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5ª SESSÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 12ª LEGISLATURA

Realizada em 21 de fevereiro de 2008
Presidência: Deputado EDVALDO MAGALHÃES
Secretaria: Deputado HELDER PAIVA

PRESENTES: Deputados FRANCISCO VIGA, PERPÉTUA DE SÁ, 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; NOGUEIRA
LIMA, do DEM; JOSÉ CARLOS, do PTN; GILBERTO DINIZ, do PT
do B.

AUSENTES: Deputados JUAREZ LEITÃO, NEY AMORIM,
TAUMATURGO LIMA, do PT; MAZINHO SERAFIM, SEM
PARTIDO.

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

PEQUENO EXPEDIENTE

Deputado NOGUEIRA LIMA (Líder do DEM) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, companheiros na galeria, venho a esta
tribuna hoje para informar aos nossos companheiros Deputados da nossa
rápida viagem a Brasília, onde nós fomos convidados a participar de uma
reunião da Executiva Nacional do nosso Partido, o DEM. Essa reunião era
para tratar de assuntos do próximo pleito, para Prefeitos e Vereadores e foi
bastante proveitosa. O Partido está preocupado com as eleições em todas
as Capitais do Brasil e todo os Presidentes dos Diretórios Regionais, sem
exceção, participaram.

A reunião começou às 10h e terminou às 21h. Foi de fato uma
reunião muito longa, mas com o conteúdo muito bom, pois a Nacional se
propôs a ajudar o Partido em todas as Capitais.

Ficou determinado que o DEM, o PSDB e o PPS vão caminhar
juntos nessas eleições municipais e já estamos programando a eleição de
2010.

Tivemos a grata satisfação de receber os elogios ao nosso Estado,
tendo em vista que nós pegamos um Partido acabado, que não tinha mais
estrutura nenhuma.

Hoje, lendo o Diário Oficial, vi que foram citados ex-Presidentes
do PFL e estão exigindo que paguem as contas que fizeram. Isso para mim
é importante, pois nós já encaminhamos para o TRE, o relatório das contas
já sanadas. Fomos elogiados, por em tão pouco tempo conseguimos sanar
quase toda as dívidas pessoais e trabalhistas que o Partido tinha. Nos
sentimos muito honrados e nesse momento estamos mostrando para a
Nacional todo o trabalho que nós fizemos, através de um documento que
estaremos preparando a partir de amanhã.

Os Partidos PPS, PSDB e PDT, juntamente com o DEM
continuam no propósito de lançar um candidato e nós teremos agora
reuniões a fazer com esses Partidos para escolher um nome de consenso
entre a Oposição. Eu já me coloquei a disposição. Isso foi cogitado lá em
Brasília e aceito com bastante carinho pela Nacional o que nos deu a
certeza, Senhor Presidente, de que vai nos ajudar no processo eleitoral em
Rio Branco. Ficamos muito satisfeitos e já marcamos outra reunião como
esse para 20 de março.

(Sem revisão do orador)

Deputada MARIA ANTÔNIA (Líder do PP) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, o que me traz aqui,
são duas Indicações que estou apresentando hoje. A primeira é para pedir
ao Governador do Estado que providencie, na medida do possível, duas
quadras cobertas para o município de Cruzeiro do Sul nas Vilas Santa Rosa
e São Pedro, visto que lá as quadras existentes estão inadequadas para
prática de esportes. E todos nós sabemos que os jovens que não praticam
alguma atividade ficam a mercê das drogas. Por isso pedimos ao Governo
do Estado que olhe com carinho essa reivindicação.

A outra Indicação é para pedir que o Superintendente da Polícia
Federal que mande uma equipe de policiais ao município de Mâncio Lima,
mais precisamente para a área do Rio Moa e Rio Azul. Esse pedido é para
que essa equipe de policiais possa efetuar os registros de armas dos
ribeirinhos do Alto Juruá. Essa medida visa cumprir as determinações de
porte de armas para os seringueiros e ribeirinhos do Rio Moa, e Rio Azul
e outros afluentes na comunidade São Salvador,que têm a caça como meio
de subsistência.

(Sem revisão do orador)

Deputada IDALINA ONOFRE (Líder do PPS) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a exemplo do Deputado
Nogueira Lima, eu gostaria também de fazer uma prestação de contas da
viagem que fiz a Brasilia para participar do Encontro Brasileiro de
Legisladores e Governantes em Defesa da Vida. Primeiro, que foi uma
decepção ver apenas oito Parlamentares estaduais, quando temos mais de
5.408 municípios no Brasil, e todos, sem excessão, receberam convites;
Deputados Federais, eram maioria, até porque o encontro estava sendo
realizado em Brasília, mas também não era um número expressivo e nós
precisamos, realmente, conhecer quem é a favor da vida.

Já conversei com a Deputada Antonia Sales e com o Deputado
Walter Prado, falta falar com os demais Parlamentares, para saber quem é
a favor da vida, porque o material que nos foi apresentado, as palestras que
tivemos, foram excelentes, inclusive, tinha um Parlamentar dos Estados
Unidos, que pediu que aprendessemos com os erros deles.

Deputado Nogueira Lima, hoje a maioria dos médicos que eram
a favor do aborto, já estão mudando seu posicionamento, porque como
nós sabemos a medicina evoluiu muito e nos possibilita acompanhar através
da ultra-sonografia a evolução do feto. Hoje, nós temos uma tecnologia de
ponta, onde podemos filmar a criança desde sua concepção até o seu
nascimento.

E só para esclarecer Deputada Antonia, eu sei que a Senhora é
mãe e  jamais iria tirar uma vida.

Os médicos, hoje, Deputado Donald, estão anestesiando as
crianças, para poder querbrá-las e retirá-las de dentro do útero mãe, porque
através da ultra-som eles percebem o sofrimento da criança. Então, vamos
nos unir para formar essa frente parlamentar, Deputado, em defesa da
vida, porque a vida é o bem maior que nós temos.

O Deputado Bassuma, que é o Presidente Nacional em defesa
da vida é do PT e o Partido está presionando-o para que ele mude seu
posicionamento. E ele disse: “Eu prefiro perder o meu mandato, mas eu
não vou legalizar  a pena de morte”. E aqui gostaria de saber quem é a favor
da pena de morte. Muito obrigada.

(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, saiu hoje no site de notícias Ac 24 Horas
uma reportagem que retrata fielmente como é a “saúde de primeiro mundo”

PEQUENO EXPEDIENTE
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neste Estado. Se nós que moramos aqui na Capital, onde temos à nossa
disposição a Fundação Hospitalar, que está lá mesmo funcionando
precariamente, sem um mamógrafo e aparelhos de tomografia, o Pronto
Socorro que tem pelo menos duas dezenas de médicos para nos atender, a
Maternidade Bárbara Heliodora e o Hospital Santa Juliana e tantas outras
Unidades Hospitalares e Postos de Saúde, mesmo assim, não nos sentimos
seguros, imaginem no interior do Estado.

Citamos como exemplo o Município de Jordão, mesmo depois
de dez anos de Governo do PT, que recebeu como nunca na história desse
país, o apoio financeiro de três Presidentes da República, mesmo assim se
algum enfermo precisar ser conduzido a uma simples Unidade de Saúde do
Jordão, tem que ser transportado numa moto adaptada, criada pelo Prefeito
Hilário. Isso é uma vergonha, Deputada Idalina, e mostra o retrato fiel da
“saúde de primeiro mundo” que o PT tanto fala, mas que na realidade não
passa de devaneio.

O Governo não atende a uma reivindicação feita pelos membros
da Oposição, para não parecer que o benefício foi conseguido por eles.
Sugerimos que os Deputados governistas, em comitiva, cobrem do
Secretário de Saúde, Dr. Osvaldo Leal, um pouco mais de atenção para os
municípios do Estado. Se a vida em Rio Branco já e difícil, imaginem nos
municípios, principalmente nos mais isolados como o Jordão. E sugerimos
quando formos em comitiva para aquela área, que levemos de presente
uma ambulância do SAMU. Seria uma ação positiva da Assembléia
Legislativa para que nunca mais um Governador venha nos falar de melhorias
que não existem na Saúde. Aqueles que tiverem interesse em ler a referida
reportagem, basta acessar o site de notícias Ac 24 Horas.

O Hospital de Tarauacá começou a ser construído em 2004.
No dia 13 de agosto deste ano essa obra irá completar quatro anos e até
agora não foi concluída. O antigo hospital, que teve parte da sua estrutura
danificada, sofreu uma reforma de R$ 200.000,00, numa simples pintura,
diga-se de passagem mal feita com tinta de péssima qualidade.

Esperamos que esse exemplo do Jordão sirva para sensibilizar
o Senador Tião Viana para que ele consiga, através do seu partido que está
no poder uma ambulância do SAMU para aquele Município e que o
transporte seja feito agora para aproveitar a cheia do rio, porque só se
chega lá através de barco ou de avião.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Estou
sendo informado pela assessoria da Casa, que já se encontra presente a
Presidenta do Tribunal de Justiça, Desembargadora Isaura, acompanhada
de assessores, os quais participarão de uma reunião com os membros da
Comissão de Constituição e Justiça, Orçamento e Finanças e Serviços
Públicos. Por esse motivo, iremos suspender a Sessão pelo tempo
necessário. (Pausa)

Reabertos os trabalhos, nada mais havendo a tratar, encerramos
a presente Sessão e convocamos outra para dia e hora regimental.

