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74ª SESSÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 12ª LEGISLATURA

Realizada em 22 de setembro de 2009
Presidência: Deputado EDVALDO MAGALHÃES
Secretaria: Deputado TA U M ATURGO LIMA

PRESENTES: Deputados Francisco Viga, Ney Amorim, Perpétua
de Sá e Taumaturgo Lima, do PT; Edvaldo Magalhães, Moisés Diniz,
Helder Paiva e Josemir Anute, do BPR; Mazinho Serafim, do PSDB;
Antonia Sales, do P M D B; Delorgem Campos, do PSB; Elson Santiago e
José Luis, do P M N; Idalina Onofre, do PPS; Maria Antonia, do PP;
Nogueira Lima, do D E M; José Carlos, do PTN; Gilberto Diniz, do PT do
B e Luiz Calixto, do PSL.

AUSENTES: Deputados Merla Albuquerque, do PT; Donald
Fernandes, Luiz Gonzaga, do PSDB; Chagas Romão, do P M D B e W alter
Prado, do PSB.

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.

Não houve Expediente a ser lido.

PEQUENO EXPEDIENTE

Deputada PERPÉTUA DE SÁ (PT) – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, venho à tribuna para falar a respeito da
criação da terra indígena Apolima-Arara, no Município de Marechal
Thaumaturgo. Por força de Decreto do Ministro da Justiça, chega ao fim à
luta de um grupo de índios que residem no médio rio Amônia. Há nove
anos eles lutam pela criação dessa nova terra indígena.

Entretanto, Senhores Deputados, cerca de 150 famílias de não
índios que residem na área, hoje, encontram-se acampados no prédio da
Câmara Municipal de Marechal Thaumaturgo, inclusive cinco vereadores
estão proibidos de deixarem o local, aguardando uma posição por parte
dos órgãos competentes acerca de seus futuros.

Partes dessas famílias residem na resex do Alto Juruá, outras
no Projeto de Assentamento Amônia. Nesses últimos nove anos, sob a
liderança da Dona Maritô e do Zé Carlos, os não brancos tentaram uma
solução negociada para o conflito. Entretanto nunca houve um empenho
de fato por parte do Ibama e do Incra. Esse dois órgãos deixaram os
agricultores a mercê da sorte.

Com a definição por parte do Ministério da Justiça, em um
processo que teve início ainda no governo anterior, de que essa área pertence
aos Apolimas, perguntamos o que será feito para resguardar os interesses
dos pequenos produtores afetados? Vale lembrar que muitas dessas famílias
são egressas da terra indígena Kampas do rio Amônia. Elas foram
reassentadas nessa região, exatamente, pelo Governo Federal, que hoje
determina pertencer aos índios Araras.

O clima de insegurança e desinformação, aliados ao ambiente
hostil que tem permeado a relação de brancos e índios, podem levar a um
confronto violento entre as partes. Não queremos contestar o direito dos
nativos em reivindicar uma porção de terra para viver de acordo com seus
costumes e tradições, mas não podemos cruzar os braços diante da angústia
de tantas famílias de trabalhadores.

Diante desses fatos, solicito à Mesa que a Comissão de
Legislação Agrária, tão bem dirigida pelo ilustre Deputado Helder Paiva,
entre nessa questão com o objetivo de interceder em favor de um desfecho
pacífico, que garanta os direitos dos agricultores atingidos, para que tenham
uma indenização justa por suas benfeitorias. Necessário se faz a identificação
de uma nova área para o reasentamento das famílias de produtores.

PEQUENO EXPEDIENTE
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Se faz necessário o imediato deslocamento de uma equipe,
composta por dirigentes da Funai, Incra, Ibama, Governo do Estado e
Assembleia Legislativa, e aqui me coloco a disposição, à Câmara Municipal
que se encontra interditada, inclusive, com vereadores mantidos como
reféns. Os agricultores esperam por providências e clamam por uma
indenização justa. Obrigada!

(Sem revisão da oradora)

O Senhor Presidente (E D VALDO MAGALHÃES) –
Comunicamos à Deputada Perpétua de Sá que a Mesa tomará as
providências cabíveis.

Deputada IDALINA ONOFRE (Líder do PPS) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, quando fui à Brasília
para participar da Conferência Nacional das Deputadas e Senadoras, tive
a preocupação, que já é antiga, de procurar a Frente Parlamentar que foi
criada para dar assistência aos agentes comunitários de saúde e aos agentes
de endemias. Lá na Câmara me foi entregue uma cartilha que mostra passo
a passo a maneira correta de legalizar as questões e de resolver os problemas
existentes nesses dois setores. Mas no Vale do Juruá estão acontecendo
demissões inconsequentes Deputado Nogueira Lima, de uma maneira até
vergonhosa, porque o critério que estão usando para demissão dessas
pessoas é lhes acusando de ladrões e bêbados. E foram abertos até
processos contra essas pessoas.

Inicialmente foram demitidos todos os vigias e contratada a
empresa de segurança Norsegel e para vocês terem uma ideia o salário de
um segurança dessa empresa dá para pagar três vigias. Fui conversar com
o chefe do órgão responsável e ele recebeu-me com um sorriso amarelo. Eu
lhe fiz algumas perguntas e ele disse-me que não sabia de nada, mas que
daria 80 horas de treinamentos para os classificados e que estaria devolvendo
os funcionários antigos da Funasa, os concursados de 2006. Eu perguntei
o motivo e ele disse que a maioria não sabe ler e nem escrever, não consegue,
sequer, preencher uma ficha e também os contratos eram provisórios e o
prazo já estaria vencido.

Recentemente cinco pessoas foram demitidas sem a prévia
defesa, só um lado foi ouvido e os direitos trabalhistas não foram sequer
mencionados. Quando eu questionei isso ao chefe da Paraestatal da Saúde
ele disse-me que contrato provisório não dá direito a nada. Então se não dá
direito vou demitir os funcionários de minha casa e da empresa do meu
marido e vou contratar só funcionários provisórios, porque no final do ano
podemos fazer como a Dona Isanelda fez: mandar uma carta e ainda diz
assim: “Obrigada, o Estado não precisa mais de você”. Essas foram suas
palavras. Uma pessoa ainda disse: “você não tem medo de ser denunciada?”
Ela respondeu: “O Estado agradece se você denunciar”. Essa pessoas
ficou aguardando o salário, plantão, no entanto, não foi pago nem o salário
básico. Ai eu pergunto: quem é o Estado? É a Dona Isanelda, o Governador
Binho ou o povo, que está pagando esse pessoal, que não faz nada a não
ser perseguir.

