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

Em 29 março 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente

(Às 19 horas e 49 minutos é aberta a sessão).

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

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

Solicito à Sra. Secretária proceder à leitura da Ata da
Sessão anterior.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Sr.
Presidente, requeiro a dispensa da leitura da Ata da Sessão
anterior.

O SR. PRESIDNETE (Carlão de Oliveira) – Fica
dispensada a Ata.

Ordem do Dia.  Solicito à Sra. Secretária fazer a leitura
das matérias a serem apreciadas.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Procedendo
à leitura das matérias. Em 2ª votação e discussão.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROJETO DE LEI nº 422/05 – Autor: Ministério Público –
Ofício nº 622/05 – Ementa: “Altera dispositivos da Lei nº 720,
de 03 de julho de 1997”.

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

Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

 A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária)  - Procedendo
à leitura:

- Projeto de  Lei nº 498/06 – Deputado Gazoni – Ementa:
“Institui feriado estadual toda segunda-feira de carnaval, em
homenagem ao Dia do Comerciário”.

 O SR. PRESIDNETE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei nº 498/06.  Encerrada a discussão
passemos à votação.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

 A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) - Procedendo
à leitura:

- Projeto de  Lei nº 502/06 – Poder Executivo -Mensagem
nº 027 – Ementa: “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar no valor de R$ 571.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento em favor da
Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER”.
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 O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei nº 502/06. Encerrada a discussão
passemos à votação.

 Os Sr. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

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

- Projeto de  Lei nº 494/06 – Poder Executivo - Mensagem
nº 023 – Ementa: “Autoriza o Executivo Estadual a receber em
doação, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA, a área destinada à construção de uma Escola de
Ensino Médio no Distrito de Surpresa, Município de Guajará-
Mirim, Estado de Rondônia”.

 O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 494/06.  Encerrada a
discussão passemos à votação.

 Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) - Procedendo
à leitura:

- Projeto de  Lei nº 504 - Poder Executivo – Mensagem nº
030 – Ementa: “Autoriza o Poder Executivo a proceder a
contratação de pessoal, por tempo determinado, na área da
Saúde, para atender necessidades temporária de excepcional
interesse público, nos termos da Lei Estadual nº 1184, de 27
de março de 2003, e Lei Estadual nº 1545, de 12 de dezembro
de 2005”.

 O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 504/06.  Encerrada a
discussão passemos à votação.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária)- Procedendo
à leitura:

- Projeto de  Lei nº 505/06 – Poder Executivo – Mensagem
nº 031 – Ementa: “Dispõe sobre abono de férias para os
Militares do Estado de Rondônia”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 505/06.  Encerrada a
discussão passemos a votação.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

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

- Projeto de Lei nº 506/06 – Poder Executivo – Mensagem
nº 34 – Ementa: “Autoriza o Poder Executivo Estadual a
conceder revisão geral anual, e dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 506/06.  Encerrada a
discussão, em votação.

 Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

 Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) - Procedendo
à Leitura:

– Projeto de Lei nº 514/06 – Mesa Diretora – Ementa:
“Dispõe sobre reajuste salarial dos servidores da Assembléia
Legislativa do Estado”.

 O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 514/06.  Encerrada a
discussão em votação.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

 A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Procedendo
à Leitura:

- Projeto de Lei nº 492/06 – Poder Executivo – Mensagem
nº 021 – Ementa: “Altera o artigo 1º da Lei nº 1553, de 26 de
dezembro de 2005”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 492/06. Encerrada a
discussão em votação.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. A matéria vai ao Expediente.
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 A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária)- Procedendo
à Leitura:

- Projeto de Lei nº 491/06 – Poder Executivo – Mensagem
nº 018 – Ementa: “Altera o artigo 10, da Lei nº 1040, de 23 de
janeiro de 2002”.

 O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 491/06.  Encerrada a
discussão passemos à votação.

 Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. A matéria vai ao Expediente. A matéria
seguinte.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Procedendo
à Leitura:

- Projeto de Lei Complementar nº 084/06 – Poder
Executivo – Mensagem nº 028 – Ementa: “Altera a redação do
artigo 3º, da Lei Complementar nº 316, de 06 de julho de
2005”.

 O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 084/
06.  A matéria requer votação nominal.

Solicito à Sra. Secretária proceder à chamada nominal
dos Srs. Deputados.

Os Deputados favoráveis votam SIM e os contrários
votam NÃO.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Chamada
nominal.

Chamada nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - ausente
- Deputado Dr. Deusdete - ausência justificada
- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Dr. Carlos - sim
- Deputado Chico Paraíba - não
- Deputado Daniel Neri - ausente
- Deputado João da Muleta - não
- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Chico Doido - ausente
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - sim
- Deputado Romeu Reolon - ausente
- Deputado Carlão de Oliveira - abst. Reg.
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - sim
- Deputado Renato Velloso - sim

Segunda chamada:

- Deputado Amarildo Almeida - sim
- Deputado Dr. Carlos - sim

- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Daniel Neri - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Ronilton Capixaba - sim
- Deputado Romeu Reolon - sim

 O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
Aprovado em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar nº 084/06. A matéria vai ao expediente.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Projeto de
LeiJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 087/06 – Tribunal de Contas
– Ofício nº 117/GP – Ementa: “Cria estruturas administrativas
do Tribunal Pleno, das Câmaras e da Vice-Presidência, cria as
Secretarias Regionais de Controle Externo de Vilhena, Cacoal,
Ji-Paraná e Ariquemes e dá outras providências”.

 O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação.  Encerrada a discussão, passemos à
votação.

Os Srs. Deputados favoráveis votam SIM e os
contrários votam NÃO.

Solicito à Sra. Secretária proceder à chamada nominal
dos Srs. Deputados.

 A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Chamada
nominal.

Chamada nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - sim
- Deputado Dr. Deusdete - ausência justificada
- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Dr. Carlos - sim
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Neri - ausente
- Deputado João da Muleta - sim
- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - sim
- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Carlão de oliveira - abst.  Reg.
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - sim
- Deputado Renato Velloso - sim

  O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
Aprovado em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar
087/06. Vai ao Expediente.

Srs. Deputados, o requerimento do Deputado Dr.
Deusdete, que requer a constituição de uma Comissão
Temporária para acompanhar o pagamento dos descontos
indevidos do IPERON aos servidores do Poderes na ação judicial.
Vai ficar nomeada a mesma Comissão que acompanhou o
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primeiro pagamento.  Então os Líderes não indicaram os
membros e agora vai ser nomeada a mesma. E queria convidar
todos os Srs. Deputados para amanhã às 8 horas na abertura
lá no Tribunal de Contas do Seminário que está acontecendo
pela Escola do Poder Legislativo.

Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar esta Sessão convoco uma Sessão
Solene, sexta-feira, para a entrega do Título de Cidadão aos
homenageados, dia 31, às 10 horas da manhã.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 20 horas e 1 minuto)

ATA DA 7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 31 de março de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente

(Às 9 horas e 35 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Edson Gazoni (PDT), Dr. Carlos
(PDT), Chico Paraíba (PMDB), Daniel Neri (PMDB), João da Muleta
(PMDB), Ellen Ruth (PP), Haroldo Santos (PP), Kaká Mendonça
(PTB) Leudo Buriti (PTB), Everton Leoni (PRONA), Carlão de
Oliveira (PSL), Edézio Martelli (PTN) e Beto do Trento (PSDC).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira)- Havendo
número regimental, invocando a proteção de Deus e em nome
do povo rondoniense, declaro aberta a 7ª Sessão Extraordinária
da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Ata.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Procede
à leitura da Ata.

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

Passemos à Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura da matéria

a ser apreciada.