6ª SESSÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 12ª LEGISLATURA

Realizada em 26 de fevereiro de 2008
Presidência: Deputado EDVALDO MAGALHÃES
Secretaria: Deputado JUAREZ LEITÃO

PRESENTES: Deputados FRANCISCO VIGA, JUAREZ LEITÃO, NEY
AMORIM, TAUMATURGO LIMA, do PT; EDVALDO
MAGALHÃES, MOISÉS DINIZ, 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; LUIZ CALIXTO, do PDT; NOGUEIRA
LIMA, do DEM; JOSÉ CARLOS, do PTN; GILBERTO DINIZ, do PT
do B; MAZINHO SERAFIM, SEM PARTIDO.

AUSENTES: Deputados PERPÉTUA DE SÁ, do PT; HELDER PAIVA,
do BPR; MARIA ANTONIA, do PP.

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

Solicitamos ao Senhor Secretário proceder à leitura do
Expediente.

EXPEDIENTE

Ofício 02/2008, da Deputada Maria Antonia, informando que
no período de 25 a 29 de fevereiro do corrente ano, não estará presente as
Sessões por estar fazendo visitas aos ribeirinhos dos Rios Moa e Rio Azul
no Município de Mancio Lima;

Indicação n. 01/2008, acompanhada de justificativa, da
Deputada Maria Antonia, solicitando ao Superintendente da Polícia Federal
do Estado do Acre, que autorize o deslocamento de uma equipe de policiais
para efetuar registro de espingardas aos ribeirinhos do Alto Juruá;

Indicação n. 02/2008, de autoria da Deputada Maria Antonia,
solicitando ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Acre, a
construção de duas quadras poliesportivas cobertas, nas Vilas Santa Rosa
e São Pedro, ambas no município de Cruzeiro do Sul.

PEQUENO EXPEDIENTE

Deputada IDALINA ONOFRE (Líder do PPS) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, sexta-feira, como sempre
faço, fui ao Vale do Juruá. Lá, Deputado Nogueira Lima e Deputado Walter
Prado fui convidada a participar de uma reunião no Fórum, com a
participação maciça dos representantes das comunidades mais distantes
do nosso Estado: Santa Rosa, São Pedro, Assis Brasil e autoridades locais:
juízes, delegados, vereadores. Essa reunião foi convocada pelos Deputados
Federais Henrique Afonso, Gladson Cameli e o Vereador Contran Neto, do
PT. Quero esclarecer que todos ali eram da base do governo, exceto eu e o
Vereador Marito.

Confesso que fiquei bastante apreensiva com o relato dos fatos
ali. Inicialmente o Vereador Zequinha manifestou o seu repúdio ao Secretário
de Segurança que tinha sido convidado para a reunião e não foi. E nesse
ponto ele foi seguido pelo ex-Vereador Celso Lima Verde que fez até uma
comparação, dizendo: “é como se a gente estivesse numa sala de aula e
procurasse a professora para esclarecer determinado problema e a mesma
sequer desse o ar da sua graça”.

Os fatos mais graves relatados pelos Vereadores e pelos
Presidentes de associações de moradores são praticamente os mesmos:
falta de investimento na Segurança, não existem viaturas e só há um delegado.
Apresentei um Requerimento nesse sentido já faz muito tempo. Falta
efetivo e falta estrutura de trabalho. No Vale do Juruá para comprar uma
lâmpada precisa da ordem de Rio Branco.

Esses fatos aumentam o problema social. Os ídices de violência
subiram  muito na zona rural. Alguns até acham que é devido ao consumo
de álcool. Não é cachaça e nem cerveja, é álcool mesmo, aquele da tampa
azul. Alguns quando não tem álcool bebem até perfume.

Ouvi uma declaração do delegado, dizendo que a frota de carros
precisa ser renovada e acrescentada, porque ali não tem um carro que
preste. No Pentecostes, Lagoinha, Santa Rosa, São Pedro e em Assis Brasil
não tem sequer uma bicicleta. Nessas comunidades, Senhores, prestem
bem atenção, o preso fica algemado num pau, lá no Pró-Vida e o policial sai
a pé até encontrar um telefone para ligar para a delegacia, para que a PM vá
lá buscar a pessoa que está detida. Eu comparei isso com aqueles quartos
de carne que ficam pendurados lá no mercado.

O que está errado tem que ser dito. Já aconteceu várias vezes
de alguém precisar de uma viatura e ser comunicado de que a única viatura
que está funcionando, no momento encontra-se a disposição do Banco do
Brasil para o abastecimento dos terminais eletrônicos. Eu fiquei triste com
isso, mas é a realidade e eu tenho que falar. Sou funcionária aposentada do
banco, mas isso está errado. O que é mais dolorido ainda é que quando
precisam fazer alguma diligência, eles precisam da ajuda da Polícia Federal.

A PM tem 105 policiais efetivos. Dez têm mais de trinta anos
de serviços e 70% tem mais de vinte anos na corporação. Este ano, vinte se
aposentarão. Na delegacia só tem três pares de algema. Não tem colete, não
tem médico legista e só tem um perito.

Outra coisa também grave, Senhor Presidente, é que essa semana
recebi um telefonema informando que um corpo estava boiando num açude,
lá no Pentecostes, supostamente vítima de afogamento. Às 9:30 a rádio já
estava noticiando, porém às 13:40 ainda não tinham recolhido o corpo.
Então os moradores da comunidade pegaram o corpo, colocaram na
carroceria de uma caçamba e assim o transportaram.

Em determinado momento da reunião uma pessoa gritou: tem
problema de gestão.

Obrigada.
(Sem revisão do orador)

EXPEDIENTE

PEQUENO EXPEDIENTE
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Deputado DONALD FERNANDES (Líder do PSDB) –
Senhor Presidente, amigos e amigas Deputadas, amigos na galeria, eu queria,
inicialmente, pedir à Mesa Diretora que solicite ao Excelentíssimo Senhor
Governador, cópia do contrato firmado entre a Secretaria de Estado de
Saúde e a Clínica Felix Bestene, para a realização de exames de Mamografias
e o relatório mensal com a quantidade desses exames. Isso é importantíssimo.
Aqui está havendo favorecimento. A clínica Bestene não é a mais nova e
nem é a melhor de Rio Branco e foi eleita para fazer, segundo o Governador,
prevenção do Câncer de Mama.

Vimos na quinta-feira passada, a blindagem que foi feita aqui
pelos Deputados da Situação ao Secretário de Segurança. Blindagem
descabida. Uma sessão horrível! Uma sessão ridícula, vergonhosa, tristonha.
Uma sessão que não deveria acontecer nunca, onde a Assembléia negou o
pedido de esclarecimento de um Deputado.

Particularmente, eu achei aquilo tão horrível, porque se o
Deputado tiver, e ele tem que ter, interesse de esclarecer algo à sua
comunidade, ele terá que partir para outra instância, lá que a Assembléia
Legislativa negou o direito dele fazer uma checagem do Governo. E é o que
eu vou fazer daqui para frente. Toda vez que eu tiver necessidade de
fiscalizar este Governo e que esta Assembléia me negar, vou à Justiça. Vou
colocar a Justiça dentro desta Assembléia igual fazem os Deputados em
Brasília. Não tem cabimento você negar uma solicitação de informação ao
Governo, quando a violência está tomando conta do nosso Estado.
Acabamos de ver a Deputada Idalina fazer um relato triste, lamentável,
que eu vou comentar no Grande Expediente.

Há tempos solicitei informações sobre os vencimentos dos
Procuradores Gerais e a demora na resposta foi tão grande, o que me
levaria crer que ali, realmente, tem alguma coisa errada. E quando me
responderam, foi pela metade. Tornei a solicitar. E agora me disseram que
não podem responder porque é sigiloso. E me mandaram somente a folha
com o salário de cada um e não o que eles efetivamente recebem.
Evidentemente que eu vou à Justiça. Se a Assembléia, se a Mesa Diretora
ficou satisfeita com aquela resposta, eu não fiquei. Ali tem roubo do dinheiro
público, com certeza. Se essa Assembléia aqui não me der o direito de
reivindicar e fiscalizar esse Governo, eu não tenho a menor dúvida que vou
à Justiça. O que eu não posso é ficar com isso na minha cabeça e não
responder aos meus eleitores. A Assembléia me manietou, blindando o
Secretário. O que é isso!

O Secretário de Justiça está blindado. É uma coisinha, é um
bibelô. Não se pode mexer nele. E nós somos obrigados a conviver com
essa violência. Creio que a coisa não deve estar muito certa não. E nós
temos que repensar isto. E eu, sinceramente, indicaria, até de público, ao
Deputado que apresentou o requerimento, que vá à Justiça comum.
Reclame a quem de direito. Eu tenho responsabilidade comigo e com os
meus eleitores e vou buscar essa informação onde ela estiver. Seja com a
autorização desta Assembléia ou com ordem judicial. Eu duvido que o Juiz
me negue uma liminar. Só estou solicitando uma informação ao Governo.
Eu tenho esse direito. Sou um Deputado, um fiscal do povo. Eu não sou
um cidadão comum para que me digam que é informação sigilosa. Para
Parlamentar não tem sigilo.