Amanhã, estarei encaminhando através da Mesa, um
Requerimento solicitando uma cópia do convênio ou do contrato efetuado
entre o Governo e os agentes endemias. Quero saber quantos foram
contratados, qual o valor total dos contratos, qual o órgão responsável
pela contratação, se existe a contrapartida do Estado e se foi feito o processo
seletivo para a contratação.

(Sem revisão da oradora)

Deputado DELORGEM CAMPOS (Líder do PSB) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, ocupo neste momento a tribuna
desta Casa, porque tenho em mãos informações que vêm deixando a
população de Capixaba preocupada. Inclusive uma delas eu considero
uma denúncia, que é a precariedade do funcionamento do Banco do Brasil.
Muito embora tenha acontecido um episódio lamentável em 2006, mas
não acredito que aquela instituição tenha tomado isso como represália,
mesmo porque é um órgão oficial.

As questões da Segurança Pública; o Programa Luz Para Todos,
que vem avançando lentamente e a morosidade no asfaltamento do ramal
da Alcobrás, são outras queixas que estão aqui registradas, mesmo que isso
seja compromisso assumido pelo Governo Estadual. A discussão sobre a
Segurança na área de fronteira é resultado dos pronunciamentos dos
Vereadores de Capixaba. Com certeza essa não será a última vez que
falaremos sobre esse assunto. Inclusive, já abordamos essa questão com
base na situação dos municípios que ficam próximo à fronteira, que são:
Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Capixaba e Xapuri. E para tudo
que foi feito nesta Casa sobre esse problema, tivemos o apoio do Governo
do Estado, que também comunicou ao Presidente Luis Inácio as atitudes
do Presidente da Bolívia, Evo Morales, que inclusive esta ficando famoso
por não cumprir os acordos bilaterais com os países vizinhos e isso tem
deixado a população intranquila.

Tenho informação de que o Presidente Evo Morales realizará
eleição agora em dezembro. Ele está prometendo trazer as famílias para a
fronteira do Acre com a Bolívia. Agora isso não é tão grave. Pior foi quando

prestaram, no Rapirã, uma homenagem ao Presidente boliviano, batizando
o local de Vila Evo Morales, depois disso aumentaram substancialmente,
aliás, nem existia isso ali em Capixaba, os delitos, os furtos e assaltos à
mão armada.

Nós sabemos que a 1700 metros da fronteira boliviana têm
ramais que se cruzam de várias formas, então é possível ir até Iñapari,
Ribeiralta, Cobija, Rapirã e Vila Evo Morales, chegando em Capixaba. Eu
não sei se a Polícia Federal, que é um órgão que tem se dedicado em
combater os crimes de entorpecentes e tráfico de armas tem conhecimento
desses ramais. Até porque, esse fato é muito grave e tem alterado o modo
de vida no Município de Capixaba, que era tão pacato. Nós não temos
autoridade para intervir na legislação boliviana e isso faz com que o tráfico
de armas e munições aconteça de forma escancarada como se não bastasse
a intranquilidade nos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil,
agora temos essa preocupação com Capixaba, que passou a ser mais uma
porta para esse tipo de tráfico.

Eu não quero aqui fazer uma crítica do ponto de vista técnico,
mas sim político, pois o nosso País está mediando conflito na América
Central enquanto nós temos, aqui no Acre, conflitos que atormentam,
perturbam e aterrorizam as famílias acreanas.

A Polícia Rodoviária Federal também tem cumprido o seu papel
naquilo que é possível, mas ela só tem ação nas rodovias federais. Mas
aqui nós temos o serviço de inteligência da Polícia Civil, Militar e Federal
que poderia ajudar na captura e apreensão, como também na prevenção,
para que as famílias daqueles municípios possam ter mais tranquilidade.

  Nós sabemos que o Estado está implementando uma política
de Segurança, no entanto, uma medida de repressão deve ser tomada
imediatamente, porque essa implementação levará tempo e as famílias
continuarão sendo atacadas e aterrorizadas em função do tráfico de drogas
e de armas, que há muito não se ouvia falar.

Portanto, estão de parabéns os nossos Vereadores de Capixaba
por cumprirem o seu papel, como legítimos representantes daquela cidade
ao se preocuparem com esse assunto.

(Sem revisão do orador)

Deputado NOGUEIRA LIMA (Líder do DEM) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, companheiros no Salão do
Povo, companheiros da Imprensa, para a Oposição é muito bom quando
Deputados da Situação reconhecem, aqui, que o problema da Segurança
Pública não é técnico e sim político. Isso é excelente. Isso é o que nós
vimos falando aqui há dez anos. Onde o PT comanda, não existe segurança.
No Rio Grande do Sul foi uma catástrofe, no Mato Grosso foi pior e na
Bahia, Deputado Delorgem, se V. Exa. souber o que está acontecendo
ficará assustado, pois é de apavorar o mundo inteiro e não apenas o Brasil.

A semana passada o Advogado Sanderson Moura disse numa
entrevista, que na época do Hildebrando nós sabíamos quem eram os
culpados. Porém, hoje, tem braço arrancado, cabeça arrancada, pessoas
encontradas mortas na beira de açudes, às margens dos rios, enfim, em
todo lugar. Então está muito pior do que na época do Esquadrão da Morte,
quando o Desembargador Gercindo sabia o nome dos culpados, onde
moravam etc. Portanto, a responsabilidade pela proporção que o caso
tomou, com relação aos crimes cujos réus estão sendo julgados hoje, foi do
ex-Governador Orleir. Não é de outra pessoa. Não adianta hoje, nós
querermos sacrificar este ou aquele, ou dizer que os policiais não eram
eficientes. Na PM há pessoas muito capacitadas. Naquele grupo seleto,
não tem um sequer que não tenha nível superior. Hoje, quase todos os
oficiais que eu conheço são formados: Direito, Ciências Sociais, História
etc. O mesmo acontece com os soldados e sargentos, assim como na Polícia
Civil.

