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Buriti (PTB), Chico Doido (PSB), Pulo Moraes (PL), Ronilton
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O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 15ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª Legislatura da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia.

Solicito ao Sr. 2º Secretário que proceda a leitura da
Ata da Sessão anterior.

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

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

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda a leitura do
expediente recebido.

O SR.NEREU KLOSINSKI (Secretário ad hoc) –
expedientes recebidos:

EXPEDIENTE  RECEBIDO

1 – MENSAGEM Nº 043/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2007”.

2 – Ofício nº 002/06 – UNIJURB, encaminhando proposta de
Projeto de Lei em benefício dos jurados do Estado de Rondônia.

3 - Ofício nº 003/06 – Secretaria de Estado da Agricultura,
Produção e Desenvolvimento Econômico e Social – SEAPES,
comunicando que o senhor Luiz Cláudio Pereira Alves,
transmitiu o cargo para Marco Antônio Petisco e Aníbal de Jesus
Rodrigues assumiram as funções de Secretário de Estado da
Agricultura, Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social
-– SEAPES e de Coordenador Técnico, respectivamente, no
dia 31 de março do corrente ano.

4 – Requerimento s/n – Associação dos Proprietários Rurais
de Rondônia – APRRO, solicitando desta Casa de Leis, apoio
para criar mecanismos que contemplem a reivindicação
referente a implantação de hidrovia e de eclusas na implantação
das usinas hidrelétricas em estudo pela estatal Furnas Centrais
elétricas S/A, no rio Madeira.

5 – Ofício nº 66/06 – Câmara Municipal de Santa Luzia
D’Oeste, encaminhando para conhecimento e providências,
cópia do Requerimento nº 21/06, de autoria do Vereador Eliabe
Ferreira, no qual solicita a viabilização de um veículo ¾ para a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Boa Esperança –
ASPRUBE.

6 – Ofício nº 221/06 – IBAMA-RO, em resposta ao Ofício P/
62/06, referente  a denúncia  formulada  pela Comissão dos
Acampados  da LP-35.

7 – Ofício nº 169/06 – CGAG, agradecendo em nome do
Excelentíssimo Sr. Ivo Narciso Cassol, Governador do Estado
de Rondônia, pelo convite  para participar da Sessão Solene
de entrega de Título Honorífico de Cidadão do Estado de
Rondônia aos Senadores Efraim de Araújo Moraes e Amir
Francisco Lando, e parabenizando esta Casa pela iniciativa.
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8 - Comunicado n° AL000134/06 – Ministério da Educação,
informando sobre liberação de recursos financeiros para o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa
PNAE, no valor de R$530.830,80.

9 - Comunicado n° AL000135/06 – Ministério da Educação,
informando sobre liberação de recursos financeiros para o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa
PNAC – PNAE CRECHE, no valor de R$ 2.563.60.

10 - Comunicado n° AL000136/06 – Ministério da Educação,
informando sobre liberação de recursos financeiros para o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa
PNAI – PNAE INDIGENA, no valor de R$25.840,00.

11 – Ofício Circular nº 46/06 – Câmara dos Deputados,
comunicando a posse do Deputado Federal Miguel de Souza,
na Presidência da Comissão da Amazônia, Integração Nacional
e de Desenvolvimento Regional, ocorrida no dia 29 de março
de 2006.

12 – Ofício nº 036/06 – SEPLAN, encaminhando minuta da
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2007 em formato eletrônico.

13 – Ofício nº 0044/06 – EMATER, encaminhando Calendário
de Eventos de ATER, programação do mês de Abril de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Passemos
às Breves Comunicações. Não há oradores inscritos.

Passemos ao Grande Expediente.
Com a palavra por vinte minutos o Deputado Romeu

Reolon, com direito a apartes se assim o permitir.

GRANDE  EXPEDIENTE

O SR. ROMEU REOLON – Sr. Presidente, Colegas
Deputados, imprensa, senhoras e senhores quero agradecer a
presença do ex-Vereador Elias e demais autoridades que nos
assisti. O que me traz nesta Tribuna hoje, é com relação ação
da polícia federal e a Rodoviária Federal na região de Ariquemes
que vem fazendo uma ação maior do que o  próprio IBAMA na
região a respeito dos madeireiros, inclusive parece que é uma
caça aos toreiros, ela vai até aos pátios da serraria... eu quero
questionar se é cabível ou se é sua procedência ela sair fora
da BR, e por uma ação indisciplinaria eu diria, catando toreiros
que não seria uma função dela, seria do IBAMA e não da Polícia
Federal Rodoviária, mas ela deixa seu posto de serviço e sai
de madrugada às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã se
escondendo em carreadores a caça de toreiros. Eu acho que
ela está sendo até pressionada, por alguns madeireiros quem
sabe, mas potente, mas legalizado na região para fazer essa
pressão sobre os madeireiros passando ontem na guarita da
Policia Rodoviária Federal de Ariquemes eu vir um tumulto,
parei para verificar os fatos e lá estavam centenas de toreiros
e famílias protestando, não contra ação de fiscalização da
Rodoviária, mas contra o modo que a policia rodoviária vem se
empenhando na questão de fiscalização dos madeireiros.
Sabemos que a fiscalização é por parte do IBAMA e da SEDAM