Eu creio que nós temos que tomar uma medida muito séria
daqui para frente, para que aquela sessão de quinta-feira, aquela sessão
ridícula, não se repita mais. Eu não reconheço em nenhum Deputado da
Situação, meu juiz, meu fiscal. Não acho que V. Exas. tenham algum direito
de impedir uma fiscalização, mesmo sendo da Base. Mas terei essas
informações ainda que seja nas barras do Tribunal.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) –
Solicitamos à taquigrafia que retire a expressão bajuladores do
pronunciamento do Deputado Donald Fernandes.

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Imprensa, Senhoras
e Senhores na galeria, somo 24 Parlamentares eleitos pelo voto direto e
tenho absoluta certeza que todos têm compromisso com o povo acreano.
Agora está claro que uns são Oposição e outros Situação. E se tratando
desse requerimento que o Deputado Donald hoje se refere com veemência,
com essa bravura toda, tenho certeza que o nobre Deputado vai se redimir
quanto a sua colocação, pois nós vivemos um processo democrático, onde
temos o direito de escolher os nossos rumos.

O Deputado Luiz Calixto apresentou o requerimento para ser
apreciado pelo plenário, mas todas as providências já tinham sido tomadas
pelo Secretario de Segurança. E o nosso direito como Situação tem que ser
respeitado. Ou então vai ser pela força que vamos resolver as coisas na

Assembléia?
No dia que o Deputado Calixto apresentou o requerimento,

fiquei muito constrangido com sua fala aqui, pois o nobre Colega falou que
a Assembléia estava se agachando ao Governo. V. Exa. tem todo o direito
de apresentar o requerimento que quiser, mas não pode, em nenhum
momento, desrespeitar a posição e o processo democrático aqui desta
Casa.

Ora, nós não estamos blindando o Secretário de Segurança, até
porque ele deu as respostas em relação aos acontecimentos dos quais o
requerimento solicitava, portanto eu não acho que a Assembléia Legislativa
tenha se agachado e que qualquer Deputado seja bajulador do Governo.
Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação de ser da Base do Governo.

O Deputado Luiz Calixto tem todo direito de apresentar
requerimentos, contudo ele deve aceitar se for deferido ou não. Assim
como o Deputado Donald também tem todo direito de ir à Justiça. Mas
aqui na Casa temos que ter respeito mútuo, principalmente em relação a
posição de cada Deputado.

Eu estou do lado da Frente Popular e sei o que a Frente já fez
pela Segurança do nosso Estado durante esses nove anos. Agora mesmo,
no último domingo, foi realizado um concurso com 1200 vagas para a área
da Segurança. As ações que a Secretaria de Segurança vem tomando em prol
da população podem não ter atingido sua plenitude e o Governo não nega
que temos problemas, todavia ele está trabalhando dia e noite para garantir
uma melhor Segurança para a população acreana.

(Sem revisão do orador)

Deputado WALTER PRADO (PSB) – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, companheiros na galeria e Imprensa, eu
saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.

Hoje, eu venho à tribuna com muita tristeza no meu coração,
pois estou percebendo que está começando aqui, um debate sobre a violência
a qual diz respeito à Segurança Pública, mas falarei sobre esse assunto no
Grande Expediente, graças a bondade do meu líder Delorgem, que me
cedeu o seu tempo.

O que entristece o meu coração neste dia, Senhores Deputados,
é que durante  praticamente quarenta dias, e aqui eu não busco a
individualização de nossas ações, mas sim tornar pública a ação da
Assembléia Legislativa do Acre como um todo, estivemos ali juntos, eu e
V. Exa. Deputado Moisés, enfrentando a trrculência da Polícia do Amazonas.
Nessa ocasião o líder sindical Manoel quase foi espancado.

Diariamente, eu venho alertando, Deputada Idalina, a omissão
do Incra no Brasil. E naquele momento foi feito um relatório que apontava
às autoridades federais deste país que quatro pessoas foram assassinadas,
por causa da omissão do Incra, por simplesmente não chegar e dizer: é aqui
o teu lote. Para tristeza do meu coração, isso também acontece no Pirapora,
mas eu creio que as pessoas de bem deste Estado investigarão aquilo que
nós apontamos no relatório, que foi a possibilidade da existência de
pistolagem que ceifam vidas.

Na sexta-feira passada, o Senhor Francisco Silva estava fazendo
uma sopa dentro de sua própria casa, quando foi barbaramente assassinado.
Ele tinha 51 anos de idade, e a única coisa que fez ele foi reivindicar um
pedaço de terra para criar seus filhos. Muita gente aqui,vai dizer que isso
é assunto do Amazonas; mas eu não creio, Deputado Edvaldo Magalhães,
porque V. Exa. sabe que os assuntos que afetam a vida humana dizem
respeito a todo mundo. E acrescido a isso, nós estamos muito mais próximos
do local, onde esses fatos têm ocorrido do que propriamente a sede do
Governo do Amazonas.

Eu quero dizer que lamento profundamente, mas a Assembléia
Legislativa enquanto instituição avisou, pois tivemos um embate no Estado
do Amazonas durante uma audiência pública, quando esses fatos foram
mostrados ao Governo do Amazonas. Infelizmente, o Senhor Eduardo
Braga não teve a sensibilidade humana para determinar ações rápidas,
corretas e justas, respeitando, obviamente o direito do proprietário.

Deputada Idalina, lá as terras são devolutas. Então, bastava
que houvesse uma ação efetiva do Estado do Amazonas e principalmente
do Incra que tem a responsabilidade de fazer a Reforma Agrária neste país.
O Incra tem que dizer: aqui está apropriedade e aqui está o teu pedaço.
Vamos dizer que o proprietário tem o direito da sua propriedade e cujo
direito eu defendo, porque é um direito constitucional. Só que nesse caso
não há razões para esse conflito. Nós tivemos o cuidado de fazer um
levantamento e 70% daquelas pessoas são acreanos de Plácido de Castro e
de Acrelândia que não encontraram terra para trabalhar aqui, então eles
foram trabalhar ali na divisa. Por isso, infelizmente, esse fato está
acontecendo. Nós comunicamos a Polícia Federal, ao Presidente da
República e ao Governo do Amazonas que já houve aproximadamente seis
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mortes. E infelizmente, nessa sexta-feira aconteceu esse fato lamentável.
Peço o apoio da Assembléia, Deputado Edvaldo Magalhães, para que
possamos continuar buscando uma solução para essa questão, porque eu
não desisto. Eu vou lá na área, o Deputado Mazinho já esteve lá. Deputado
Moisés, eu gostaria de convidar todos os Deputados a irem comigo, para
que possamos pelo menos prestar solidariedade àquela família que hoje
está enlutada.

Muito obrigado, Senhor Presidente.
(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, quero primeiro agradecer a gentileza da
minha companheira Deputada Antonia Sales em me ceder o tempo. Não
tinha vaga no rol dos inscritos, mas como quase sempre o meu nome é
muito citado em alguns pronunciamentos decidi debater.

O Deputado Líder do PT fez uma afirmação dizendo que eu
teria sido grosseiro ao afirmar que esta Assembléia se agacha aos interesses
do Poder Executivo. Eu apenas quero reafirmar o que disse: não apenas se
agacha, como se agacha muito.

Excluindo as ações de projetos voltados para a concessão de
Títulos de Cidadão Acreano, o que considero importante, não resta outra
alternativa a esta Assembléia que não seja a fiscalização dos atos do Poder
Executivo. O Governador não se dá ao trabalho sequer de sancionar os
projetos de autoria dos Deputados, aprovados neste plenário. Um dia
desses um rol deles foi publicado no Diário Oficial, mas os Projetos foram
sancionados pelo Presidente da Assembléia, exatamente porque o
Governador se nega a respeitar uma decisão deste plenário. Não me venham
dizer que foi esquecimento, pois existem outras coisas que não são
esquecidas. Então, nos resta a fiscalização.

Eu me submeto a decisão do plenário. Mas reafirmo o
agachamento. Quando há interesse da bancada governista em convidar um
Secretário para fazer propaganda de algo, ele é convocado ao plenário via
celular. Tanto é que nós da Oposição vamos nos reunir e decidir talvez, se
for a vontade da maioria, se participaremos ou não desses encontros
promovidos pela base governista porque se eu fosse Secretário do Governo
e viesse participar de um debate, onde tem dezoito Deputados governistas,
eu viria tranqüilo e sorrindo; mas, mesmo assim, eles não comparecem
porque faremos questionamentos para os quais eles não tem respeitos.

Já estou bem acostumado, nesse meu terceiro mandato, a esse
tipo de ação. Pedimos e não somos atendidos. Depois o argumento usado
é que o salário é protegido por sigilo. Que balela, o funcionário público não
tem sigilo. Nós Deputados não temos sigilo. A verdade é que o Governo
faz pouco desta Casa, não respeita os nossos questionamentos. Quem
precisa ser governista que seja, de livre e espontânea vontade, mas a
contradição nos argumentos é muito grande.