Então, o que está faltando? Gestão e responsabilidade com a
coisa pública, Deputado Delorgem. Não adianta tentarmos encobrir a
irresponsabilidade de um comandante que deixou de comandar, porque
perdeu a essência da corporação militar, que é a hierarquia e a disciplina.
Temos uma Secretária que não tem poder; que não tem condições de colocar
a sua polícia para realmente funcionar, embora possua pessoas eficientes.
Na Polícia Civil também há pessoas capacitadas. Se as pessoas realmente
se empenhassem em fazer um bom trabalho na Segurança Pública, nós
baixaríamos os índice de violência em nosso Estado pelo menos em 30%.
Tenho certeza disso, porque já foi assim antes, pois quando o Governo
quer faz. O governo Orleir deixou acontecer e deu forças para as pessoas
que estavam na Segurança Pública.

O Governo da Frente Popular, desde que assumiu, está tirando
a Segurança Pública de sua responsabilidade e entregando à população. O
povo está à mercê dos bandidos. Então, nós não temos que poupar ninguém.
Se a Saúde está ruim, nós temos que culpar a administração. São os gestores
desse setor que não estão sabendo administrar. O Comandante da Polícia
Militar tem que vir aqui dar explicações por que seu setor não está andando.
Lá é um órgão Militar, que tem que ser dirigido e orientando por militar. Na
Polícia Civil tem que ter um técnico que tenha responsabilidade, poder e
ação; que saiba o que estar fazendo. Não se pode brincar de Segurança
Pública e dizer que agora a sociedade tem que ajudar. É isso, Deputado
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Delorgem, que nós temos que mostrar para a nossa população. Que o
Governo que está aí é um Governo de brincadeira em relação à Segurança
Pública, à Saúde e à Agricultura do nosso Estado.

(Sem revisão do orador)

Deputado JOSÉ LUIS (Líder do PMN) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, amigos que se encontram no
Salão do Povo, Imprensa, eu quero dizer-lhes que hoje se inicia a primavera,
por isso o dia está lindo, não é Deputado Helder Paiva? Eu quero começar
minha fala convidando todos os Senhores Parlamentares para a grande
reunião que a CPI realizará hoje às 16h30min. no auditório da Assembléia.
Nessa reunião mais de trinta instituições estarão presentes para que
comecemos a debater o terceiro pilar da nossa CPI, haja vista que nós
elegemos três pilares para trabalharmos: O primeiro, visa chamar atenção
da sociedade para o problema; o segundo, é a parte investigativa que já
estamos realizando. Inclusive, amanhã, teremos mais uma oitiva. E o terceiro
pilar é apresentar os mecanismos pedagógicos aos Poderes constituídos,
para tentar de uma maneira ou de outra resolver os problemas relacionados
à questão da pedofilia. Portanto, sintam-se todos convidados para essa
reunião que eu tenho certeza que será de extrema importância.

Eu estava ouvindo atentamente a Deputada Idalina, quando ela
se referiu aos grupos de trabalho. E salvo engano, há um ano e meio, nós
aprovamos uma autorização para o Governo do Estado fazer contratação
provisória para suprir alguma necessidade que fosse de urgência. E naquela
oportunidade, se não me falha a memória, a Deputada Idalina foi uma das
que votou contra esse tipo de contratação, por achar que se tornaria um
cabide de emprego. E nós da Base do Governo fizemos a defesa dizendo
que isso não aconteceria, porque hoje, para se contratar qualquer pessoa,
ela precisa fazer concurso público. O Governo criou a Paraestatal, mas foi
feito concurso público.

Quanto ao prazo desses grupos de trabalho foi assinado um
acordo entre o Governo e o Ministério Público para atingir esses grupos de
trabalho até dois anos e que a cada seis meses você iria diminuindo até
extinguir os concursos, haja vista que agora nesse último concurso para a
Paraestatal da Saúde foram contratadas 1.200 pessoas. E V. Exa. diz que a
empresa vai fazer contrato provisório, mas isso é ilegal. O próprio Estado
usava dessa prerrogativa, porém o Ministério Público fez o ajuste e o
Estado está se adequando a essa questão. Então se a empresa de V. Exa. ou
de seu esposo contratar, corre riscos, mas não é o caso e não quero entrar
nessa questão.

Eu estou com uma alteração que eu recebi e que chegou atrasada
em minhas mãos, é sobre o que nós aprovamos aqui, agora em maio de
2009. Salvo engano, eu vou ter que dar uma olhadinha para poder discutir
melhor com V. Exa. sobre essa questão.

O Deputado Nogueira Lima como militar disse uma frase que
me deixou muito preocupado: “Hoje está pior que na época do Esquadrão”.
Então, Deputado, eu vou retificar, pois essa frase citada por V. Exa., foi
dita pelo advogado Sanderson.

Hoje, está sendo julgado um crime que aconteceu há treze anos,
ou seja, na época do Esquadrão. Então, eu não concordo com quem diz que
hoje está pior do que na época do Esquadrão.

(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PSL) – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, já diziam alguns, que só os poetas tinham o direito
de se contradizerem. E as suas contradições muitas vezes eram entendidas
como prosa ou verso. Roberto Carlos, por exemplo, disse que dois mais
dois é cinco. Noel Rosa disse que as rosas não falam, simplesmente exalam.
São contradições que a licença poética permite que o povo entenda. Mas o
povo não entende a contradição dos políticos.

Ouvi desta tribuna Deputados dizerem que o Sistema de
Segurança é bem conduzido, porém a violência não cai. Os índices de
criminalidade só aumentam. Ora, essas contradições não têm
sustentabilidade, ou é ou não é. Agora, quem quer fazer críticas e tem medo
de fazê-las não pode assumir essa postura.

O Sistema de Segurança do Estado do Acre está falido. É um
sumidouro de dinheiro, pois esse setor nunca recebeu tanto dinheiro, como
nos últimos dez anos e não deu conta de amenizar os seus problemas.