e não tanto por parte da Policia Rodoviária, que ela deixa a sua
guarita e vai a caça de pequenos toreiros, aquele que vão
buscar o sustento para suas famílias em casa, foi muito grande
o desespero dessas famílias ontem. Tinha pais, mulheres,
crianças é um desespero total, porque existe uma atormentação
por parte da Policia Rodoviária Federal de Ariquemes
pressionando com armas, fuzil, com metralhadora e helicóptero
correndo atrás de pequenos toreiros. Eu acho que ela esta se
desviando de sua função principal, que é a fiscalização na BR,
que é a fiscalização de tráfico e de fiscalização de veículos e
está partindo para um lado que pertence ao IBAMA. Então eu
gostaria através desta Casa de Leis que tomássemos
providencias, para que pudéssemos pelo menos acalmar a ação
dessa policia fora da sua rota. Eu digo fora de rota porque ela
está em estrada vicinal e não na BR que é o seu local de
trabalho, ela é uma policia rodoviária, tem que ficar tem que
ficar na rodovia e não caçando toreiros, inclusive denunciaram
para Policia Federal que está passando até tráfico de drogas
na região. Eles não vão atrás eles não estão preocupados com
carros sem documentos, com trafico, com nada, eles estão
preocupados em perseguir toreiros. Eu não descobri até agora
o motivo dessa fúria dos policiais federais rodoviários nessa
ação incabida junto aos pequenos madeireiros de nossa região.
Eu peço as autoridades cabíveis a nível federal que tome as
suas providências e que verifique os fatos tomados por esta
entidade.

Seriam essas as minhas considerações. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Com a
palavra o Dr. Carlos, com direito a aparte se assim o permitir.

O SR. DR. CARLOS – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputada Ellen Ruth, imprensa que se faz presente, povo que
está na galeria.

 Senhor Presidente o que nos traz hoje aqui além de
outros assuntos que na última quinta-feira lá na cidade de V.
Exª Deputado Deusdete, em Ji-Paraná, nos estivemos
participando do lançamento da campanha de combate da febre
aftosa. Eu me desloquei até o município de Ji Paraná, não resido
lá, eu resido no município de Jaru, até porque a lei do
lançamento da campanha foi assinada alguns contratos por
parte do Governo do Estado e um deles é muito importante na
região que nós representamos aqui na Assembléia Legislativa
que a grande região de Jaru, Governador Jorge Teixeira, no
Vale do Anari e Machadinho do Oeste. Foi assinado o contrato
que vai permitir o asfaltamento de um trecho de 53 km e vai
ligar ao Município do Vale do Anari ao Município de Theobroma.
E eu fiquei muito feliz por isso, Deputado Deusdete, porque
nós temos dificuldade de locomoção pela linha. São cinco que
ligam esses municípios, é uma das estradas mais movimentadas
no Estado de Rondônia, Deputado Chico Paraíba porque com a
grande parcela dos carregamentos de madeiras da região do
Machadinho, do Vale do Anari daquelas extrações madeireiras
daquela localidade e porque não dizer também do Mato Grosso
passa por ali. Então há necessidade do asfaltamento daquela
rodovia, é muito importante. Para nós foi um reconhecimento
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de um trabalho aqui na Assembléia, o reconhecimento graças
a Deus está cumprindo o nosso mandato com seriedade era
um dos nossos compromissos de campanha, junto à
comunidade do Vale do Anari e do Theobroma porque não
dizer do Jaru, porque tudo ali gira em torno de Jaru e eu
sinceramente fiquei muito feliz pela vontade política do Governo
do Estado de realizar essa obra. Quando eu digo vontade
política tem muitas outras obras para serem realizados no
Estado de Rondônia, nós temos conhecimento disso das
carências em todas as regiões aqui do nosso Estado, mas por
isso que eu destaco sempre a importância que é dada à
população, ela votarem e elegerem representante da sua
região, não votarem pára-quedista, porque pára-quedista não
vai votar mais pelo lugar que você mora. E por isso, nós, a
nossa bancada do município de Jaru que é representada por
mim e também pelo Deputado João da Muleta que é lá também
do nosso município e seu irmão já foi Prefeito e este hoje,
numa briga judicial para de repente voltar ao Executivo, para
nós é muito importante. Eu garanto a vocês se o jaru não
tivesse uma bancada aqui, essa estrada jamais sairia, não
sairia,já foi dito por varias pessoas, inclusive o próprio pelo
representante do Governo do Estado. E também com relação a
outra obra que vai ser feita no nosso município de Jaru, que é
a construção do novo Fórum no município de Jaru, uma obra
de vinte e cinco milhões de reais, o próprio desembargador,
Presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Sebastião, em uma
entrevista que ele deu a rádio, uma rádio lá do município de
Jaru destacou isso aí, da importância da representação local.
Porque como nós somos de lá nós residimos naquela região
nós  temos, além de tudo, a obrigação de lutar pelas melhorias
e pelo progresso  de onde nós residimos e nossas respectivas
famílias e amigos. Então, para nós, ficamos muito felizes com
isso, Deputado Deusdete, sei que o senhor é uma pessoa que
gosta muito daquela região, tem muitos amigos, tem um
trabalho prestado ali no Theobroma, no Anari, o senhor tem
vereadores que admiram o trabalho de Vossa Excelência e o
senhor estava presente lá também quando da assinatura do
contrato. Então, eu sei que o senhor ficou muito feliz com isso.
É muito importante. E outra coisa que nos trás também a
Tribuna, Sr. Presidente, é que nós estamos apresentando, na
data de hoje, além de outras indicações uma a respeito da
instalação de um prédio, ou seja, um Porto Avançado, ou até
uma na verdade entidade para que o Detran instale uma Ciretran
no distrito de Tarilândia. Eu sei que a doutora Jaqueline, a
diretora chefe do DETRAN, ela já está vendo com bons olhos
esta possibilidade e tenho certeza que isso vai ser aprovado. O
distrito de Tarilândia é um distrito, hoje, maior que 25 distritos
de Rondônia. Só para que todos tenham uma idéia, só o número
de eleitores de Tarilândia já chega a 10.000 eleitores. Então, é
um distrito assim que tem um potencial enorme, que tem uma
produção agrícola maior do Estado de Rondônia, uma das terras
de maior potencial também, e uma população enorme, e precisa
para adquirir a sua carteira de habilitação, para dá entrada
em seus documentos relacionados a sua habilitação e também
a veículos que venha a adquirir ou vender tem que se deslocar
cerca de 170km até a sede do município de Jaru. Então, nós
estamos aqui reforçando a nossa indicação e pedindo o DETRAN
realmente que instale a CIRETRAN lá no distrito de Tarilândia
que é muito importante para aquela população e é uma forma
do Governo do Estado devolver o trabalho que é prestado por
aquela população que diuturnamente trabalha pelo
engrandecimento do Estado de Rondônia.