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

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

-Mensagem nº 01/2006 de 27/03/2006:

Exmº. Sr. Presidente,

Com amparo no 
§ 2º 

do art.134, da Constituição Federal,
c/c 

§ 
2º do art.105 da Constituição Estadual, submetemos à

elevada apreciação dessa augusta Assembléia Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei
Complementar que “Altera os subsídios dos ocupantes dos
cargos da Defensoria Publica do Estado e promove adaptação
ao disposto no

 § 
2º, do art. 134 da Constituição Federal, e da

outras providencias”, que foi devidamente aprovada pelo egrégio
Conselho Superior da Defensoria Pública.

Os integrantes da Defensoria Pública do Estado estão
recebendo subsídios defasados em relação às demais carreiras
jurídicas, necessário dar início a adaptação de remuneração
da carreira aos novos princípios constitucionais,mormente isto
somente será alcançado por etapas que ora se inaugura.

A presente proposta atende aos ditames pertinentes à
boa gestão fiscal, posto que é compatível com a capacidade
orçamentária prevista no corrente exercício fiscal no tocante à
instrução.

Salienta-se que esta proposta está sendo exercida na
plenitude da autonomia administrativa, funcional,financeira e
orçamentária consagrada em favor das Defensorias Publicas
Estaduais por decorrência da novel redação do art. 134, da
Constituição, bem como pelo reconhecimento desse parlamento
que lhe destinou dotação orçamentária específica e
independente na Lei Orçamentária Anual/2006.

Ao ensejo, reiterando que a proposição tem por fim
valorizar a Defensoria Pública que luta pelo cidadão carente,
assegurando o exercício dos seus direitos junto ao Poder
Judiciário, submeto o anexo Projeto de Lei Complementar à
apreciação de Vossa Excelência e dos ilustres pares e, conto
com a imprescindível aquiescência desse respeitável Parlamento
Estadual.

Atenciosamente,

Antônio Francisco dos Santos.
Defensor Público-Geral do Estado.
Carlos Alberto Biazi.
Subdefensor Público-Geral do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Tendo em
vista que a matéria foi lida agora, tem que encerrar esta Sessão
para convocar uma outra no prazo de um minuto para apreciar.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar esta presente Sessão convoco outra
Sessão Extraordinária para o prazo de um minuto.

(Encerra-se esta sessão às 9 horas e 42 minutos).

ATA DA 8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 31 de março de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 9 horas e 44 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Edison Gazoni (PDT), Dr. Carlos
(PDT), Chico Paraíba (PMDB), Daniel Neri (PMDB), João da Muleta
(PMDB), Marcos Donadon (PMDB),  Ellen Ruth (PP), Haroldo
Santos (PP), Kaká Mendonça (PTB), Leudo Buriti (PTB), Everton
Leoni (PRONA), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli (PTN)
e  Beto do Trento (PSDC).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Havendo
número regimental sob a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense, declaro aberta a 8ª Sessão Extraordinária
da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.
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Solicito ao Sr. Secretário, proceder à leitura da Ata da
Sessão anterior.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Sr.
Presidente, solicito de V. Exª a dispensa da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
dispensada.

Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. Secretário, proceder à leitura da matéria

a ser apreciada.

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

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- Projeto de Lei Complementar nº 088/06 – Poder
Executivo/DPE/RO/Nº 01/2006 que “altera os subsídios dos
cargos da carreira da Defensoria Pública do Estado, e dá outras
providências”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – A matéria
encontra-se sem Parecer.  Solicito ao Deputado Leudo Buriti,
para emitir Parecer pelas Comissões.

O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputada Ellen, meus cumprimentos aos Defensores Públicos
que prestigiam a Sessão que votará a matéria de interesse da
Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Meus cumprimentos
também aos presentes, na pessoa do Presidente da Câmara
Eder, de São Francisco e do Prefeito eleito por Guajará Mirim,
Cláudio Pilon - PMDB.

Sr. Presidente, solicito à Mesa que proceda parecer
pelas Comissões ao Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo,
o Projeto de Lei Complementar nº 088/06, que “altera os
subsídios dos cargos da carreira da Defensoria Pública do
Estado, e dá outras providências”.