No dia da discussão do Requerimento sobre a vinda do
Secretário Monteiro, veio o Deputado Walter Prado, que há oito anos foi
delegado de polícia e chefe da polícia, portanto, um dos responsáveis pelo
caos da Segurança, com a história de que um delegado precisa de um prazo
de 30 dias para comparecer a uma convocação. Qualquer aprendiz do
Jardim da Infância sabe que prazos são necessários. Mas nós chamamos o
Secretário para debater sobre a violência que assola em nosso Estado e
discutir providências, não para tratar de um inquérito. Portanto, a desculpa
é esfarrapada, o que nos leva, às vezes, a usar alguma palavra mais grosseira
e ofensiva.

Daqui uns dias nós seremos testemunhas e novamente
constataremos que quando há qualquer problema dizem: “Não, telefonem
para o Secretário”. Porém, se é de interesse do Governo eles vêm correndo.
Já compareceram a esta Casa, o Secretário Gilberto Siqueira da Seplands e
muitos outros, agora quando é para discutir problemas não comparece
nenhum. A argumentação é: “Nós não vamos expor os nossos Secretários”,
como se eles fossem intocáveis, de cristal. Eles não vêm porque são frouxos,
porque têm medo. E olha, que o medo é muito grande, porque aqui tem
uma meia dúzia de Deputados oposicionistas e que nem tempo para falar
nos Expedientes têm direito. Portanto, reafirmo, meu querido Deputado
Taumturgo, que esta Assembléia, se V. Exa. acha que o termo agachar, é
impróprio e ofensivo, se submete demais ao Governo.

(Sem revisão do orador)

GRANDE EXPEDIENTE

Deputado JOSÉ LUIS (Líder do PMN) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, o que me traz a esta tribuna,
no dia de hoje é a viagem que realizei no fim de semana à Fortaleza, onde foi

lançada a 12ª Conferência Nacional das Assembléias Legislativas Estaduais.
O tema é muito importante, inclusive, o Deputado Luiz Calixto falou há
pouco dos vetos do Governador e talvez, Deputados e Deputadas, esse
será o tema que 90% dos que lá estiveram irão discutir, pois é uma grande
preocupação dos Deputados: O poder que o Deputado Estadual tem de
legislar. Nós já tivemos problemas e teremos no decorrer dessa semana que
resolver essa questão dos vetos.

Lá discutimos a questão das Reformas Tributária e Política e
estão confirmadas para os próximos encontros as presenças do Deputado
Federal Ciro Gomes, do ex-Governador do Rio Grande do Sul, Germano
Rigoto e também da Senadora Kátia Abreu, do Tocantins que foi a relatora
da CPMF. Temos contato com Mailson da Nobrega e Pedro Simon. Também
falaremos com os Jornalistas  Alexandre Garcia e Paulo Henrique Amorim,
sobre o relacionamento da Imprensa com a área política; temos um contato
também com Palocci para tratar sobre a Reforma Tributária.

Então, eu acredito que muitas pessoas importantes poderão
ajudar nessa discussão. Procuramos convidar pessoas de diversos partidos.
Está confirmada também a presença do Presidente do Senado, Garibalde
Alves e marcaremos uma audiência com o Presidente Lula, para convidá-lo
a participar, pelo menos da abertura.

O Deputado que me antecedeu falou muito em se agachar. Eu
nunca me agachei e tenho certeza que talvez o nobre Deputado fale tanto
disso e tenha essa experiência, porque já fez parte da Base do Governo.
Quando esteve na Base do Governo, talvez tenha agachado tanto que
precisou sair para a Oposição. Talvez, no dia em que eu estiver na Oposição
direi: “Ah! Agora eu me agachei demais”. Porém, o que devemos entender
é que aqui nós temos Situção e Oposição. Portanto, a Oposição tem esse
privigélio de vir aqui e falar, mas não de resolver alguma coisa. Agora, nós
da Base do Governo não temos que ouvir as acusações calados. Eu respeito
a Oposição, pois tenho certeza absolutaque cumpre um papel importante
nesta Casa, mas gostaria que ela respeitasse os Deputados da Situação.

Há pouco, um Deputado pelo qual eu tenho o maior respeito,
chegou aqui nessa tribuna e falou em bajulação. Eu não entendo que bajulação
é essa. Se a Base do Governo achar que não deve aprovar o requerimento,
infelizmente, a Oposição tem que entender e respeitar nossa posição,
como nós respeitamos as suas.

Se fizermos uma discussão dentro de um nível democrático e
de respeito entre Oposição e Situação, quem ganha é esta Casa. Agora, não
adianta nós querermos vir para cá simplesmente “cutucar onças com vara
curta”, porque nós da Situação não devemos aceitar essas provocações que
aconteceram durante toda a semana e vêm se repetindo nesta também, pois
não admito ser taxado como bajulador do Governo. Tenho convicção de
que ocupo uma posição na Base do Governo, então tudo que vier dela, a
princípio defenderei.

Obrigado, Presidente.
(Sem revisão do orador)

Deputada IDALINA ONOFRE (Líder do PPS) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, como não deu tempo falar no
Pequeno Expediente farei minha explanação no Grande Expediente.
Deputado Luiz Calixto, não use a expressão agachar, fale andar como um
gatinho, pois assim pode ser que seja melhor aceito.

Sobre a reunião no Fórum que contou com a presença maciça
das autoridades, estava presente também o Presidente da Associação
Comercial e ele disse que o comércio tem sido a maior vítima da violência.
Inclusive, o irmão da Deputada Perpétua de Sá, que estava visivelmente
abatido, falou que está havendo mais ou menos uma média de 3 a 4
arrombamentos por semana, e que inclusive ele mesmo já foi penalizado
num curto espaço de tempo com 8 arrombamentos nas suas empresas. Na
última, Deputado Nogueira Lima, o ladrão levou cinqüenta mil reais em
cheques e jogou no igarapé. Quer dizer, o trabalho de uma vida inteira,
Senhores Deputados, está sendo jogado por água abaixo por falta de
segurança.

O Vereador Contran Neto disse que medidas urgentes têm que
ser tomadas já que quinta-feira Deputado Nogueira Lima, 80 detentos
serão colocados em liberdade. Então, eu perguntei ao juiz: Foi feito algum
trabalho de ressocialização com esses detentos, com o intuito de inseri-los
na sociedade? Ou eles receberam somente aquele trabalho que é feito pela
Pastoral Carcerária? Isso é muito pouco, diante do risco que eles apresentam.

Segundo moradores da Associação da Várzea, antigamente ele
era conhecido como um bairro pobre, mas de pessoas honradas. Hoje tem
pedágio e o toque de recolher. E nós não podemos ser omissos diante
dessas denúncias. Portanto vou encaminhar um Projeto à Mesa, amanhã,
com soluções para esse problema, mas é preciso que se tenha vontade
política.

GRANDE EXPEDIENTE
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O Deputado Henrique Afonso falou que está faltando coragem
por parte dos responsáveis. Então, eu lhe pergunto, por parte de quem?
Da minha não é, porque nós estamos mostrando soluções. Inclusive, ele
confessou que saiu traumatizado dessa reunião e que ia exigir um programa
emergencial do Governo. Também quero dizer aos Senhores que tenho
aqui uma carta do saudoso Delegado Ananias.

(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, eu já falei aqui os motivos pelos quais eu
me afastei da Frente Popular. Portanto esse assunto já é fato consumado.

Talvez o Deputado José Luis não tenha me ouvido falar, nesses
últimos 6, 7 anos, que o meu afastamento foi exatamente por eu não me
agachar, já que outro motivo eu não teria, pois não tive interesses
contrariados, visto que não tenho negócios com esse Governo. Eu não sou
fornecedor do Governo e não há, na Secretaria da Fazenda, nenhum Empenho
que eu tenha interesse que seja pago, todavia o Governador tem aqui uma
bancada extremamente leal.

Em nome da nossa fidelidade e do nosso respeito à bancada
governista, eu não vou citar nomes, mas vou citar alguns fatos. Muitas
vezes, vemos aqui Deputados se exasperarem na defesa do Governo, mas
no corredor as lamentações são grandes, pois dizem que as pessoas indicadas
por eles não foram nomeadas e também que não conseguiram obras.

Eu não critico os Deputados que impedem a vinda de Secretários
a esta Casa, porque é uma decisão política de cada um, mas nós da Oposição
vamos continuar insistindo que nos negarem a vinda de um Secretário, não
é para nós uma derrota, e sim para o Governo que perde a oportunidade de
expor o que está fazendo para resolver os problemas citados por nós da
Oposição. Também vamos continuar dizendo que os Secretários não vêm,
porque eles têm medo, porque  eles não têm argumentos para contrapor os
nossos questionamentos. Então, quem perde demonstra medo é o Governo.

Quanto a esta Assembléia, se continuar aprovando apenas a
concessão de títulos de cidadão, ela contribuirá muito pouco para o
engrandecimento dos nossos debates neste plenário.