Muito obrigado Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Deusdete Alves)-  Com a
palavra o ilustre Deputado Chico Paraíba, por vinte minutos,
com direito a aparte se assim o permitir.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, imprensa e público que nos prestigia. Nós
viemos falar hoje do maior projeto a ser implantado no Estado
de Rondônia que já vem capengando há mais de vinte anos,
que é a tal da Lei do Zoneamento. Eu queria dizer para Vossas
Excelências que nós estivemos no IBAMA, no Ministério da

Agricultura acompanhados com o Senador Valdir Raupp a
Deputada Marinha Raupp, preocupados com uma Lei que foi
aprovada aqui na Assembléia Legislativa, e que depois da sua
aprovação se submeteu ao CONAMA e foi respaldada também
pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente e lá no Ministério da
Agricultura já houve toda a sua tramitação, logo em seguida
encaminhada para a Ministra Marina Silva que encaminhou
para a Casa Civil para a partir daí, através de um Decreto
Presidencial, a Lei mais importante para o Estado de Rondônia
que se chama a Lei do Zoneamento possa ser aplicada. Vossas
Excelências sabem que a Lei do Zoneamento teve duas
discussões importantes: uma discussão ainda no Governo
passado aonde se fizeram um acordo, que a meu ver o acordo
prejudicava o Estado de Rondônia, porque os agricultores podiam
explorar apenas 50% na Subzona 1.1 e depois de muita
discussão, como relator desse Projeto, no segundo acordo pode-
se explorar até 50% na Subzona 1.2, 1.3, 1.4  lá no IBAMA.
Também estivemos em Brasília e o Governo do Estado pediu
através da Secretária de Meio Ambiente um prazo para que se
pudesse estruturar uma vez que as Florestas Estaduais serão
de competência, ou seja, a responsabilidade será do Governo
do Estado, enquanto que as Florestas Federais a competência
passa a ser, ou seja, continua sendo do Governo Federal. E
nós estamos surpresos porque ao visitarmos o IBAMA
verificamos que lá tem uma minuta de acordo só estando 60
dias e mais de seis meses para que a secretaria do meio
Ambiente possa se estruturar, porque se deixou claro que a
Secretaria não tem condições de administrar a Lei de
Zoneamento do Estado de Rondônia. E nós também ficamos
surpresos porque a diretoria mais importante que cuida do
Zoneamento na Secretaria de Meio Ambiente, todos os técnicos
foram devolvidos para outras Secretarias, quer dizer, há um
contra censo, se por um lado o Governo diz  que não há
condições de acompanhar a obrigatoriedade do cumprimento
da Lei do Zoneamento, e  por outro lado o Núcleo que realmente
discutia, e, que tem competência para discutir a lei do
Zoneamento a maioria dos técnicos, Nereu, foram devolvidos
para outras secretarias, porque são técnicos inclusive que
chegaram há muito tempo no Estado de Rondônia e são técnicos
federais. Outra coisa também que me surpreendeu é que
chegando lá no INCRA verificou-se que nós aprovamos aqui
onde o Bandeirante e Jacinopólis passaria da Zona 2.1 para
1.3 e o INCRA desconhecendo a Lei, que o INCRA está fazendo,
está implantando, tentando implantar ainda lá em Núcleo
Bandeirante os Projetos de Assentamentos, ou seja florestais,
quer dizer, se desconhecem que esta Casa aprovou uma Lei
onde o Núcleo Bandeirante e Jacinopólis seria incluído na Zona
1.3. Levamos uma cópia da lei para o INCRA, levamos uma
cópia da lei para o IBAMA e ficamos surpresos porque há um
desconhecimento total do que se aprova, do que se discute no
Estado de Rondônia, principalmente com referência à
Legislação. Então eu queria dizer para os senhores, que de
fato uma série de obrigações terão que ser cumpridas, com
referência a aplicação da Lei de Zoneamento, até porque, o
povo do Estado de Rondônia, em função de diversas discussões
e diversas etapas, pouco conhece da importância que a Lei
terá para o Estado. Eu, graças a Deus, Deputado Nereu um
aparte, concedo a Vossa Excelência.