No que tange a questão redacional e constitucional,
está previsto no capítulo, quer dizer, no art.105 da Constituição
Estadual, parágrafo II que diz: “Lei Complementar Estadual,
de iniciativa do Governador do Estado ou do Chefe da Secretaria
Pública conforme normas gerais e princípios constitucionais”,
no que diz respeito a questão “orçamentária”, também encontra
amparo dentro do presente orçamento, orçamento do qual que
relatou e inclusive acrescentamos de R$ 11.000.000,00 (onze
milhões) para R$15.000.000,00 (quinze milhões) o Orçamento
da Defensoria Pública.

Vale ressaltar que a presente Lei vem atender princípios
constitucionais, tendo em vista a autonomia recém concedida,
autonomia administrativa e financeira da defensoria.  Outros
projetos e outras matérias certamente serão encaminhadas a
esta Casa ainda, beneficiar a Defensoria.

O nosso Parecer, portanto, quanto a esta matéria é
pela emissão de Parecer favorável  aprovação em nome das
Comissões desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Queremos
registrar a presença do Deputado Federal Nilton Capixaba, que
se encontra aqui, é com satisfação Deputado a sua presença
aqui.

Para discutir o Parecer o Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, imprensa aqui que nos prestigia e os nossos

amigos, os nossos companheiros da Defensoria do Estado de
Rondônia.

Eu queria dizer Sr. Presidente, que de fato a Defensoria
do Estado de Rondônia precisa cada vez mais de apoio especial.
Os nossos Defensores nos diversos municípios estão ainda,
até hoje, totalmente desprezados em termos de apoio, em
termos de infra-estrutura, Deputado Everton Leoni.  Nós temos
acompanhado o trabalho da Defensoria Pública, a nossa luta
não é de hoje, V. Exªs sabem que quando da Reforma
Administrativa ainda no Governo passado sugeriu que a
Defensoria Pública fosse um apêndice da Procuradoria Geral
do Estado de Rondônia. Nós, já naquela época lutamos e
entendíamos que a Defensoria Pública teria que ser
independente, porque como é que um apêndice da Procuradoria
do Estado de Rondônia poderia advogar contra o próprio
Estado? Na Lei de diretrizes orçamentária, o Governo do Estado
ele encaminhou a Lei de Diretrizes, e fomos o relator da Lei de
Diretrizes Orçamentária, incluímos 1% do orçamento que
deveria ser destinado aos Defensores Públicos e por incrível
que pareça o Governador vetou. Logo em seguida eu fui o
relator do veto. E Vossas Excelências sabem que nós
derrubamos o veto. Eu fiquei surpreso, Senhor Presidente, e
Vossa Excelência, lembra, quando imediatamente chegou aqui
nesta Casa um novo Projeto no mesmo ano que não se poderia
legislar sobre a mesma matéria já no mesmo ano alterando
novamente a Lei de Diretrizes. E, foi uma discussão acirrada lá
na sala das Comissões, onde nós entendíamos que nós
deveríamos deixar o 1%. E Vossa Excelência sabe que depois
de muitas discussões onde nós deixamos claro que mesmo
depois de um acordo, que não pagava sequer os funcionários
da Defensoria. Mas, depois de muita luta, chegou-se ao
consenso que poderia se colocar de ½% a 1% . Resultado: se
colocou exatamente isso. O Governador quando encaminhou o
Projeto aqui para a Assembléia mandou a menos, ainda menor
que ½%. E uma emenda aditiva de quatro milhões que está
sub-escrita por nós, também, levantou para quinze milhões,
que também não resolve o problema. E, eu fiquei Everton Leoni,
impressionado quando conversei com a Rosana Maria Gomes
Braga que esteve aqui recentemente na Assembléia, da
Defensoria lá do Estado do Pará, e, ela deixou claro que no
Estado do Pará a Defensoria era tratada diferente. Tinha uma
estrutura muito grande, diferente das Defensorias do Estado
de Rondônia que parece como se fossem empregados, mas,
empregados vivendo até de misérias como se estivesse pedindo
esmolas nas Prefeituras e nos Poderes Judiciários para
sobreviver. E, é verdade o que eu tenho dito e cada dia eu
estou mais consciente que o rico tem advogado para se
defender e o pobre tem o defensor público sem nem uma
condição logística para nada. Nenhum apóio sequer para nada.
Para discutir às vezes com o Promotor que está lá no seu prédio
suntuoso com seus salários maravilhosos. E o que está
defendendo o pobre está com dificuldades, e está lá, Deputado
Haroldo Santos, às vezes até com problema interno sem
entender porque é tão desvalorizado. Nós estamos
apresentando na semana que vem uma Emenda Constitucional
que garanta, de fato, a autonomia em todos os aspectos para
os Defensores.