O tempo é tão curto que nem dá para desenvolvermos direito o
nosso raciocínio.

Obrigado, Prersidente.
(Sem revisão do orador)

Deputado NOGUEIRA LIMA (Líder do DEM) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, eu estou gostando desse debate sobre
Segurança Pública, e me recordo que no ano atrasado, ainda na gestão do
Governador Jorge Viana, nós pedíamos que ele olhasse a Segurança como
ela realmente tem que ser vista, com carinho e respeito, assim como acontece
com a Educação.

A Segurança e a Saúde, no Governo da Frente Popular, são um
caos neste Estado. Eu já dizia naquela época que esse rapaz que colocaram
na Secretaria de Segurança não deveria estar ocupando esse cargo. Algumas
pessoas vêm aqui, reclamam, mas não citam o nome do Secretário e ele é o
responsável.

Esse final de semana, um Deputado da Frente Popular foi a
dois jornais e disse que está faltando administração na Segurança; falta
efetivo, faltam homens nas ruas etc. Mas quem é o culpado disso? Seríamos
nós aqui da Assembléia? O Deputado Edvaldo, talvez? Não. É do Governo.
Ele deveria administrar o Estado como se estivesse administrando a sua
casa. É como se um filho estivesse querendo entrar no caminho errado,
então ele o chamaria dizendo-lhe: não é assim que se faz. Como
administrador, ele tem esse poder. E quem está representando o Governo
na Secretaria é o Secretário Monteiro, portanto é dele que devemos cobrar
providências.

O Deputado Walter Prado criticou a Segurança Pública, porque
não há efetivo. É verdade, inclusive, a Deputada Idalina relatou que em
Cruzeiro do Sul, a Polícia não tem sequer viatura.

Costuma-se dizer Deputado José Luis, que a Oposição não
tem projetos. Mas nós estamos mostrando os erros dessa administração,
aliás, desde a administração passada. E quando nós denunciamos, nós
mostramos dados. Não sou apenas eu quem estou falando. Todos os jornais
reportam sobre isso. Esse final de semana foi um arraso, no entanto, quando
um jornalista quis falar a verdade, foi demitido da Rádio. Antes ele só
falava mentira; só engrandecia a Frente Popular. Dizia sempre: Esse é o
homem! O Senador Tião Viana é tudo! O Governador Jorge Viana é tudo!
Mas de repente ele falou a verdade. Foi cobrar realmente a verdade e foi
demitido.

Tomara que os Deputados do PMN sejam excluídos da Frente
Popular, e venham para a Oposição. Eu estou contando com isso. Serão

três Deputados que poderão se juntar a nós e enquanto estaremos crescendo,
a Frente Popular estará diminindo.

Continuaremos cobrando ações do Governo e com esses três
Deputados seremos ainda mais fortes.

(Sem revisão do orador)

Deputado MOISÉS DINIZ (Líder do Governo) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é sempre bom lembrar que
este plenário é composto por Deputados, tantos da Oposição como da
Base do Governo e determinados termos podem, inclusive, comprometer
o direito das pessoas opinarem. Eu acho que nós temos que tratar a política
com muito respeito aos pontos de vista de outrem.

Senhores Deputados, eu acredito que o foco do debate de hoje
é a essência da Democracia, ou seja, o direito da maioria conduzir um
governo e da minoria se expressar contrária e ser respeitada. A Imprensa é
testemunha de que nós temos nos esforçados para respeitar a Oposição.
Temos feito debates aqui, em que eu tenho vindo à tribuna defender o
papel da Oposição. Portanto, nós, da Base do Governo, precisaríamos, no
mínimo, ser respeitados. Alguns termos usados aqui na Assembléia
Legislativa, na minha opinião, são gravíssimos para a Democracia. Eu não
preciso dizer para os jornalistas, políticos, para as pessoas que nos ouvem
e para os Deputados o que significa os termos aqui empregados, pois nós
sabemos o significado. E nesse nível, o debate torna-se muito ruim.

O Deputado Luiz Calixto sugeriu a convocação do Secretário
Monteiro a esta Casa para debater acerca de duas mortes; não foi para
debater o Sistema de Segurança. Em São Paulo, Estado governado há 12
anos pelo PSDB, meu nobre e querido Deputado Donald Fernandes, há 12
anos não se aprova um Requerimento. Há 45 dias, naquele Estado, um
Coronel que estava comandando uma investigação contra o crime organizado
foi assassinado e somente 42 dias depois da sua morte é que a Polícia
Militar instaurou o inquérito para investigar os fatos. Aqui no Acre houve
duas mortes e os três policiais acusados da primeira morte foram afastados,
e os dois envolvidos na segunda morte estão presos. O inquérito foi
instaurado no outro dia e o Ministério Público foi comunicado. Portanto,
as providências foram tomadas. Não venham com palavras que possam
confundir a opinião pública.

Nós, da Base do Governo já aprovamos Requerimentos da
Oposição e podemos aprovar ou rejeitar. Contudo, precisamos ser
respeitados na nossa opinião, porque nós temos orgulho de fazer parte da
Frente Popular e desse novo Acre. Não fazemos as coisas às escondidas.

Hoje, neste Parlamento, Deputada Idalina, tem duas mulheres
na Base do Governo, a Deputada Perpétua de Sá e a Deputada Maria
Antônia. A Senhora pode até brincar com esse termo que é muito ruim para
a Democracia; para o respeito ao contraditório, que é o que alimenta a
Democracia, mas vamos respeitar pelo menos as mulheres. Esta Casa não
vai sucumbir a ameaças, porque nós somos eleitos pelo povo. Cada um
tem o seu jeito, a sua forma de expor suas idéias, mas foi o povo que aqui
nos colocou e não será um juiz, um promotor ou um desembargador que
nos dirá como deve funcionar este Poder.

Vamos continuar aprovando ou rejeitando requerimentos, a
partir da decisão soberana do povo acreano que nos colocou aqui. Não
adianta ameaças. Nós não temos medo de ninguém, exceto do cidadão, do
povo que nos coloca aqui. É ao povo que nós devemos satisfação e fazemos
isso a cada quatro anos. Nós não somos eternos aqui. Conheci Deputados
que passaram vinte anos, outros passaram oito. O povo coloca e ele tira.

Vou continuar defendendo, ardentemente, o direito da
Oposição. Inclusive eu sempre digo nos jornais, na televisão que aqui
temos uma Oposição pequena, mas combativa. Apesar de somarem apenas
um terço dos Parlamentares, é uma Oposição atuante, pois nos cobra,
empurra o governo para frente e levanta problemas da administração
estadual. Esse é o papel da Oposição. E nós temos enaltecido esse papel.
Porém, por favor, respeitem o nosso direito de defender o Governo, de
defender as conquistas da Frente Popular, porque nós defendemos isso
publicamente. Quem se agacha não vai ao microfone. Quem é subserviente
não vai à tribuna e aos jornais. Não queremos pedir nada mais do que isso
Deputada Idalina, nobres Deputados: que nós pudéssemos respeitarmo-
nos aqui, Governo e Oposição.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT – EM APARTE) –
Deputado Moisés Diniz, provavelmente V. Exa. votou contra o requerimento
de convocação ao Secretário de Segurança, sem tê-lo lido ou sem tê-lo
interpretado. O requerimento abrange muito mais do que os acontecimentos
dos finais de semana, porque se nós fôssemos convidar o Secretário de
Segurança a cada desastre, a cada ocorrência que se verifica na nossa cidade,
nós teríamos que convidá-lo todos as terças-feiras. O requerimento é bem



Rio Branco, quarta-feira 27 de fevereiro de 2008
Ano XLV* Nº 3.678

Diário Oficial do
Poder Legislativo8

mais amplo, bem mais abrangente e não entendo e V. Exa. também não deve
entender que estes termos sejam agressivos, pois não são. Aqui nós
reclamamos, repudiamos, mas respeitamos a decisão da maioria. Mas a
prática desta Casa, é: quando há interesse da bancada governista ou do
Governo, os secretários são convidados por celular e vêm. Nós ainda
testemunharemos muitos desses eventos e quem nos assiste também. Claro
que nós vamos respeitar a decisão da maioria porque somos obrigados,
mas nós temos o direito espernear, de estrebuchar. Ora! Se a bancada
governista é composta por dois terços, não entendo porque o receio, o
medo de algum secretário vir aqui. Sinceramente não. Eles não vêm por
aquilo que nós afirmamos e reafirmamos: o governo os blinda, pois não
quer que seus secretários sejam questionados. O primeiro que ousou
questionar, depois de passar a vida toda elogiando, foi demitido, que é o
caso do Jornalista Washingtom Aquino. Foi demitido porque ousou fazer
uma crítica que nem se aproxima das que nós fazemos. Então, vamos
respeitar o direito da bancada governista de votar contra nossos
Requerimentos, mas a partir de agora, vamos reunir a nossa bancada de
Oposição e vamos convocar o secretário que nos interessar e os Senhores
rejeitam o que não for de interesse. Não podemos, no entanto, de uma
forma inclusive deselegante, dizer que a Deputada Idalina ofendeu alguém.
Ela apenas usou uma figura de linguagem apropriada.