O Sr. Nereu Klosinski – Um aparte, Deputado

O SR. CHICO PARAIBA – Pois não Deputado

O Sr. Nereu Klosinski – Só complementando com
relação a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, realmente
nós acompanhamos que há um quadro deficitário e desde 2003
não veio para cá nenhuma modificação ou ampliação da SEDAM,
diferente de outras Secretarias em que foram inchadas,
inclusive, com cargos comissionados e, por incrível que pareça,
a SEDAM tem diminuído. Então, isso vai demonstrar de que
falta vontade política, ou até, compromisso em de fato poder
acompanhar a implantação do efetivo acompanhamento do
Zoneamento, bem como, sugerir outras alternativas para
melhorar a produção do nosso Estado, bem como, apresentar
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sugestão de desenvolvimento sustentável que nós sabemos
que é perfeitamente possível no nosso Estado de Rondônia.

(Às 15 horas e 53 minutos o Senhor Deputado Deusdete
Alves passa a presidência ao Senhor Deputado Carlão
de Oliveira).

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu queria agradecer a
participação do Deputado Nereu e dizer Deputado que de fato
essa lei é uma lei altamente importante para o Brasil porque o
Estado de Rondônia é o único Estado da Federação que tem
uma lei que o Estado será totalmente ordenado para o seu
papel. Na realidade a lei do Zoneamento nos diversos Estados
que agora que estão sendo construídas, ficará como mau
exemplo do Estado de Rondônia para os outros Estados da
Federação. Mas, de qualquer forma nós fizemos o nosso papel.
Desde o primeiro acordo como vocês sabem que no primeiro
acordo nós tiramos da votação faltando apenas quatro dias
para terminar um Governo e, só assim surgiu um novo acordo
que o Estado de Rondônia passou a ser muito importante,
porque, inclusive, a questão de reflorestamento dependerá de
créditos alocados pela União para que os agricultores possam
de fato garantir a aplicação da lei. Então, fica aqui registrado o
papel que a Assembléia fez, que nós fizéssemos lá em Brasília
no acompanhamento de toda a tramitação. Fica aqui a nossa
preocupação porque o Governo do Estado tem que adequar,
tem que organizar o mais rápido possível a Secretaria Estadual
do Meio Ambiente, sob pena de como já falei, o Estado de
Rondônia servir como mau exemplo para os outros Estados, já
que nós hoje somos os pontos de referência, porque é o primeiro
Estado que tem uma lei de zoneamento.

São essas as nossas palavras.

Muito obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Nereu Klosinski, por vinte minutos.

O SR. NEREU KLOSINSKI – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a imprensa, o público que participa da Sessão.
Inscrevemos-nos aqui justamente para comentar Sr. Presidente,
que esta Casa tem acompanhado várias ações em nível de
Estado onde conseguimos encaminhar soluções de vários
problemas e eu gostaria aqui de manifestar mais uma vez para
que a gente dê continuidade ao trabalho que a Assembléia
Legislativa através de uma Comissão de negociação intermediou
o pagamento da Ação de Retroativos do IPERON, e temos
inclusive um requerimento do Deputado Dr. Deusdete, que
apresentou alguns dias justamente para que fosse criada uma
Comissão, como já tinha, foi ampliada essa Comissão, e nós
gostaríamos aqui que essa Comissão pudesse manter um
contato ainda hoje ou no mais tardar amanhã como Presidente
do IPERON e com o Chefe da Casa Civil justamente para cobrar
o pagamento pendente ainda. Lembrando já que a Assembléia
Legislativa aprovou o primeiro Orçamento algo em torno de
R$47.000.000,00 (quarenta e sete milhões), o segundo, algo
em torno de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), e que
isso daria para pagar de forma integral a ação da primeira
etapa dos servidores. Ficou pendente algo em torno de 12 a
15% que já numa primeira reunião de negociação com as
entidades Sindicais, o Presidente do IPERON se comprometeu
em pagar até o dia 15 de março e não cumpriu, na segunda
reunião dos Sindicatos com o Governador do Estado no dia em
que ele anunciou o aumento de 5% ele garantiu mais uma vez
o pagamento dessa diferença para o dia 15 de abril e nós
estamos hoje no dia 18 de abril e esses servidores não
receberam ainda o restante pendente, e falta ainda uma solução
para a situação da 2ª etapa que seria das ações
complementares onde nós sabemos que ainda contempla mais
de quatro mil servidores, incluindo todos os Sindicatos que
não receberam nada de recurso, de restituição de IPERON.
Portanto, nós estamos aqui fazendo um apelo para que esta
Comissão busque uma reunião com o Presidente do IPERON
num espaço de tempo o mais curto possível para que a gente

possa efetivamente cobrar o pagamento dessa diferença
pendente.