Então, eu quero dizer, aqui, para os meus
companheiros, defensores, que estão aqui presentes que
quando nós recebemos o comunicado de que esta matéria
poderia vir aqui ainda hoje. Todos nós, Deputados Estaduais,
entendemos, que deveríamos marcar uma extraordinária, ainda
hoje, em função do prazo eleitoral.

Eu fiquei muito triste porque enquanto nós
apresentamos e aprovamos o orçamento do Estado que
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concedia um reajuste de 10% no mínimo para os servidores a
proposta chegou aqui dando um reajuste de 5%. Criou-se uma
expectativa muito grande que este ano seria o ano do servidor
público do Estado de Rondônia. Pois é, foram garantidos por
esta Casa o mínimo de 10%, e, que os servidores tiveram
apenas 5%. Tivemos também que aprovar urgentemente sob
pena de não ter nem os 5%, e a responsabilidade ser jogada a
culpa na Assembléia Legislativa. Quero deixar registrada aqui,
também, outra preocupação nossa. Eu não sei se vocês sabem,
mas todos os companheiros sabem que foi exatamente uma
questão muito discutida, foi a questão dos Fundos, os Fundos,
tem uma série de Fundos aqui no Estado de Rondônia que
desde o 1º dia do nosso mandato que todos os Deputados
achavam e entendiam que deveríamos discutir esses Fundos
até porque é muito fácil, se cria o Fundo, desconta os recursos
na base dos Municípios, e, depois na realidade são resumidos
recursos da Educação, da Saúde e das próprias estradas. E,
foi criado um programa tal de FITHA. Esse programa foi uma
discussão muito grande nessa nossa Casa. Chegou-se ao ponto,
João da Muleta, de entender que não deveria criar o programa,
por que o FITHA sai dos próprios municípios, sai da Educação,
sai da Saúde. O FITHA sai exatamente das Bases dos Municípios
e a Lei dizia que nós tínhamos que devolver para os municípios
35%, mas o Governo mandou mais uma vez o Projeto que
deve ser devolvido aos municípios até 35%. Quer dizer, em um
ano eleitoral, Deputado Daniel Neri, em um ano eleitoral, meu
grande companheiro que está aqui presente na Mesa com muita
honra, o nosso companheiro Nilton Capixaba, Deputado Federal,
respeitado que tem trazido aí os deputados federais muito
dinheiro para o Estado de Rondônia, mas o que a gente tem
visto por ai, é que os Deputados no discurso não trazem nada
para o Estado. Não é verdade. Os Deputados trazem para os
Municípios, agora o Governador quer que o Deputado Federal
bote no Estado para ele distribuir o dinheiro, é muito melhor o
Deputado distribuir diretamente Senhor Presidente, já estou
concluindo, diretamente com os Municípios. Então eu queria
dizer que a questão do FITA, o que a gente tem fazer agora é
reunir os Prefeitos para que os próprios Prefeitos possam lutar
para que seja uma distribuição igual.