Deputado MOISÉS DINIZ (Líder do Governo) – Nobre
Deputado, V. Exa. leu o Requerimento melhor do que eu, porque V. Exa. é
o autor, portanto sabe que a base para a convocação foram as duas mortes.
A discussão aqui na tribuna feita por V. Exa. e  contestada pelo Deputado
Walter Prado foi a partir das duas mortes. Não se debateu questão de
segurança do Juruá, do Alto Acre ou do Purus. Foram as duas mortes e nós
tomamos providências, enquanto São Paulo não tomou e Rio Grande do
Sul não toma.

Quanto à questão dos termos usados aqui, eles não são
agressivos, eu não disse isso; disse que são desrespeitosos. Eu pedi apenas
que a Oposição nos respeitasse.

(Sem revisão do orador)

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, o Deputado Nogueira Lima, vive fazendo
as contas para diminuir o meu tempo nesta tribuna, mas V. Exa. terá
oportunidade de fazê-lo em 2010. atoda hora a Oposição está reclamando
que o tempo é curto, mas isso é reflexo, Deputado Edvaldo Magalhães, do
reconhecimento da população acreana pelo trabalho da Frente Popular e
que reconduziu a essa Assembléia a sua base reconhecendo, Deputado
Moisés Diniz, o trabalho que a Frente Popular vem fazendo no Estado do
Acre.

Esses termos utilizados aqui me entristecem, mas eu tenho
compromisso com quem votou e quem não votou em mim, portanto, o
meu compromisso é com o povo acreano. então, nesta tribuna, procuro
sempre respeitar o cidadão acreano nos gestos, na postura e na minha
forma de falar. Sendo assim, mesmo com esses ataques, Deputado Moisés
Diniz, não quero de forma alguma entrar numa discussão desse porte.
Todos vocês aqui me conhecem, eu nunca subi a esta tribuna para causar
constrangimento a qualquer companheiro, seja da Oposição ou da Situação,
e mesmo sendo atacados da forma que tomei, não devemos nos agarrar a
algo tão pequeno, não precisamos fazer isso, Deputado Moisés Diniz,
pois há uma platéia nos olhando, ouvindo e que estão aqui de peito aberto
para entender quem está certo ou errado.

Eu venho a esta tribuna com convicção, sem medo e não vou
me esconder debaixo dessa mesa para dizer que estou ao lado do Governo.
Ando de cabeça erguida. Não sou dessa cidade, mas são visíveis as ações
do Governo ao longo desses oito anos na cidadr de Rio Branco. No Governo
Binho Marques, é visível a facilidade na questão das matrículas nas escolas.
Qualquer cidadão acreano que vai matricular seu filho numa escola pública
hoje, lembra como era antes, quando era necessário  pedir a um Deputado
ou a um amigo influente para efetuar uma matrícula. Hoje isso não é mais
necessário, o cidadão tem o direito de exercer a sua cidadania e sem
interferência de qualquer autoridade ou amigo, é por isso que eu tenho
orgulho de defender a Frente Popular, sem medo. Mesmo com esses
problemas que nos enfrentamos na Segurança e na Saúde, me engrandece,
Deputado Edvaldo Magalhães, quando eu chego na minha região no Vale
do Juruá, apesar do que foi colocado aqui pela Deputada Idalina Onofre e
constato que o sonho do povo de Feijó, Tarauacá e do Vale do Juruá, já foi
realizado. Aquela estrada quando muitos ganharam eleições seguidas e
nunca se importaram, foi concluída. Hoje temos a ligação dos Municípios
de Feijó a Cruzeiro do Sul, via terrestre. É por isso que estou na Frente
Popular e vou continuar defendendo esse Governo.

Quem conhecia o 2º Distrito aqui em Rio Branco, a Avenida
Ceará, a Estrada Dias Martins com um comércio falido, sabe que hoje é
diferente. Tudo fruto das ações desse governo que refletem na economia,
na Educação, a Segurança e Saúde. Esse é o Governo que eu defendo; não
preciso me curvar para ser da Frente Popular, eu faço parte dela de livre e
espontânea vontade. Eu sou do PT e na hora em que eu quiser sair do
Partido dos Trabalhadores e da Frente Popular, eu  saio. Então, não preciso
ficar usando de picuínha para vir a esta tribuna. Eu quero tratar de assuntos
do interesse do meu Estado, defender o povo acreano, é para isso que eu
fui eleito.

Deputado JOSÉ LUIS (Líder do PMN – EM APARTE) –
Deputado Taumaturgo Lima, agradeço o aparte, porque V. Exa. é um grande
democrata. Fico feliz, porque fazemos parte do Governo do PT e dentro
desses doze minutos e meio do seu discurso acho importante quando V.
Exa. coloca que temos que deixar de discutir coisas pequenas. Podemos
lembrar um pouco do passado, em 2004, quando a Oposição estava na
Prefeitura de Rio Branco e no último ano de governo tinha 95 mil reais em
caixa. Este é o último ano da Gestão Angelim e temos 302 milhões em
caixa. Temos que lembrar a viagem de ontem do nosso Governador a Brasília,
quando o Presidente Lula garantiu a não privatização da Eletroacre. Tenho
certeza que se fosse outro Governo, já teria privatizado. Lembrar também
que o Governador Binho garantiu, nesse encontro que teve com o Presidente
Lula, mais de 150 milhões para a construção de pontes, inclusive no Juruá.
Devemos lembrar dessas coisas, não podemos ficar pensando no passado,
o que me parece é que Deputados da Oposição, estão com saudades da
época em que ligavam para os Secretários e eram atendidos na hora. Talvez
esse seja o nosso ônus. E qual é o ônus da Oposição? É subir a tribuna e o
faze muito bem. O que nós não podemos aceitar, como diz o Deputado
Moisés Diniz, é brincadeira aqui dentro, porque eu tenho o maior respeito,
principalmente pelas mulheres Parlamentares, mas também tem horas que
eu acho que temos que nos nivelar, porque eu também não posso ficar
calado, aceitando provocações. Como o Deputado Luiz Calixto colocou na
semana passada: “Quem diz o que quer, ouve o que não quer”. Eu não
gostaria de dizer para alguns o que eles não querem ouvir.

Deputado NOGUEIRA LIMA (Líder do DEM – EM APARTE)
– Obrigado, companheiro Taumaturgo Lima pela concessão do aparte. Eu
fico pensando, se nós no Brasil não tivessemos uma Oposição. O que seria
desse país? O PT quase acaba com o país, se não fosse a ação de um doido
lá no Congresso, até hoje não saberíamos quem eram Palocci e José Dirceu.
Eu e os Deputados Luiz Calixto e Luiz Gonzaga estamos no terceiro
mandato. E quando nós assumimos, havia treze Deputados da Oposição e
onze da Situação. A Oposição daquela época também contribuiu e foi
reconhecida pelo Governo da Frente Popular. Apesar de todos os problemas
desde tráfico de drogas ao esquadrão da morte, enfim, de todas as pessoas
que participaram de governos passados e que inclusive, roubaram o dinheiro
da BR, como exemplo, Orleir Cameli e César Messias, nenhuma está na
Oposição. Até o Alércio Dias que foi expulso daqui, eu ouvi dizer que
havia se aliado.

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT) – Deputado
Nogueira Lima, eu respeito muito o pronunciamento de V. Exa. que é
combativo o que é próprio da Oposição, mas quando falta o argumento, ai
se faz de tudo para desqualificar o debate. V. Exa. tem um papel excelente
neste Poder, em nenhum momento eu quis desqualificar V. Exa. ou qualquer
outro Deputado da Oposição. Obrigado, Senhor Presidente.

(Sem revisão do orador)

Deputada ANTONIA SALES (PMDB) – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, ouvintes na galeria, sejam bem-vindos.
Eu quero saudar aqui um dos presentes, o Senhor Branco, lá de Cruzeiro
do Sul. Ele dirige a Apadeq, uma casa de recuperação de dependentes
químicos.

Senhor Presidente, quero responder com todo respeito aqui ao
nobre Deputado José Luis. Eu sempre fui Oposição, assim como o meu
esposo ex-Deputado Vagner Sales, que atuou na política por mais ou menos
25 anos. Então, quero dizer-lhe que não tenho nenhuma vontade e nem
saudade de pertencer a Base do Governo. Porque nos quatro mandatos que
o povo deu para Vagner Sales e dois para mim, nunca precisamos do apóio
do Governo e nem do Prefeito. Precisamos sim, do apoio do povo. Por
isso, eu me sinto sua representante. E dou o melhor de mim para defender
os direitos da população do Juruá. Inclusive, tenho votado a favor de
projetos do Governo, mesmo sendo da Oposição. Mas isso não quer dizer
que eu estou bajulando, ou que eu estou do lado do Governo. Estou do lado
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da população, principalmente, quando os projetos beneficiam o Vale do
Juruá, ou o Estado como um todo.

Senhores Deputados, tanto da Base como da Oposição, vamos
aceitar que na Segurança existem falhas. Vejam o que acontece todos os
dias no trânsito e que é divulgado nos jornais e na televisão. São assaltos e
mortes, principalmente em Cruzeiro do Sul.