Uma outra questão que gostaria de comentar, quanto
a preocupação do Deputado Romeu Reolon, e eu quero dizer
que cabe a nós primeiro até avaliar se há de fato algum exagero
por parte da Polícia Rodoviária Federal, porque além dela
fiscalizar o trafico de veículos, ter a preocupação com a BR,
ela também tem o dever de fiscalizar quem transita e de que
forma transita. Então, se o toreiro estiver transitando com
madeira sem a devida licença não dá para defendermos o ilegal,
defender que a Polícia faça vista grossa a algum tipo de
irregularidade. Tudo bem, ela tem o compromisso de priorizar
algum trabalho, mas ela não pode ficar omissa a determinadas
ações.  Então eu gostaria aqui de dizer que eu não tenho
acompanhamento efetivo, passei por Ariquemes no último
domingo e nós verificamos que de fato tem mais de 10
caminhões apreendidos com madeira, mas tem que buscar
uma solução e se forem presos de forma irregular vão ter que
buscar a regularização para posterior liberação.  Então, eu
gostaria de registrar que todos nós temos o dever de andarmos
de forma correta e é claro se formos atingidos, buscar os nossos
recursos, buscar a forma de nos defender assim como sempre
fizemos e eu quero ter a certeza se esses toreiros têm apenas
uma pequena irregularidade eles vão sanar a irregularidade,
porque reaver o caminhão ou reaver também o material, a
madeira no caso apreendida. Eu acho que essa deve ser a
preocupação nossa de que haja o cumprimento da legislação.
São essas considerações, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Haroldo Santos.  Queremos anunciar aqui
os alunos da turma de Administração Pública do 2º Período da
Faculdade São Lucas, e os alunos da turma de Biomedicina da
Faculdade São Lucas, também que se encontram aqui no nosso
Plenário.

Sintam-se a vontade em nosso meio.
Com a palavra o Deputado Haroldo Santos.

O SR. HAROLDO SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, está acontecendo agora no IBAMA um encontro
entre os Engenheiros Florestais que fizeram os Projetos, Planos
de Manejos, com os técnicos do IBAMA, inclusive vou ter que
me ausentar para que a gente possa participar, para ver o
andamento dos mais de 300 Projetos de Plano de Manejo,
porque isso garante emprego, isso garante impostos, isso
garante acima de tudo a sustentabilidade do Estado de Rondônia
e, esse é um tema extremamente preocupante. Porque sem
os planos de manejo leva aos empresários do setor madeireiro,
aos toreiros, aos agricultores a cometerem ilícitos, a cometerem
atos contra lei. Mas ficou muito bem claro, na última reunião
nesta Casa quando o próprio Ministério Publico lembrou que
pela legislação que está em vigor nenhum funcionário Publico
pode ficar com processo trinta dias sem se manifestar a
respeito. Então isso nos dá uma esperança positiva para que
tanto os engenheiros florestais que fizeram os projetos, como
os empresários e os agricultores possam acionar o próprio
Ministério Publico pela inércia, pela paralisação, pelo
engavetamento de processo então estamos bastante
esperançosos nesse período de transição em que o IBAMA vai
passar uma série de atividades para a SEDAM. É isso que
esperamos, que a coisa funcione, é o que a gente quer que a
lei seja cumprida e, se quando for necessário fazermos as
analise das leis, porque muitas delas são feitas em Brasília
sem analisar nenhuma questão de emprego, as questões
regionais e assim por diante.

Sr. Presidente, participamos hoje pela manhã de um
lançamento feito pelo Banco da Amazônia, e eu gostaria de
parabenizar a todos os membros do Banco da Amazônia pela
iniciativa, está se querendo trazer os órgãos Públicos, a
sociedade civil, a comunidade, os empresários para discutir os
rumos de Rondônia e depois disso os rumos da Amazônia como
um todo. O que isso significa? Rondônia apesar de ser um
Estado novo está sempre na contra mão de definir a questão
do progresso, a questão de desenvolvimento, nós fizemos



31 de maio de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 20 305Pág.