(Sem revisão do orador)

GRANDE EXPEDIENTE

Deputado DELORGEM CAMPOS (Líder do PSB) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, eu abordaria aqui um tema acerca do
Banco do Brasil, porém quero me dirigir ao Deputado Luiz Calixto, no
sentido de pedir-lhe que seja claro quando vier à tribuna. O que eu disse,
repito agora: o programa de segurança que está sendo implementado no
Acre é bom, é moderno, só que não terá efeito imediato é algo progressivo.
É um trabalho cauteloso que utiliza o que há de mais moderno na área de

Segurança. Porém, tenho dito várias vezes aqui, que é preciso fazer um
trabalho de repressão, porque senão a coisa não vai funcionar.

Deputado NOGUEIRA LIMA (Líder do DEM – EM APARTE)
– Obrigado Deputado Delorgem, V. Exª é um democrata e quando coloca as
suas preocupações com a Segurança Pública demonstra isso claramente
Porém, V. Exª precisa dizer que o Governo é o responsável pelo que está
acontecendo na Segurança, assim como as pessoas incompetentes que
estão à frente desse setor. Quando realizávamos nossas sessões,
provisoriamente, no auditório da Receita Federal, há aproximadamente um
ano, nós aprovamos um Projeto para o qual o Governo já recebe o dinheiro,
mas como disse o Deputado Luiz Calixto, parece que algumas verbas que
vêm para cá, caem num saco sem fundo, porque as pessoas estão investindo
em determinado setor e não está aparecendo resultado. Um dos nossos
colegas Deputados disse que ia dar 60 dias para que o problema da Segurança
Pública fosse resolvido com a vinda desse helicóptero. Eu dei 90 dias. A
Secretária falou que está tudo bem, que vão elaborar um plano de Segurança
e colocar a polícia na rua, fazer isso e aquilo, mas até agora, nada funciona.
Quando V. Exª cita o município de Capixaba, está de parabéns, Deputado
Delorgem, porque o Senhor está vendo a situação que será gerada lá e está
tendo uma visão excelente. É pior do que o que está acontecendo em sua
cidade. Quando o Presidente da Bolívia colocar todas aquelas pessoas lá, e
fizer a estrada do outro lado, vai ser um caos. Então se o Presidente Evo
Morales continuar com essas ideias, nós vamos sofrer as consequências.

Deputado LUIZ CALIXTO  (Líder do PSL - EM APA RTE) –
Deputado Delorgem, quando citei vosso nome foi em razão da exiguidade
do tempo, todavia outros nomes devem ser citados quanto ao fracasso da
gestão da Segurança Pública, já que este setor é tratado com um amadorismo
fora do comum. A nossa Secretária, que é uma excelente Procuradora, até
hoje só tem usado seu tempo naqueles infadônios e sonolentos seminários
para discutir as causas que nós já conhecemos. O que falta é a polícia nas
ruas. Agora o helicóptero, ou seja, o Viana cóptero passa o tempo todo
plainando por cima da cidade.

Deputado DELORGEM CAMPOS (Líder do PSB) –
Deputado Luiz Calixto, V. Exª agora ratificou a contradição.  Acabou de
elogiar a Secretária de Segurança. Então, hoje é o discurso da contradição,
não das rosas, porque realmente, as rosas exalam, elas não falam.

Senhor Presidente, a política implementada na Segurança
Pública, é moderna, é boa, é correta. Inclusive difere de muitos outros
estados brasileiros. No entanto, é preciso colocar policiais nas ruas.

Nós estamos aqui para defender a sociedade, não para fazer a
defesa desse ou daquele grupo, já que nós estamos vivenciando esses
momentos, os quais temos conhecimento de causa.

(Sem revisão do orador)

Deputado JOSÉ LUIS (Líder do PMN) – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, na semana passada, eu ia tratar desse
assunto na tribuna, porém gostaria de fazê-lo na presença do Deputado
Luiz Calixto, mas ele não estava presente e agora se retirou, portanto, farei
o comentário mesmo assim, pois tenho certeza de que ele está me ouvindo.
É sobre os outdoors que existem na cidade, nos quais V. Exª. pergunta aos
consumidores se eles sabem que o aumento de suas contas de energia
elétrica ocorreu em virtude dos 40% de impostos cobrados pelo Governo.
O Deputado Luiz Calixto diz que votou contra, mas que a maioria dos
Deputados votou favorável e aprovou o aumento.

Sendo assim, gostaria que o Deputado Luiz Calixto explicasse
esse fato, porque na época que houve esse aumento, vários Parlamentares
não estavam presentes nesta Casa. Inclusive, este que está na tribuna. Da
forma que está escrito nos outdoors dá a entender que todos nós votamos
um aumento e isso não é real.

O julgamento do Deputado Hildebrando é importante porque
passados tantos anos estão sendo feitas revelações que nós não
conhecíamos. Eu acredito que o Sistema de Segurança melhorou muito. Na
época do Hildebrando não havia lei. Inclusive, ele foi Deputado Estadual
nesta Casa e as informações que temos é que a truculência era absurda.

O depoimento da esposa do Baiano revela que quando ela se
sentiu ameaçada, foi procurar abrigo. Perguntava-se: “O que é que eu vou
fazer?” Então, correu para a Secretaria de Segurança. Isso segundo o seu
depoimento feito ontem. E como resposta, o Secretário de Segurança na
época, disse-lhe: “Fuja, vá embora, não dá tempo nem mesmo da Senhora
ir a sua casa buscar roupas”. Esse era o estado em que vivíamos naquela
época Deputados, não tem nem comparação com os dias atuais.

Hoje, nesta Casa, se discute compra de helicóptero, Banco de
Horas, Concurso Público, contratação de Delegado. Esse é o discurso, não
é aquele de bilhetinhos para passar na polícia; não é aquele de ficar com
medo da PM. Agora, quando um cidadão é parado numa Blitz, o policial
militar se apresenta com a maior educação, o que não acontecia antes.
Tudo mudou muito. Não é como disse aquele advogado, que hoje é pior do
que naquela época. Nós temos problemas operacionais na Segurança? Claro

GRANDE EXPEDIENTE
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que sim, como também temos na Saúde e na Educação. Agora, não podemos
ser hipócritas e afirmar que de lá para cá tudo piorou.

Eu acredito que quanto mais se planeja, melhor. Os orientais
passam dez, quinze, vinte anos planejando para executar num dia só, é isso
que nós queremos, para que o planejamento seja executado com êxito.