Eu fui ao Hospital na sexta-feira visitar um tio do Vagner Sales,
que está com Hepatite A, B e C, e outras complicações. E lá eu vi um rapaz
com morte cerebral, vítima de acidente de trânsito. Então a Segurança está
boa? Não. E esse rapaz não era o único, tinha mais três pessoas em estado
crítico, inclusive, um policial que foi baleado pelo filho de outro militar. Eu
não sei como é que um policial vai a uma missão e leva o filho. Quando esse
policial se jogou para tirar a arma do ladrão que caiu na água, lá no bairro
Alagoa, o filho do policial pegou o revólver e saiu atirando e acertou o
próprio policial. Então, são coisas que não podem acontecer. Isso demonstra
que está faltando gestão pública por parte do Secretário de Segurança.

Não vejo nada demais o Secretário vir aqui explicar esse alto
índice de violência tanto no trânsito, quanto à vida humana. Inclusive, ele
faria uma explanação sobre o seu trabalho, o que é que está fazendo; qual
o objetivo; qual a da Secretaria de Segurança do Estado, tanto no município
como na capital. E nós aqui não estamos querendo fazer oposição só por
fazer. Nós queremos ajudar.

Ontem, lá em Cruzeiro do Sul, desapareceu uma criança no
Badejo e a polícia não tinha um veículo para se dirigir até esse local. O
Corpo de Bombeiros só tinha um microônibus e mesmo assim não foi. O
ex-Deputado Vagner Sales foi quem emprestou o carro para que as pessoas
pudessem ir ao Badejo e até hoje o nosso motorista não voltou. Portanto,
esse é o retrato fiel da nossa Segurança.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) –
Registramos a presença do companheiro Branco.

Deputado DONALD FERNANDES (Líder do PSDB) –
Senhor Presidente, Senhores Deputados, pessoas na galeria, onde se
encontra nosso amigo Branco, que cuida da Apadeq em Cruzeiro do Sul.
Quero dizer que a entidade simplesmente não existiria se não tivesse a sua
ajuda. Talvez ele esteja nesta Casa, hoje, para agradecer ao nosso Presidente
Edvaldo Magalhães a doação de computadores para Apadeq daquele
município, pois assim poderão ensinar informática aos internos. Queremos
agradecer também a Deputada Federal Perpétua Almeida que destinou cem
mil reais da sua cota do orçamento da União, para Cruzeiro do Sul, que
serão revertidos em obras de interesse daquela comunidade, bem como
também a Deputada Antonia Sales que também destinou toda a sua verba
do orçamento do Estado para Cruzeiro do Sul. Esse tipo de atitude nos
deixa muito feliz.

Não toleraremos, de forma nenhuma, que esta Casa nos prive
do direito de fiscalizar o Governo, nem que para isso tenhamos que ir aos
tribunais para valer nossos direitos. Não estamos aqui para nos submeter
à vontade de Deputados da Base de Sustentação do Governo, que fazem
de tudo para agradá-lo, porque cada um tem o seu quinhão e nós sabemos
quais são. E no futuro iremos falar.

Recebemos de Cruzeiro do Sul duas correspondências: uma
diz que não é comum destacar soldados para as ruas, para fiscalizar o
trânsito, porque existem as lombadas. Com isso os acidentes de trânsito só
aumentam a cada dia que passa, a outra correspondência diz que ontem
houve uma reunião em Cruzeiro do Sul convocada por Deputados da
Situação, que estão há oito anos governando este Estado, para discutirem
os problemas da Segurança. Isso é no mínimo, um absurdo, pois estão mais
uma vez querendo enganar o povo, que com certeza não é mais burro.

Os cinco municípios do Juruá contam com apenas um delegado
que acumula também a função de delegado da mulher. Sem contar que
existe apenas uma viatura para atender toda aquela região. Isso é fruto do
Governo da Frente Popular que está há oito anos no Poder.

Vemos aqui alguns Deputados defendendo de forma veemente
o Governo da Frente Popular, mas eles estão legislando em causa própria.

Não adianta nada essas reuniões, pois não irão resolver os
problemas da Segurança em Cruzeiro do Sul. Tiveram oito anos para resolver.
Com isso querem mais uma vez enganar àquela população.

A violência está em todos os lugares, não só em Cruzeiro do
Sul, mas em todo o Estado. Quando nós passamos pela Via Verde podemos
constatar que as luzes dos portes estão apagadas. Ao invés de Via Verde,
aquela estrada deveria se chamar Via Negra. E em conseqüência disso, os
assaltos naquele trecho são constantes. E quando convocamos o Secretário
de Segurança para discutir sobre a violência que assola nosso Estado, ele

não vem, porque está blindado pelos Deputados da Situação.
(Sem revisão do orador)

Deputado WALTER PRADO (PSB) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas, amigos Deputados, dizia um pensador evangélico
que o ser humano mais respeitado é exatamente aquele que respeita. Eu
quero fazer desta tribuna esse instrumento, Deputado Moisés Diniz, que
aqui se trate aquilo que tem que ser debatido.

Não quero aqui nominar, tecer críticas, mas todo Governo, seja
ele de esquerda, de direita, do centro, totalitário, tem acertos e erros.

O Sistema da Segurança Pública e aqui eu quero me referir,
Deputado Nogueira Lima, com o maior respeito ao conhecimento de V.
Exa. no que diz respeito à Segurança Pública, mas quero dizer também que
o Governador Binho Marques, e aqui não se pode negar, porque as coisas
estão aí para quem quiser ver, está reaparelhando as polícias a exemplo do
ex-Governador Jorge Viana.

Agora nós precisamos fazer o debate do ponto de vista da
legalidade. As polícias têm comando, falta apenas a parte operacional. Esta
é que é a colocação.

Agora mesmo, Deputada Idalina, o Governador Binho Marques
está determinando através do Secretário de Segurança, que seja deslocado
três Delegados para Cruzeiro do Sul. Foi realizado concurso para policiais
civis, militares e voluntários. Foram adquiridas mais de cem viaturas. Agora,
o que precisa, Deputado Nogueira Lima, é não termos medo. Rio Branco
precisa funcionar no final de semana. E eu falo com a experiência de dezesseis
anos. Precisa-se, no mínimo, de 30 viaturas operando nos finais de semana.
E aí é questão de comando, Deputado. V. Exa. sabe disso . Tenha a coragem
de dizer.

Isso depende do Comando da Polícia Militar. Não é do
Governador Binho Marques, não é do Secretário de Segurança, porque  o
Secretário de Segurança, Deputado Mazinho, é o agente político que faz o
plano e ele já fez isto.

As polícias, inclusive, foi aprovado pela Assembléia, têm
autonomia. Eu assumo o que digo. Agora, defendo que há necessidade de
comando.

Deputado MOISÉS DINIZ (Líder do Governo – EM
APARTE) – Nobre Deputado, estou solicitando ao Deputado Donald que
apresente os nomes, as vantagens e que a Oposição possa discutir melhor
o papel que o Parlamentar exerce na Assembléia.

Deputado WALTER PRADO (PSB) – Respeito o conhecimento
do Deputado Nogueira Lima, principalmente na área de Segurança. Agora,
efetivamente, o Governo Binho está prosseguindo o que o ex-Governador
Jorge Viana fez nestes oito anos.

Para Cruzeiro do Sul, Deputada Antonia Sales, foram destacados
três delegados de polícia. E é como a Bíblia diz: “Tudo tem seu tempo”. O
Sistema de Segurança avançou; equívocos têm, mas a Assembléia é um
fórum permanente para apontar esses problemas.

(Sem revisão do orador)

ORDEM DO DIA

Aberta a Ordem do Dia, o Senhor Presidente, Edvaldo
Magalhães, convidou os integrantes da Comissão de Orçamento e Finanças,
da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Serviço Público e
da Assessoria Técnica da Casa, para que possam se reunir, no âmbito das
três Comissões, e votarem o Projeto de restauração do Poder Judiciário,
para que o mesmo dê entrada na Ordem do Dia de amanhã.

O Senhor Presidente suspendeu a Sessão por vinte minutos.
(PAUSA)

Reaberta a Sessão, comunicou aos Senhores Deputados e
Deputadas que o referido Projeto foi aprovado e será votado amanhã

Encerrada a Ordem do Dia.

EXPLICAÇÃO PESSOAL

(Não houve oradores inscritos).

7ª SESSÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 12ª LEGISLATURA

Realizada em 27 de fevereiro de 2008
Presidência: Deputado EDVALDO MAGALHÃES
Secretaria: Deputado JUAREZ LEITÃO

EXPLICAÇÃO PESSOAL

ORDEM DO DIA
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PRESENTES: Deputados FRANCISCO VIGA, JUAREZ LEITÃO,
TAUMATURGO LIMA, do PT; EDVALDO MAGALHÃES, MOISÉS
DINIZ, 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; LUIZ
CALIXTO, do PDT; NOGUEIRA LIMA, do DEM; JOSÉ CARLOS, do
PTN; GILBERTO DINIZ, do PT do B; MAZINHO SERAFIM, SEM
PARTIDO.