zoneamento em que se dizia que uma terra boa a gente
plantaria 80% dela, e deixaria 20% como reserva e a terra
mais fraca que necessita de tecnologia mais especificas se
trabalharia apenas 20% dela, e deixaria 80. Fizeram,
aconteceram lá em Brasília, empurraram de goela abaixo e
tivemos que aprovar a lei, agora que pegou toda a avaliação
cientifica tecnológica de pesquisa foi jogado o zoneamento no
lixo. Então a história dos 80% prevaleceu para Brasília e veio
prejudicar todo o Estado de Rondônia, não veio a preservar o
meio ambiente não, veio a prejudicar o Estado, porque uma lei
mal feita, uma lei que é feita simplesmente dentro dos gabinetes
não serve para nada, a própria justiça começa descumpri-la
porque se vê que não tem utilidade, é uma coisa com maldade
e é isso que se vê, e eu às vezes fico bastante triste quando eu
lembro dessa lei, dessa questão do zoneamento que foi
aprovado. Mas o Banco da Amazônia que apesar de seguir
essas legislações e impor determinadas restrições e
dificuldades, ao nosso agricultor e ao nosso empresário, hoje
com o consultor Paulo Brasil, com o diretor do Banco traz todos
os órgãos públicos para discutirem quais são esses
encaminhamentos para fazer melhorar Rondônia. O que existe
de problema, como atuar quais são essas prioridades? Então
eu quero aqui dá parabéns ao Banco da Amazônia pela iniciativa
pelo consultor que veio palestrar para todos nós e eu acredito
que seja um bom inicio de ter o plano, não do Governo do
Estado, ter um plano, não da Prefeitura, ou do IBAMA, ou da
SEDAM, ou seja, lá de quem for, mas de termos o plano de
desenvolvimento do Estado de Rondônia feito por todas as mãos
que trabalham e que fazem este Estado. Misturando numa sala
só e num pensamento só, o Governo do Estado, o Governo
Federal, a prefeitura, as Federações de trabalhadores, as
Federações Industriais, enfim, todos os segmentos. Esse
exemplo foi muito bem feito a cerca de quinze, vinte anos atrás
quando o Governador Ciro Gomes era ainda Governador do
Estado do Ceará e naquela época não se tinha nenhum rumo a
pergunta que se fazia no Ceará era se o Ceará era viável, essa
era a pergunta. E quando se fez aquele plano Ceará vinte,
vinte, na realidade passou-se do zero não como plano do
Governo do Estado, ou do Ciro Gomes, ou do Prefeito da capital,
mas o plano de todo o Ceará, da sua comunidade, rural, urbana,
de todos os segmentos. Naquela época começou-se a trabalhar
inclusive a questão do turismo; não tinha um aeroporto
adequado, não tinha hotéis, mas tinha a natureza preservada,
as praias mais lindas do mundo. E ali quando se envolveram
os empresários, os técnicos, o Governo se vislumbrou, e hoje
a cidade que mais recebe visitas no turismo interno é Fortaleza.
Partiu exatamente desse conceito de envolver toda a
comunidade para decidir como fazer, como decidir essa questão.
Então eu quero parabenizar, mas uma vez o Banco da Amazônia
o seu Superintendente, o Wilson, a própria diretoria, os seus
servidores, os Bancários ali do Banco da Amazônia pela iniciativa
e pelo engajamento dos órgãos públicos em primeira linha.
Ficamos tristes pela a ausência da sociedade civil, as
Federações de agricultores, a Federação da Indústria do
Comércio não estavam presentes, Sindicatos madeireiros,
Sindicato dos trabalhadores rurais, enfim, o grande segmento
produtivo do Estado não se fez presente, mas acreditamos
que essa boa notícia se espalhara e, que nas próximas reuniões
acontecerá também essa participação. E que foi exatamente
talvez o único ponto crítico que eu apontei naquela reunião é
que, os sete ou oito primeiros participantes dessa coordenação,
todos, absolutamente, são de órgãos públicos e, ai eu
classifiquei como tal o SEBRAE porque é uma instituição civil
mas vive do dinheiro público e, eu considero o público todos
aqueles que vivem do dinheiro público. Então mais uma vez Sr.
Presidente, eu gostaria que esta Casa registrasse esse grande
trabalho feito pelo Banco da Amazônia e ficamos felizes nessa
participação.

Então são nossas palavras para hoje a tarde e
esperamos que os trabalhos sejam a contento de toda a nossa
comunidade do Estado de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE  (Carlão de Oliveira ) –
Encerrado o Grande Expediente passemos às Comunicações
de Lideranças. Não há oradores escritos.

Passemos à Ordem do Dia.
Solicito o Senhor Secretário proceder à leitura das

proposições recebidas.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura das proposições:

- Requerimento do Deputada Ellen Ruth:

Requer realização de Sessão Solene para entrega de
Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia ao Dr. Brás
Guimarães.

A Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, seja realizada Sessão Solene
no dia 4 de maio de 2006, às 10 horas, com a finalidade de
proceder a entrega de Titulo Honorifico de Cidadão do Estado
de Rondônia ao Doutor José Braz Guimarões, concedido por
este Poder Legislativo, conforme Decreto Legislativo nº 148 de
13 de outubro de 1999.

Plenário das Deliberações, 18 de abril de 2006.
Dep.Ellen Ruth.

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

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. DEUSDENTE ALVES (4º Secretário) -
Procedendo à leitura das proposições.

- Projeto de Lei do Deputado Beto do Trento:

Institui o Dia do Cliente no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado Decreta:
Art. 1º. Fica instituído o “Dia do cliente” no Estado de

Rondônia, que será comemorado, anualmente, no dia 12 de
setembro.