Deputado LUIZ CALIXTO  (Líder do PSL – EM APA RTE) –
Deputado José Luis, para o Governo petista não faltou tempo, afinal já
estamos nos encaminhando para o décimo segundo ano de mandato,
portanto, um tempo razoável para que todo o mapa da violência do Estado
do Acre fosse diagnosticado. Tempo e planejamento não faltaram, dinheiro
muito menos. Se houve um setor no Estado do Acre que recebeu recursos
em volume extraordinário foi o setor da Segurança Pública com a implantação
do Plano Nacional de Segurança na época do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que foi extremamente generoso com o Estado do Acre.

Deputado JOSÉ LUIS (Líder do PMN) - V. Exª. tem razão.
Não poderíamos obter os avanços que tivemos na Segurança se não
houvesse investimentos. Portanto, agradecemos ao nosso ex-Presidente
Fernando Henrique como também ao Presidente Luiz Inácio. Mas, V. Exª.
há de convir que melhorou. Se nós fizermos um levantamento no Brasil
constataremos que a Segurança do Acre não é pior. Eu assisto televisão e
vejo diariamente que no Rio de Janeiro e em São Paulo a violência é
desmedida. São quadrilhas, tiros e muita gente morrendo.

Sendo assim, acredito que o Acre melhorou muito sim e confio
no planejamento da nossa Secretária de Segurança.

(Sem revisão do orador)

Deputada IDALINA ONOFRE (Líder do PPS) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, nobre colega José Luis, o art. 16, da Lei
11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da
Constituição Federal diz: “Fica vedada a contratação temporária ou
terceirizada de agente de combate a endemias, salvo na hipótese de combate
a surtos endêmicos na forma que a lei se aplica”. Isso aqui já está dando a
resposta aos contratos imorais temporários, que eu sempre votei contra.
Eu tenho aqui também dados de óbitos que consegui nas minhas andanças,
nesse final de semana, lá no bairro da Várzea, que estavam camuflados.

O Sivepe é um Sistema de Informação e Vigilância
Epidemiológica e eu acredito que vai fazer um levantamento. Mas vou
levar esse caso adiante, até porque acho errado ficar calada, portanto peço
urgência neste Requerimento que estarei enviando ao Governo do Estado
e à Funasa.

As pessoas que foram demitidas serão orientadas a entrar com
um processo, Deputado José Luis, porque, pelo que sei, em qualquer
processo de demissão existe o exame médico dimensional, o qual não está
sendo feito. Este é o caso que hora se apresenta, mas eu também irei ao
Ministério Público até porque eu quero que eles me informem se um carro
de modelo Parati, Deputado Calixto, consegue consumir duzentos litros
de gasolina por dia e quantos litros de óleo se gasta numa borrificação.
Então todas essas investigações irei solicitar através do Ministério Público
Federal.

(Sem revisão da oradora)

Deputado NOGUEIRA LIMA (Líder do DEM) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, na semana passada, V. Exa.
Deputado José Luiz, disse que a Oposição torcia para que as coisas não
dessem certo na Segurança Pública; quanto mais crimes, melhor seria. Agora
V. Exa. volta a falar sobre isso. No entanto, nós estamos falando aqui, do
crime da motossera e eu também não estava aqui. O Governador do Estado
era o Orleir Cameli e o atual vice-Governador era Presidente da Assembléia.
Hoje o Senhor Orleir Cameli é seu parceiro na Frente Popular e no PT. E
foi ele quem deixou a situação chegar ao nível que chegou.

V. Exa. nos critica por falarmos do mau uso de helicópteros, da
falta de delegados, dos problemas de comando, mas nós temos liberdade;
não somos presos a governo nenhum. Eu fui da Frente Popular e certa vez
disse para o ex-Governador Jorge Viana que seu calcanhar de Aquiles eram
a Segurança e a Saúde Pública. Disse porque o meu mandato me permite
emitir minhas opiniões, são minhas e da população que me colocou aqui.
Eu não sou teleguiado nem venho aqui fazer discurso para beneficiar esse,
elogiar aquele outro. Deputado José Luis, eu fui colocado aqui, pela
população com 4.777 votos. Se eu não fizer nada, em 2010 o povo pode
me tirar, mas se quiser que eu continue, estarei aqui, provando que a
população tem um Deputado que a representa neste Poder Legislativo,
que não se abaixa para nenhum Governo. Inclusive tenho dito isso para o
meu governador Bocalom. Serei seu defensor, mas o que estiver errado eu
vou falar.

Eu não sou capacho de ninguém e sou um combatente da
Segurança Pública. Bandido para mim é bandido e não cidadão infrator. E
como tal, tem que estar na cadeia, atrás das grades.

(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PSL) - Senhor Presidente,
Senhores Deputados, discutir Segurança Pública, exatamente no momento
que está sendo realizado o julgamento de um integrante do Esquadrão da
Morte, de certa forma, dá uma vantagem para o Governo. Porque as imagens
de um homem serrado com os olhos extirpados, é muito forte, choca a
todos. Portanto, aqueles que dizem que, naquela época era pior e hoje é
melhor, levam uma certa vantagem, porque quem viu a imagem de um ser
humano, daquela forma há de concordar.

Há mais de dez anos que a Segurança Pública no Acre, está
falida, pois foi a Secretaria onde houve a maior rotatividade de Secretários.
Nenhum deles “segurou o tranco”, deu respostas positivas, ou foi bem
avaliado por nossa população. E o setor recebeu dinheiro “no balde” como
se diz na gíria: Não faltou dinheiro, nem tempo. Mas, de certa forma,
temos que reconhecer que não dá para comparar com aquela imagem de um
homem serrado. Muito embora, durante o Governo do PT tenham aparecido
vários corpos desovados nos igarapés e abandonados nas estradas.

 Agora meus amigos petistas, as passagens dadas pelo
Esquadrão da Morte saíram do gabinete do ex-Governador Orleir Cameli,
parceiro dos Senhores. Do mesmo Governo com o qual o PT fez acordo
político; do ex-Governador que tem oitocentos milhões de contratos no
Estado. Portanto, não mascarem este dado, vão devagar com estas
afirmações. Ora, o Orleir não era chamado pela turma da Frente Popular de
traficante, ladrão e outras coisas mais? No entanto, essa pessoa está
entronizada pelos petistas. Dizem que o Jorge Viana dá pulos de alegria
quando passeia num carro com vidros abertos em Cruzeiro do Sul. Dizem
que é uma coisa fora do comum. Ninguém conhece o Jorge Viana quando
ele está ao lado do Orleir Cameli, porque ele sabe muito sobre o Jorge
Viana, tanto é que coloca ele no cabresto, então muito cuidado porque
segundo o PT, o Esquadrão da Morte era financiado pelo Orleir Cameli,
que é o principal parceiro do PT, no Vale do Juruá. Obrigado.