Então era isso o que eu tinha a falar e, dizer para os
Defensores que estão aqui presentes. Queria agradecer ao
Presidente da Assembléia Carlão de Oliveira porque se mostrou
altamente sensível a situação e, é tão verdade que convocou
essa extraordinária, se Deus quiser, semana que vem nós
estamos entrando com uma Emenda Constitucional que, de
fato assegurar o direito da autonomia aos Defensores. E, eu
fiquei triste, Leudo Buriti, quando recebemos a Defensora do
Pará, Presidente Carlão, Vossa Excelência delegou a assessoria
que eu, pudesse conversar com eles e, eles me falaram da
estrutura que tem a Defensoria Pública do Estado do Pará. E
estão agora já no mês de abril fazendo e convocando todas as
Defensorias da região norte, inclusive o Estado de Rondônia
que possa participar de importantes discussões.

Eram essas as nossas palavras e, dizer o seguinte que
eu peço a Deus todos os dias que nos ilumine pra ver se a
gente tem coragem de enfrentar mais uma vez a batalha nessa
questão desse campo político que esta muito difícil, se alguém
tiver no campo político posições equilibradas e definidas e,
usar muita sinceridade nós passamos um momento esses
políticos tem dificuldades de sobreviver. Eram essas as minhas
palavras o meu muito obrigado Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Ainda para
ratificar o Parecer o Deputado Leudo Buriti.

O SR. DEPUTADO LEUDO – Sr. Presidente, quero fazer
um adendo ao nosso Parecer. Eu li o parágrafo 2º do artigo
105 da Constituição onde dispõe que projeto de iniciativa de
Lei Complementar, iniciativa do Governador ou da Defensoria.
No caso aqui a Defensoria, exatamente é quem encaminha, eu
gostaria que conste nas notas taquigráficas da Assembléia a
iniciativa neste caso, é da Defensoria Pública, matéria
encaminhada pelo Defensor Público Geral do Estado, Dr. Antônio
Francelino dos Santos e o sub-Defensor Público Geral do Estado,
Dr. Carlos Alberto Biase, tendo em vista a autonomia
administrativa e financeira da Defensoria Pública. Dizer que
foram modestos, humildes ao encaminhar o subsídio do valor
em que foi colocado no anexo. Sendo que no nosso
entendimento um Defensor Público deve ganhar, no mínimo, a
mesma quantia que ganha um Promotor Público de Justiça no
Estado de Rondônia. Eu acredito, Deputado Everton, que num
espaço de tempo muito curto nós tenhamos que dar condições
financeira através de orçamento da Defensoria, própria das
Defensorias para que ela não só seja estruturada fisicamente;
com pessoal e também com estrutura física pelo interior afora
para que tenha num espaço de tempo muito curto, as estruturas
belíssimas da Promotoria Pública do Estado de Rondônia, mas
que num período de tempo programado, ordenado pela própria
Defensoria. Chegue próximo das atuais instalações e condições
do Ministério Público porque o Deputado Chico Paraíba acaba
de falar aqui que o advogado, o rico tem dinheiro para pagar
um advogado e o pobre tem o promotor público para acusar.
Nós precisamos, realmente não diria reaparelhar, nunca foi
aparelhada. Mas aparelhar e dar condições à Defensoria Pública
do Estado de Rondônia.

Muito obrigado.

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

Em votação o Parecer. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram.

Aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto.

O SR. HAROLDO SANTOS – Eu quero discutir o Projeto
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Para
discutir o Deputado Haroldo por três minutos, três minutos para
cada Deputado que está passando do prazo da Sessão Solene.

O SR. HAROLDO SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, imprensa, Sras. e Srs.
particularmente os Defensores Público presente. Meu amigo
João Valério, deixando o Ministério da Agricultura, parabenizar
Valério pelo excelente trabalho que você fez, sua candidatura
aposto, se Deus quiser você será nosso colega aqui também
no próximo ano. Meu amigo Adineudo, grande Secretário de
Obras de Mirante da Serra. O Luiz, Secretário de Fazenda, lá
de Teixeirópolis muito bom o seu trabalho, Luiz o nosso Prefeito.
Os Jornalistas aqui presente, o nosso amigo, o nosso Prefeito
de Guajará-Mirim presente, você foi eleito pelo povo, o título é
seu.