Art. 2º - No “Dia do cliente” os órgãos públicos, as
entidades civis e as empresas públicas e privadas realizarão
atividades e eventos, com a finalidade de aprimorar as relações
de consumo e em especial, divulgar os preceitos da lei Federal
nº 8.078, de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa
do consumidor.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Através de leis, os Estados do Rio Grande do Sul e de
Minas Gerais, em setembro de 2003 e outubro de 2005,
respectivamente, instituíram o “Dia do Cliente”, com a finalidade
principal de divulgar os preceitos da Lei Federal nº 8,078, de
setembro de 1990, que trata da proteção e defesa do
consumidor. No mesmo sentido, já existem projetos em
tramitação nos Estado do Rio de Janeiro, Pará, Paraná, Mato
Grosso e Alagoas.

Plenário das Deliberações,18 de abril de 2006.
Dep.Beto do Trento.

- Indicação do Deputado Dr. Deusdete:
Indica ao Poder Executivo Estadual a construção de

Centro de Reabilitação de Menores na sede do município de Ji-
Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao
Poder Exe   cutivo Estadual a necessidade da construção de
Centro de Reabilitação de menores para a cidade de Ji-paraná.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
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Senhores Deputados,

A necessidade urgente na construção do referido Centro
de Reabilitação dá-se a ao fato de que os menores delitos no
município de Ji-Paraná, por falta de local apropriado são
encaminhados ao presídio central, local inapropriado para esta
finalidade. Assim espero merecer a compreensão dos nobres
Pares para aprovação da referida matéria.

Plenário das Deliberações, 18 de abril de 2006.
Dep.Dr. Deusdete Alves.

- Indicação do Deputado Dr. Deusdete:
Indica ao Poder Executivo Estadual junto a SEDUC a

necessidade da reforma da Escola de Ensino Médio Princesa
Isabel no município de São Miguel do Guaporé.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao
Poder Executivo Estadual junto a SEDUC a necessidade de
reforma da Escola de ensino Médio Isabel Dias no município de
São Miguel do Guaporé.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados,

A reivindicação ora apresentada tem o fito de atender
os alunos da escola Isabel Dias, que necessita com o máximo
de urgência de uma reforma para que a sua clientela estudantil
seja atendida e possam efetivamente ter boas condições de
ensino.

Diante do exposto, espero merecer a compreensão dos
nobres Pares para aprovação da referida matéria.

Plenário das Deliberações, 18 de abril de 2006.
Dep.Dr.Deusdete Alves.

- Requerimento do Deputado Romeu Reolon:
Requer informações ao Secretário Estadual de Saúde.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos

regimentais, requer informações ao Secretário de Estado da
Saúde, conforme disciplina o Art. 31 § 3º da Constituição
Estadual e o art. 178, II do Regimento Interno desta Casa de
Leis.

Informação:

I) - Total de profissionais de odontologia, por área de
especialização contratados pelo Estado, lotações e
remuneração.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2006.
Dep.Romeu Reolon.

- Indicação do Deputado Romeu Reolon:

Indica ao Poder Executivo o patrolamento e
encascalhamento da linha 28 de novembro que dar acesso ao
Cujubim, aliança Porto Shuelo, Baixo Madeira.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Poder Executivo patlolamento e
encascalhamento da Linha 28 de novembro que dá acesso a
Cujubim Grande, Aliança e Porto Shuelo, Estrada da Penal, no
Baixo Madeira.

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares nossa indicação tem como objetivo
proporcionar o melhor deslocamento de ônibus, e veículos que
atendem aquelas comunidades agrícolas, no transporte de seus
produtos além de facilitar o acesso dos alunos daquelas
comunidades.

Plenário das Deliberações, 18 de abril de 2006.
Dep.Romeu Reolon.

-Indicação do Deputado Romeu Reolon:

Indica ao Poder Executivo a construção de duas pontes
de madeira ou bueiros na linha 28 de novembro que dar acesso
a Cujubim e grande Aliança de Porto Shuelo em baixo madeira.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Poder Executivo a Construção de duas
pontes de madeira ou dois bueiros na Linha 28 de novembro
que dá acesso a Cujubim Grande, Aliança, e Porto Shuelo, no
Baixo Madeira.

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares, nossa indicação tem como objetivo
proporcionar as Comunidades de Cujubim Grande, Aliança e
Porto Shuelo, o acesso de mais de 400 alunos da área rural
que estão impossibilitados de irem a Escola em decorrência
das pontes que caíram e não houve quem as reformassem.

Dessa forma, os ônibus que transportam os alunos não
podem mais atravessar para completar o transporte
prejudicando de maneira considerável o ano letivo.

Plenário das Deliberações, 18 de abril de 2006.
Dep.Romeu Reolon.

- Indicação do Deputado Haroldo Santos:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de colocar
um quebra mola e aterro nas laterais da instância Celante Cross
Clube no município de Vale do Paraíso.

O Parlamentar que a presente subscreve indica ao Poder
Executivo, ouvindo o Douto Plenário na forma regimental, a
necessidade de viabilizar junto ao órgão competente, a
colocação de um quebra-molas e aterro nas laterais da Estância
Celante Cross Clube, Km45,Linha 200,no município de Vale do
Paraíso.

JUSTIFICATIVA

Visa com esta medida, reduzir a velocidade na rodovia
e evitar transtorno e acidentes, pois na referida estância,
costuma-se promover festas com a participação ativa do
comunidade local, preservando assim, o bem-estar da
população.

Plenário das Deliberações, 05 de abril de 2006.
Dep.Haroldo Santos.