(Sem revisão do orador)

Deputado TA U M ATURGO LIMA (PT) – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Imprensa, plenário, em primeiro
lugar quero agradecer ao Deputado Ney Amorim, nosso Líder, por me
conceder o tempo da liderança do PT. Eu, sinceramente, não entendo mais
nada em relação a toda essa discussão. Primeiro criticam a Saúde, dizendo
que o Governo demitiu vários agentes de endemias; falam do contrato de
outras secretarias. Depois vêm à tribuna e leem um dispositivo constitucional
dizendo que é proibido a contratação provisória para a Saúde. Quer dizer
se acende uma vela para Deus e outra para o Diabo.

Pelo amor de Deus! O Governo está fazendo concurso para
regularizar a situação dos contratos irregulares. O Executivo está atendendo
uma recomendação do Ministério Público, que pede a extinção dos contratos
provisórios e dos grupos de trabalho. É muito fácil chegar aqui na Assembleia
e falar: “Não, eu sou contra contratação provisória”. Mas, depois: “Eu sou
a favor que o Governo mantenha os provisórios”. Sinceramente, eu tenho
dificuldades de entender esse tipo de discussão.

Deputada IDALINA ONOFRE (Líder do PPS – EM APA RTE)
– Deputado Taumaturgo, o Senhor está confundindo alhos com bugalhos.
Porque em nenhum momento eu disse que aceitava a contratação temporária.
Não sou contra concurso não! Mas que seja definitivo, aos moldes do que
foi realizado para o Iapen. Estou questionando aqui, é a questão dos agentes
de endemias, porque está sendo feito algo ilegal; está na Constituição.
Então, rasguemos a Constituição. A nossa Carta Magna diz que na Saúde
é permitida a contratação por 3 meses, podendo ser prorrogada por mais 3
meses quando houver um surto. Mas quem é que garante que uma pessoa
que trabalha há dez anos borrifando não esteja com a saúde já comprometida?
É isso que eu estou questionando. Quero que se legalize essa situação, não
estou pedindo que demita ninguém. Estou pedindo que seja feito uma
coisa bonita, aos moldes do que está sendo feito na Prefeitura de Rio
Branco. Lá os agentes de endemias estão todos sendo efetivados. Não sei
se o Senhor tem conhecimento disso. E de uma maneira não dolorosa.
Agora, aqueles que foram contratados por causa das endemias, mas que
estão à disposição de cooperativas, de outros setores, não têm direito. Foi
feito um processo de seleção Deputado, coordenado pelo Doutor Jessé e
pelo meu irmão. Se o Estado não tiver a prova material para fornecer, a
prova testemunhal é válida. Eu quero que seja feita uma coisa decente, que
não seja dolorosa para os pais de famílias que estão lá com depressão.

Deputado TA U M ATURGO LIMA (PT) – Eu discordo da
posição da Deputada Idalina, até porque o que eu falei, fiz com muita
segurança. Já a Deputada fala uma coisa no Pequeno Expediente e outra
totalmente contrária no Grande.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PSL – EM APA RTE) –
Deputado Taumaturgo, o que a Deputada Idalina falou foi perfeitamente
contundente. Nós temos aqui nos posicionado contra a reedição ilimitada
desses contratos provisórios. Eu acho que em algumas situações específicas
os contratos provisórios podem sim, ser regularizados, até para atender
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aquilo que nós mesmos aprovamos aqui na Assembleia, que são exatamente
as situações de emergência. E o que ela falou é que existe um mandato
constitucional, que diz que aqueles que foram aprovados em concurso
público, devem ser efetivados. Tanto isso é verdade, que a Prefeitura tem
feito isso com certa regularidade. Mas somos contra contrato provisório.
Acho até, e aí não é apenas eu que acho, é o que está na Constituição, que
em algumas situações, pode-se contratar provisoriamente, porque nós
autorizamos. Agora, não dá para ser algo corriqueiro, porque essas pessoas
não têm estabilidade no emprego. E nesses casos, nós sabemos como
funciona as pressões em cima desses funcionários. Ora, uma coisa é
contratar provisoriamente para combater as endemias. Outra bem diferente
é contratar para o Detran, para a Fazenda, para a Educação, exceto
professores. O contrato no Estado do Acre é uma moeda eleitoral muito
forte. É uma moeda que é usada para pressionar, coagir. Então, que fique
bem claro: não há contradição no discurso da Deputada Idalina Onofre.
Talvez V.Ex.ª é que tenha entendido mal. Nós temos uma determinação
Constitucional que diz que aqueles que são trabalhadores efetivos e que
foram submetidos a seleção pública, podem pleitear a efetivação no cargo.

Deputado TA U M ATURGO LIMA (PT) – Incorporo o aparte
do Deputado Luiz Calixto e reafirmo: é só ter acesso as notas taquigráficas,
que V.Ex.ªs vão confirmar as contradições da Deputada Idalina. E quanto
aos contratos provisórios, que o nobre Deputado diz que é moeda de
troca, isso ou aquilo, afirmo-lhes que nunca se fez tantos concursos para
diminuir o número de contratos provisórios quanto na administração da
Frente Popular. Portanto, isso não procede e o Governo está tendo o
cuidado, o zelo e trabalhando para, realmente, fazer concurso em todas as
Secretarias, para evitar contratações por contratos provisórios ou grupos
de trabalho.

Eu, ontem, diante desse processo de julgamento que está
acontecendo no nosso Estado, do crime da motosserra, assisti na televisão
a nossa sociedade se posicionando a favor da Justiça. Anos atrás vivíamos
um verdadeiro faroeste, com cartazes na porta do Banco do Brasil, na
porta dos correios, estipulando valores para quem desse informações sobre
determinadas pessoas.