AUSENTES: Deputados NEY AMORIM, PERPÉTUA DE SÁ, do PT;
HELDER PAIVA, do BPR; MARIA ANTONIA, do PP.

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

Senhores Deputados, atendendo uma solicitação do Diretor-
Presidente do AMAZON SAT, assistiremos, agora, um VT da programação
dessa emissora para 2008. Na sequência, realizaremos a Ordem do Dia,
onde votaremos o projeto de Reestruturação do Tribunal de Justiça.

Suspendemos a Sessão pelo tempo necessário. (PAUSA)
Reaberta a presente Sessão, dado o adiantado da hora,

consideramos prejudicados o Pequeno e o Grande Expediente.

ORDEM DO DIA

Aberta a Ordem do Dia, o Senhor Secretário procedeu à leitura,
em primeira discussão e primeira votação, do Parecer exarado ao Projeto
de Lei Complementar n. 1/2008, de autoria do Tribunal de Justiça, que
“Altera e acresce dispositivos à Lei Complementar n. 105, de 17 de janeiro
de 2002, à Lei Complementar n. 47, de 22 de novembro de 1995, à Lei
Complementar n. 19, de 9 de dezembro de 1988; e altera dispositivos da
Lei Complementar n. 90, de 7 de fevereiro de 2001, e dá outras
providências”.

Em discussão, usaram da palavra:

Deputado JOSEMIR ANUTE (BPR) - Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, sou favorável a esse projeto de
reestruturação do Poder Judiciário, porque ele vai melhorar o salário dos
servidores e a qualidade no atendimento à sociedade. Inclusive, a Presidente
do Sindicato Tosângela Ferraz está de acordo com sua aprovação. Portanto
só tem o meu apoio como servidor.

Fui eleito aqui Presidente da Comissão de Serviço Público e
esse projeto passou pela Comissão, e inclusive o apoio dos demais
integrantes. Então, gostaria de pedir o apoio dos Deputados da Situação e
da Oposição para a aprovação desse projeto, já que os servidores, os
magistrados e os desembargadores estão de acordo.

(Sem revisão do orador)

Deputado WALTER PRADO (PSB) - Senhor Presidente,
Senhores Deputados, funcionários do Tribunal de Justiça, Presidenta Izaura
Maia, amigos na galeria, eu os saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus.

Eu penso que esse Projeto, Deputado Josemir Anute, teve o
que é mais importante na sua essência, que foi exatamente o debate com
todos. E se não bastasse, a Presidenta do Tribunal de Justiça devidamente
acompanhada de assessores, juízes e desembargadores detalhou tudo o
que estava previsto nesse Projeto. E nenhuma sociedade livre e democrática
poderá exercer o seu direito sem que tenhamos um Poder Judiciário forte,
principalmente, com boa estrutura para o atendimento ao público.

Hoje vim expressar o meu sentimento em virtude até mesmo
da área que trabalhei por 16 anos como delegado de polícia e sei da
importância do Poder Judiciário até mesmo para o combate à violência. Há
necessidade dessa estrutura para que esse órgão funcione de maneira
eficiente, pois existe Juiz com 1.000, 2.000 processos para analisar e
dispõe apenas de um escrivão. Portanto, eu voto consciente sabendo que
o projeto é bom. Talvez não seja o ideal para o funcionalismo, mas com
certeza é o que é possível fazer nessa fase administrativa e financeira que
o Acre vive.

Quero fazer um apelo ao Poder Judiciário no sentido de que
adote plantões nos finais de semana, pois a população carente não tem
condições de pagar advogado e a ausência desses plantões, como eu me
referi aqui à nossa Corregedora, faz com que o infratror, às vezes, fique
detido no corretivo. As delegacias e o Ministério Público têm os seus
plantões. Então seria importante que o Judiciário também tivesse , para

que as ocorrências dps finais de semana pudessem ser resolvidas pela
autoridade competente, no caso o Juiz de Direito. Eu voto a favor porque
o projeto é bom para a população acreana e para os funcionários do Poder
Judiciário.

Obrigado.
(Sem revisão do orador)

Deputado NOGUEIRA LIMA (Líder do DEM) - Senhor
Presidente, Senhores Deputados, companheiros na galeria e Imprensa, nós
da Oposição não poderíamos deixar de registrar este momento importante
que o Tribunal nos proporciona aqui na Assembléia ao dar uma lição de
Democracia a este Poder.

Quero parabenizar a Presidenta do Sindicato dos Servidores
do Poder Judiciário, à direção do Tribunal na pessoa da minha amiga de
infância, visto que fomos criados na 6 de Agosto e até estudamos juntos,
que é a Doutora Isaura Maia; também parabenizo a Doutora Eva, que
conseguiu junto com os servidores e com o Tribunal fazer uma lei em que
todos estão de acordo. Isso ficou bem claro no dia que eles vieram debater
aqui e a própria Presidenta do Sindicato falou que não era o melhor, mas
era o que se poderia ter. É importante essa declaração de uma sindicalista
que reconhece que é de negociação este momento no nosso Estado, no
Tribunal e no país. Eu acho que se todo mundo ganha um pouquinho, já é
um avanço. Então, todos estão de parabéns.

Nós da Oposição e, principalmente, os Democratas vamos
votar a favor e com muito orgulho por sabermos que houve ganho para os
funcionários. Foi pouco, e não foi o que o sindicato queria, mas ajudou.
Nós vimos as propostas aqui, achamos que ajudou bastante.

Nós colocamos o nosso ponto de vista a respeito de algumas
questões, mas fomos convencidos de que o referido projeto da forma como
estava era o melhor naquele momento. E a direção do Tribunal também se
responsabilizou em daqui para frente realizar um programa para qualificar
todos os seus servidores. Eu achei importante, quando o Desembargador
Pedro Ranzi falou que é um compromisso do Tribunal qualificar todos os
seus servidores, para que eles alcancem os patamares propostos no tal
projeto. O Tribunal de Justiça está de parabéns! E o meu voto é a favor do
projeto, Senhor Presidente.

Eu estou no nono ano de mandato de Deputado Estadual e
durante esse tempo, eu já votei até contra aumento de salário dos juízes.
Hoje, eu estou votando a favor desse projeto com a consciência tranqüila,
porque sei que ele é importante para o Tribunal.

Obrigado.
(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, minhas queridas Deputadas quero apenas
ratificar o que falei anteriormente para os Membros do Tribunal de Justiça,
os Desembargadores Isaura Maia, Pedro Ranzi e Luiz Laudivon, pessoas
a quem devemos muito respeito. Iremos votar a favor do Projeto de
Reestruturação do Poder Judiciário, mas fazendo algumas recomendações,
porque, no nosso entender, não é correto se tratar  no mesmo Projeto dois
assuntos distintos, como o aumento dos salários dos funcionários de carreira
e a criação de quarenta e sete cargos que serão preenchidos de acordo com
a deliberação daquele Poder. São cargos de livre nomeação. O argumento
usado pelo Tribunal de Justiça foi que é preciso reforçar a assessoria dos
juízes, o que nós concordamos, porque eles têm essa imensa carga de
pareceres que podem ser dados pelos advogados

 A Presidenta do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Justiça
que nos assiste, sabe que essas nomeações podem ser perigoas. O que é
bom, pode se transformar em mais um “trem da alegria”. No entanto, nós
confiamos no Tribunal de Justiça, mas nem por isso deixaremos de cobrar
junto com alguns servidores, e certamente com o Sindicato daquele Poder
que esses cargos sejam preenchidos pelo critério da competência, dentre
os servidores do Tribunal de Justiça, que sejam Bachareis em Direito.
Caso isso não aconteça, não ficaremos calados.

Conforme já dissemos, esse Projeto de Reestruturação do Poder
Judiciário não é necessariamente bom para os servidores de carreira. Ele
em parte beneficia os cargos de confiança e as assessorias. Mas iremos,
com já disse o nosso Líder Nogueira Lima, votar a favor, porque de certa
forma os funcionários estão tendo algum benefício, muito embora pequeno.

(Sem revisão do orador)
Está encerrada a discussão.
Em votação, foi aprovada por 19 votos.

ORDEM DO DIA
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O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Tendo o
referido Projeto obtido mais de dois terços dos votos dos membros da

Casa, o mesmo irá à Redação Final.

Está encerrada a Ordem do Dia.

EXPLICAÇÃO PESSOAL

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) –

Desejamos a todos que vão ao Estádio Arena da Floresta um excelente jogo

e que o Rio Branco vença o Botafogo.

Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente Sessão

Ordinária e convocamos outra para dia e hora regimental.

ERRATA: No Diário 3.674, no Expediente, onde está escrito

Projeto de Lei Complementar n. 1/2008, de autoria do Governo do

Estado do Acre; leia-se: Projeto de Lei Complementar n. 1/2008, de

autoria do Tribunal de Justiça;

Na ATA do dia 13/2/2008, no Expediente, onde está escrito

Projeto de Lei Complementar n. 1/2008, de autoria do Governo do

Estado do Acre; leia-se: Projeto de Lei Complementar n. 1/2008, de

autoria do Tribunal de Justiça.

EXPLICAÇÃO PESSOAL
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