram instaladas de fato. E a partir desse ato as matérias
poderão ser apreciadas no âmbito das Comissões, assim como a conseqüente
apreciação no plenário da Casa.

A Assessoria Técnica repassará à Assessoria de Comunicação
o nome dos Presidentes e vice-Presidentes para que todos tenham
conhecimento.

ORDEM DO DIA

(Não houve Matéria a ser apreciada).

EXPLICAÇÃO PESSOAL

(Não houve oradores inscritos).

ORDEM DO DIA

EXPLICAÇÃO PESSOAL

DIVERSOS
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  E  JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Titulares:
Presidente: Deputado Moisés Diniz BPR
Vice-Presidente: Deputado Taumaturgo Lima PT

Deputados:
José Luís PMN
Luiz Calixto PDT
Delorgem Campos PSB

Suplentes:
Deputados:

Perpétua de Sá PT
Ney Amorim PT
Helder Paiva BPR
Walter Prado PSB
Chagas Romão PMDB

Reuniões:  Terça-feira 9h

COMISSÃO DE ORÇAMENTO  E  FINANÇAS
Titulares:
Presidente:  Deputado Helder Paiva BPR
Vice-Presidente:  Deputado Ney Amorim PT

Deputados:
Francisco Viga PT
Delorgem Campos PSB
Chagas Romão PMDB

Suplentes:
Deputados:

Perpétua de Sá PT
Taumaturgo Lima PT
Moisés Diniz BPR
Walter Prado PSB
Antônia Sales PMDB

 Reuniões: Terça-feira 9h

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, TRABALHO,
SEGURANÇA PÚBLICA  E MUNICIPALISMO

Titulares:
Presidente: Deputado Josemir Anute BPR
Vice-Presidente: Deputado Nogueira Lima DEM

Deputados:
Francisco Viga PT
José Luís PMN
Donald Fernandes PSDB

Suplentes:
Deputados:

Ney Amorim PT
Moisés Diniz BPR
Chagas Romão PMDB
Luiz Gonzaga PSDB

Reuniões: Quarta-feira 9h

COMISSÃO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE
E COMUNICAÇÃO

Titulares:
Presidente: Deputado Gilberto Diniz PT do B
Vice-Presidente:  Deputado José Carlos PTN

Deputados:
Ney Amorim PT
Nogueira Lima DEM
Luiz Calixto PDT

Suplentes:
Deputados:

Taumaturgo Lima PT
Chagas Romão PMDB
Antônia Sales PMDB

Reuniões: Quarta-feira 9h

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO AGRÁRIA, FOMENTO, AGROPECUÁRIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E  MEIO AMBIENTE

Titulares:
Presidente: Deputado Moisés Diniz BPR
Vice-Presidente:  Deputado José Carlos PTN

Deputados:
Maria Antônia P P
Nogueira Lima DEM
Ney Amorim PT

Suplentes:
Deputados:

Francisco Viga PT
Helder Paiva BPR
Chagas Romão PMDB
Idalina Onofre PPS

Reuniões: Quarta-feira 9h

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA  E DESPORTO
Titulares:
Presidente: Deputada Perpétua de Sá PT
Vice-Presidente: Deputado Gilberto Diniz PT do B

Deputados:
Helder Paiva BPR
Antônia Sales PMDB
Luiz Gonzaga PSDB

Suplentes:
Deputados:

Ney Amorim PT
Moisés Diniz BPR
Walter Prado PSB
José Carlos PTN
Idalina Onofre PPS

Reuniões: Terça-feira 9h

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Titulares:
Presidente: Deputado Walter Prado PSB
Vice-Presidente: Deputada Idalina Onofre PPS

Deputados:
Francisco Viga PT
Josemir Anute BPR
Donald Fernandes PSDB

Suplentes:
Deputados:

Ney Amorim PT
Helder Paiva BPR
Delorgem Campos PSB
Luiz Gonzaga PSDB
Nogueira Lima DEM

Reuniões: Quarta-feira 9h

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Titulares:
Presidente: Deputado Gilberto Diniz PT do B
Vice-Presidente: Deputada Maria Antônia P P

Deputados:
Taumaturgo Lima PT
Helder Paiva BPR
Luiz Calixto PDT

Suplentes:
Deputados:

Fancisco Viga PT
Josemir Anute BPR
Chagas Romão PMDB

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
Titulares:
Presidente: Deputado Taumaturgo Lima PT
Vice-Presidente: Deputado Luiz Gonzaga PSDB

Deputados:
Moisés Diniz BPR
José Luis PMN
Idalina Onofre PPS

Suplentes:
Deputados:

Ney Amorim PT
Helder Paiva BPR
Donald Fernandes PSDB
Nogueria Lima DEM

COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Titulares:
Presidente: Deputado José Luís PMN
Vice-Presidente: Deputada Antônia Sales PMDB

Deputados:
Perpétua de Sá PT
Josemir Anute BPR
Delorgem Campos PSB

Suplentes:
Deputados:

Francisco Viga PT
Moisés Diniz BPR
Chagas Romão PMDB
Walter Prado PSB
Idalina Onofre PPS

COMISSÕES PERMANENTES

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO
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