Meus amigos, é muito importante essa discussão da
Defensoria Pública, esse Projeto não traz ainda o resgate da
realidade. Na realidade o Defensor Público é para estar
ganhando exatamente o que o Promotor de Justiça ganha, mas
é uma conquista. Aos poucos vamos chegando lá, a Defensoria
que antigamente não era nem reconhecida, mas Defensoria
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pode mudar esse Estado, na realidade a Defensoria deveria
ser chamada muito mais de caminho para cidadania. Muitas
pessoas não têm, sequer, a menor defesa nesse País e
enquanto não dermos a estrutura, mínima necessária a
situação, ainda estará caótica para as pessoas que mais
precisam nesse Estado. E eu fico feliz de ver meus amigos
porque no ano de 89, vejam bem, Sr. Presidente, e Srs.
Deputados, no ano de 89 já começávamos aquela luta quando
eu tive a oportunidade de incluir na Constituição daquela ano.
Na Constituição Estadual muitas coisas que começam a partir
de agora a ser realidade, mas é uma luta de muitos anos, e
luta companheiros. Luta como a PEC que vocês têm aqui para
que vocês elejam vocês mesmo o nosso Presidente, o nosso
chefe da Defensoria no Estado através do voto livre, soberano
de todos os Defensores. A PEC está tramitando nesta Casa e a
gente acredita que o mais rápido possível o Sr. Presidente
colocará para discussão, existem muitos Deputados
interessados em votar essa matéria e vai ser uma matéria
extremamente positiva porque da mesma forma que nós
escolhemos o nosso Presidente, aqui nós escolhemos o nosso
Presidente, é importante que os Defensores Públicos também
possam escolher o seu representante, o seu dirigente máximo.

Sr. Presidente, tão logo termine, eu gostaria de no
momento adequado que V.Exª dispensasse o Interstício
Regimental para que essa matéria já faça a segunda votação
porque hoje é o último dia de prazo para votação desse tipo de
matéria, para que seja aprovado já nas duas votações e os
Defensores Públicos ganhem um pouco daquilo que é obrigação
da lei. Mas já é um avanço porque na realidade o salário deles
tem que ser exatamente igual o de Promotor de Justiça.

Então, peço a dispensa de interstício no momento exato
para que V.Exª coloque esse requerimento no meu nome, no
nome do Deputado Chico Paraíba e tenho certeza que esse
requerimento é assinado também por todos os 24 Deputados.
Obrigado Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Está
encerrada a discussão. Questão de Ordem para o Deputado
para encaminhar a votação.

O SR. EVERTON LEONI – Parece-me que não há
número suficiente para votar e certamente essa votação
acabaria prejudicando esse projeto é a informação que nós
estamos tendo.

Mas eu conversei agora com o Deputado Marcos
Antônio ele já está chegando. Então se o Sr. pudesse suspender
alguns minutos para que dê tempo, afim de que nós possamos
aprovar essa matéria.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado
vai se dando procedimento na chamada dos Srs. Deputados
até que... Porque nós temos horário aqui marcado a Sessão
Solene.

Encerrada a discussão do Projeto. Em votação. Os
Deputados favoráveis ao Projeto votam SIM, os contrários
votam NÃO.

Solicito o Deputado Chico Paraíba para fazer a chamada
nominal.

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu pediria Sr. Presidente,
Questão de Ordem, que fosse verificado o quorum.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito o
Deputado Chico para fazer a chamada nominal dos Srs.
Deputados.

O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) –
Procedendo à verificação de quórum.