Eu tenho certeza, Deputado José Luis, de que o Acre ainda
precisa avançar muito mais na Segurança Pública, na Saúde, na Educação,
na Agricultura, mas nós não podemos deixar de reconhecer os avanços que
o nosso Estado tem conseguido na Segurança Pública. De uma só vez a
Secretaria de Segurança contratou vinte e cinco delegados, o mesmo número
já existente em toda história do Acre. Entregou viaturas para as policias
civil e militar e inclusive, um helicóptero que vai atender não só a Segurança
Pública, mas a Saúde, Educação e as comunidades distantes. Estão
questionando a compra dessa aeronave e ainda metem o nome do nosso
querido ex-Governador Jorge Viana, futuro Senador, o qual é muito querido,
inclusive, pela Oposição, nessa questão.

(Sem revisão do orador)

Deputado MOISÉS DINIZ (Líder do Governo) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, tenho assistido a Imprensa
nacional e um dos assuntos mais candentes do momento é o julgamento do
ex-Deputado e ex- Coronel Hildebrando Pascoal, que comandava o crime
organizado no Estado do Acre. Não vou entrar em detalhes quem deu as
passagens, porque se naquela época eu fosse Deputado e tivesse uma
informação dessa, imediatamente teria denunciado ao Ministério Público.
É inacreditável um governador dar passagens a criminosos.

Não quero aqui, entrar em detalhes quem é que pega obras ou
não. Quero apenas agradecer a todas as pessoas que me conduziram até
aqui. A todos os acreanos, homens e mulheres, Deputados, Vereadores, o
ex-Governador Jorge Viana, a ex-Deputada Naluh Gouveia, Deputado
Edvaldo Magalhães, Deputado Luiz Calixto, que foram os Parlamentares
mais combativos, juntamente com o ex-Governador Jorge Viana, no combate
ao crime organizado.

Quero parabenizar a todos por essa luta, pela dignidade humana.
Encontrar um corpo desovado em estrada deserta, já é indigno. Agora,
encontrar um corpo em que se comprovou que foi assassinado pelas Forças
Militares do Estado é pior ainda. Parabéns a todos por essa luta. O presente
e o futuro agradecem.

Às vezes fico imaginando uma criança de 13 anos sendo
queimada com óleo e depois ser assassinada. Aqui no Plenário da Casa,
ouço discursos emocionados da Deputada Antonia Sales, que fala das
crianças barbarizadas pela pedofilia, então, Deputada, o que é uma criança
de 13 anos ser queimada com óleo quente e, após isso, ser assassinada, por
não dizer onde o pai estava escondido! Parabéns, mais uma vez, a todos
vocês.

Infelizmente, na época me encontrava no interior e não pude
participar dessa luta, mas fui bem representado. O Acre nunca mais voltará
a ser o que foi.

Quero informar ao nobre Deputado Nogueira Lima, que não
vou debater sobre a Segurança, porém em nenhum momento afirmei, tenho
como provar através dos registros taquigráficos, que um helicóptero iria

resolver os problemas de Segurança em dois meses. Não vou entrar nesse
debate hoje, porque o que está ocorrendo aqui ao lado, a menos de cem
metros, para mim é o assunto mais importante no Acre. Não que a Oposição
não deva cobrar ou criticar, porque esse é o seu papel e deve ser respeitado.

Gostaria de informar que no dia 28 de setembro, sobre a anuência
do Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, receberemos o
Ministro do Itamarati que coordena as comunidades brasileiras no exterior.
Foram convidados os Deputados Estaduais, Federais, Senadores, Prefeitos
e Vereadores da fronteira para participarem desse evento. O momento será
oportuno para recebermos o Ministro que está vindo ao Acre para instalar
o Consulado Sazonal.

Esse Consulado será instalado em Plácido de Castro e
acompanhará todos os procedimentos de legalização dos brasileiros na
Bolívia, bem como suas transferências para o Brasil. Estou passando uma
informação que a Deputada Perpétua pediu que desse aos nobres Deputados.

Então dia 28 acontecerá aqui na Assembleia esse grande evento
e na sexta-feira, dia 2 de outubro esse mesmo grupo de políticos seguirá
para Plácido de Castro, onde estarão presentes as famílias de Capixaba de
Epitaciolândia e Brasiléia.

A implantação desse Consulado Sazonal é uma conquista dos
brasileiros que residem e trabalham na Bolívia e também da Bancada Federal
e da Assembleia Legislativa.

Obrigado, Senhor Presidente!
(Sem revisão do orador)

Deputado MAZINHO SERAFIM (Líder do PSDB) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados e Deputadas, visitantes no Salão do Povo,
Imprensa, meu bom dia, aproveitando que o tema hoje é Segurança Pública,
não poderia deixar de registrar aqui na tribuna que neste final de semana,
Deputado Nogueira Lima, a coisa ficou difícil em Sena Madureira. Até
policiais da Capital tiveram que ser encaminhados para aquele município,
para conter os bandidos, que se aglutinaram num bairro e estavam trocando
tiros com a polícia, fizeram reféns, pintaram e bordaram na cidade.

Um outro fato é sobre um detento que morreu no presídio de
Sena Madureira e disseram que tinha sido de overdose, porém os médicos
do IML falaram que ele morreu em decorrência de um traumatismo craniano.
A família acha que ele morreu se debatendo, pois estava com muitos
hematomas nas costas e cabeça. Inclusive, eles suspeitam, de assassinato,
está registrado aqui nos jornais de hoje.

Ano passado um outro preso morreu da mesma forma. E até
hoje não foi desvendado aquele caso. O detento apareceu todo roxo, seus
testículos estavam enormes.

Peço, novamente, à Comissão de Direitos Humanos da Casa
que vá à Sena Madureira e faça uma investigação; que converse com os
médicos do IML, que desvende esse caso. Porque está em jogo o papel da
Segurança Pública do nosso Estado.

Para não dizer que o Governo não está fazendo nada pela
Segurança Pública de Sena Madureira, ele está ampliando as instalações do
presídio. Sabemos que o Estado ganha quando manda infratores aos
presídios. Então, lá está sendo dobrada a capacidade de trezentas, para
seiscentas vagas. Essa é a Segurança Pública que o Estado está trabalhando
lá em Sena Madureira.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PSL – EM APA RTE) –
Deputado Mazinho, o inusitado de tudo isso é que o Governo coloca a
construção de presídios como uma das maiores conquistas da Frente
Popular. E se V. Exa. for mergulhar nos dados, constatará que 90% dos
presos têm até vinte e cinco anos, significa que esses presos eram crianças
quando o Governo do PT assumiu. Portanto, não adianta querer colocar a
responsabilidade no parceiro Orleir, a frente tem que assumir o ônus.
Pegando um pouco do que foi dito anteriormente, o Estado que matou o
Baiano é o mesmo que matou o irmão do Vereador e o que já vitimou várias
pessoas dentro das penitenciárias e fica por isso mesmo. Aqui no Acre é
interessante. Esse crime só será esquecido com o surgimento de outro e
tem mais, ele não vai ser resolvido, como não foi também aquele outro caso
de Sena Madureira, porque não há interesse do Governo em resolver. E a
Assembleia fica tentando dar conta daquilo que é responsabilidade da
polícia. Peça o inquérito daquele caso que V. Exa. denunciou. Os Deputados
W alter Prado e Idalina Onofre tentaram fazer o papel de polícia. Nós não
somos policiais, nós não somos delegados, o nosso papel aqui é cobrar,
denunciar e tornar público. As investigações devem ser feitas por quem de
direito, nós não podemos aqui assumir o papel de delegados, muito menos
o papel de investigadores, a nossa função é dar voz, é dar eco aquilo que
acontece e muitas vezes a sociedade não tem conhecimento. Portanto,
fique certo, daqui uma semana ninguém mais fala nesse caso, vai ser outro,
porque já mataram em Tarauacá, em Sena Madureira e em Rio Branco, não
se tem as contas. E o Estado é o mesmo que tem helicópteros, não sei
quantos veículos, porém o próprio sindicato dos militares denunciou que
a maioria são bicicletas. O Governo deveria reconhecer que o Sistema não
funciona.
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Deputado MAZINHO SERAFIM (Líder do PSDB) – Obrigado

Deputado Luiz Calixto. Agora, é desumano o que se passa nesses presídios.

Insisto que esta Assembleia mande representantes para investigar esse

caso, por mais que não dê em nada. Sabemos das dificuldades que a

Comissão enfrentará para instaurar e, realmente, saber o que aconteceu,

mas mesmo assim eu insisto que a Assembleia Legislativa envie à Sena

Madureira membros da Comissão de Direitos Humanos para sabermos o

que realmente aconteceu.

Deputada IDALINA ONOFRE (Líder di PPS) – Deputado

Mazinho, a Comissão é realmente para dar visibilidade a esses problemas

que estão acontecendo dentro das penitenciárias. Um exemplo é o

assassinato do Martim Martiniano. O que está sendo feito para que se dar

uma resposta à sociedade? A população não aceita mais isso que está

sendo colocado como um projeto de Segurança.

Deputado MAZINHO SERAFIM (Líder do PSDB) – Tudo

isso, amigos Deputados, acontece por causa do desemprego. O que um

jovem de dezoito, vinte anos vai fazer em Sena Madureira? Cadê os

incentivos? O que vemos na nossa cidade é um Prefeito cassado, gastando

um absurdo. Agora mesmo fez um carnaval e gastou mais de cem mil reais,

são essas bandalheiras que vemos lá em Sena Madureira. Atrás disso vem

a vadiagem.

O presidiário mais velho em Sena Madureira tem 28 anos de

idade. É um absurdo e 90% dos problemas são decorrentes das drogas. Eu

peço que esse caso não passe em branco. Obrigado.

(Sem revisão do orador)

Deputada ANTONIA SALES (PMDB) – Senhor Presidente,

Senhoras e Senhores Deputados, no início deste mês visitei as comunidades

dos rios Bajé e Amônia, que pertencem ao Município de Marechal

Thaumaturgo. E exatamente nesta tribuna eu manifestei a minha

preocupação com os moradores dessas comunidades.

Há nove anos que a etnia Arara vem querendo reconquistar os

seus territórios. Acontece que a etnia Arara mora às margens do rio Bajé e

eles consideram essa extensão do rio Bajé até o rio Amônia seu território.

Mas acontece também que têm brancos que moram ali há mais de 50 anos.

São cento e cinquenta famílias que estão preocupadas com suas terras,

porque é de lá que elas produzem o seu sustento e agora estão ameaçadas

pelo Ibama, porque não podem criar mais de 20 cabeças de gado. E nem

plantar.

Então, o pronunciamento da Deputada Perpétua de Sá veio

confirmar a minha preocupação, pois as autoridades envolvidas nessa

questão, como é o caso do Incra que fez o assentamento e do Ibama que

criou as reservas, já sabiam que havia litígio entre aquelas comunidades.

Então por que permitiram que esse povo continuasse plantando? E agora

esses pobres moradores foram abandonados, portanto cabe ao Governo

Estadual agir.

Vou pedir a intervenção da Deputada Perpétua Almeida para

que juntamente com a bancada Federal do Acre verifique junto ao Incra e

aos Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente como vão ficar as famílias

que abastecem os dois municípios de Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro

do Sul. Esses agricultores estão sitiando a Câmara Municipal de

Thaumaturgo. Está ai o Secretário de Agricultura e o do Meio Ambiente da

Prefeitura desse município que, por ironia, é um índio Ashaninka.

Então, cabe ao Ministério Público, ao Governo do Estado, ao

Ibama e IMAC fumarem o cachimbo da paz e encontrarem uma solução

que não prejudiquem esses agricultores, porque há muito tempo eles

também são donos dessa terra que está se tornado produtiva, porém eles

agora estão sem alternativa, sem destino.

Temos que pressionar as autoridades a resolverem esse impasse,

porque agora esses agricultores estão ameaçando fechar, além das escolas,

a Prefeitura.

Obrigada.

(Sem revisão da oradora)

O Senhor Presidente (E D VALDO MAGALHÃES) –

Suspendemos a Sessão para entendimento entre as lideranças de bancadas.

(PAUSA)

Estão reabertos os trabalhos.

ORDEM DO DIA

(Não houve matéria a ser apreciada).

EXPLICAÇÃO PESSOAL

(Não houve oradores inscritos).

ORDEM DO DIA

EXPLICAÇÃO PESSOAL
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