Chamada nominal:

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

Segunda chamada:

- Deputado Nereu Klosinski - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - ausente
- Deputado Dr. Deusdete - ausência justificada
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Chico Doido - ausente
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Romeu Reolon - ausente
- Deputado Renato Velloso - ausente

O SR. CHICO PARAIBA (1º Secretário) – Sr.
Presidente, tem 13 Deputados presentes e o presidente é
abstenção regimental.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
suspensa pelo prazo de 5 minutos para ver se chegam alguns
Deputados.

(Suspende-se esta sessão às 10 horas e 11 minutos,
reabrindo-se às 10 horas e 16 minutos).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
reaberta a sessão.

Solicito ao Deputado Chico Paraíba para iniciar a
chamada nominal dos Srs. Deputados. Os Deputados favoráveis
votam SIM, os contrários votam NÃO.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal:
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Chamada nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausência justificada
- Deputado Amarildo Almeida - ausente
- Deputado Dr. Deusdete Alves - ausente
- Deputado Edison Gazoni - sim
- Deputado Dr. Carlos - sim
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Neri - sim
- Deputado João da Muleta - sim
- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - sim
- Deputado Leudo Buriti - sim
- Deputado Chico Doido - ausente
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - sim
- Deputado Romeu Reolon - ausente
- Deputado Carlão de Oliveira - abstenção
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - sim
- Deputado Renato Velloso - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Nereu klosinski - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausência justificada
- Deputado Amarildo Almeida - ausente
- Deputado Dr. Carlos - ausência justificada
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Chico Doido - ausente
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Romeu Reolon - ausente
- Deputado Renato Velloso - ausente

Sr. Presidente 13 votos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em 1ª discussão o Projeto de Lei Complementar nº
088/06. “Altera os subsídios dos cargos de carreira da
Defensoria Pública do Estado, e dá outras providências”.

Vai à 2ª discussão e votação. Matéria seguinte.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Sr.
Presidente, requerimento do Deputado Chico Paraíba e
Deputado Haroldo Santos “requer à Mesa nos termos do
parágrafo Único do Artigo 199 do Regimento Interno, seja
dispensado o interstício regimental para apreciação em 2ª
discussão e votação Projeto de Lei Complementar nº 088/06.

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

Nada mais a tratar, invocando a proteção de Deus e,
antes de encerrar a presente sessão no prazo de 1 minuto
para aprovar em 2ª discussão a matéria que foi nesta sessão.

(Encerra-se esta sessão às 10 horas e 21 minutos).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº00235/SA/ALE/2006
TOMADA DE PREÇOS Nº002/CPL/ALE-RO/2006

A V I S O

A Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, através da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, criada pelo ATO/ADM/GP/Nº1431/
2006,de 10 de março de 2006, torna público que
se encontra autorizada, nos autos do Processo
nº 00235/SA/ALE/2006, a realização de
licitação, às 09 horas, do dia 15 de maio de
2006, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por finalidade
a qualificação de empresas e a seleção de
propostas, com o objetivo de aquisição de
material permanente (fórceps adulto e infantil,
tesoura cirúrgica, extrator de tártaro etc) e
material de consumo (luva para procedimento,
condicionador dental, fio dental 100mts, etc)
para atender as necessidades do Setor Médico
e Odontológico da Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia, nos termos da Lei nº 8.666/
93 e suas alterações.

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

O inteiro teor do Ato Convocatório e de
seus anexos, encontram-se à disposição dos
interessados, para consulta, no endereço acima,
de segunda-feira a quinta-feira, no horário
de 08h às 12h e de 14h às 18h, e na sexta-
feira das 08h às 12h, podendo ser adquirido
até 48 (quarenta e oito) horas antes da data
marcada para o recebimento e abertura dos
Envelopes da Documentação e Propostas, mediante
o recolhimento, em DARE, ao Governo do Estado
de Rondônia, da importância de R$ 10,00 (dez
reais), Código da Receita 6169 – Taxa de
Aquisição de Editais, não reembolsável, em
qualquer agência do Banco do Brasil S/A.

Porto Velho, 25 de abril de 2006.

Albino Falcão de Carvalho
PRESIDENTE da CPL/ALE