- Indicação do Deputado Haroldo Santos:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de oficiar ao
Governo Federal propondo a criação de rodovias federais, BR,
rodovias de integração de Rondônia ao Mato Grosso, ao
Amazonas.

O Parlamentar que q presente subscreve, indica ao
Poder Executivo, ouvindo douto Plenário na forma regimental,
a necessidade oficiar a Governo Federal, propondo a criação
da Rodovia Federal – BR Rodovia da integração, partindo da
BR-364-jaru, passando por Theobroma, Vale do Anari, Distrito
de 5º BEC, Machadinho do Oeste, Coniza (MT), Rodovia do
Estanho (AM) até a transamazônica no Km 150 entre Humaitá
e Apuí (AM).

JUSTIFICATIVA

Esta rodovia concretizará a integração entre os três
Estados, viabilizando o desenvolvimento agroeconômico,
elevando sua potência de produção e escoamento, com
conseqüente melhoria de vida aos moradores dessas
localidades, que terão nela, um incentivo para continuar
labutando pelo engrandecimento do Brasil.

Plenário das Deliberações,10 de abril de 2006.
Dep.Haroldo Santos.
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- Indicação do Deputado Haroldo Santos:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar,
promover no Distrito de Santa Rosa município de Vale do
Paraíso.

O Parlamentar que a presente subscreve indica ao Poder
Executivo, ouvindo o Douto Plenário na forma regimental, a
necessidade de viabilizar junto ao órgão competente, a
execução do Promec-Mecanização Agrícola através da
destinação de 5 horas/máquinas para produtores organizados
em Associações ou Cooperativas, no Distrito de Santa Rosa,
município de Vale do Paraíso, quando as máquinas estiverem
nesta localidade.

JUSTIFICATIVA

O Promec tem como objetivo apoiar os produtores
rurais no aumento da produção e da produtividade
agrossilvopastoril, de acordo com a aptidão agrícola e
capacidade de uso do solo para cada região, incorporando ao
processo produtivo, áreas sub-utilizadas, modernizando e
consolidando a agropecuária do Estado.

Essa medida vem valorizar o homem do campo, e acima
de tudo, como pólo econômico e gerador de renda e emprego,
elevando o nível de vida da população rural.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2006.
Dep.Haroldo Santos.

- Indicação do Deputado Haroldo Santos:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
o Promec no município de Jorge Teixeira.

O Parlamentar que a presente subscreve indica ao Poder
Executivo, ouvindo o douto Plenário na forma regimental, a
necessidade de viabilizar junto ao órgão competente, a
execução do Promec-Mecanizado Agrícola através da destinação
de 5 horas/máquinas para produtores organizados em
Associações ou Cooperativas, no município de Teixeirópolis,
quando as máquinas estiverem nesta localidade.

JUSTIFICATIVA

O Promec tem como objetivo apoiar os produtores
rurais no aumento da produç~]ao e da produtividade
agrossilvapastoril, de acordo com a aptidão agrícola e
capacidade de uso do solo para cada região, incorporando ao
processo produtivo, áreas sub-utilizado e consolidando a
agropecuária do Estado.

Essa medida vem valorizar o homem do campo, e acima
de tudo, como pólo econômico e gerador de renda e emprego,
elevando o nível de vida da população rural.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2006.
Dep.Haroldo Santos.

- Indicação do Deputado Haroldo Santos:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
Promec no município de Nova União.

O Parlamentar que a presente subscreve indica ao Poder
Executivo, ouvindo o Douto Plenário na forma regimental, a
necessidade de viabilizar junto ao órgão competente, a
execução do Promec-Mecanização Agrícola através da
destinação de 5 horas/máquinas para produtores organizados
em Associações ou Cooperativas, no município de nova União,
quando asd maquinas estiverem nesta localidade.

JUSTIFICATIVA

O Promec tem como objetivo apoiar os produtores
rurais no aumento da produção e da produtividade
agrossilvopastiril, de acordo com a aptidão agrícola e

capacidade de uso do solo para cada região, incorporando ao
processo produtivo, áreas sub-utilizadas, modernizando e
consolidando a agropecuária do Estado.

Essa medida vem valorizar o homem do campo, e acima
de tudo, como pólo econômico e gerador de renda e emprego,
elevando o nível de vida da população rural.

Plenário das Deliberação, 10 de abril de 2006.

- Indicação do Deputado Haroldo Santos:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
Promec no Distrito de Tarilândia, município de Jaru.

O Parlamentar que a presente subscreve indica ao Poder
Executivo, ouvindo o Douto Plenário na forma regimental, a
necessidade de viabilizar junto ao órgão competente, a
execução Promec-Mecanização Agrícola através da destinação
de 5 horas/máquinas para produtores organizados em
Associação ou Cooperativas, no Distrito de Tarilândia, município
de Jaru, quando as máquinas estiverem nesta localidade.

JUSTIFICATIVA

O Promec tem como objetivo apoiar os produtores
rurais no aumento da produção e da produtividade
agrossilpastoril, de acordo com a aptidão agrilo e capacidade
de uso do solo para cada região, incorporando ao processo
produtivo, áreas sub-utilizadas, modernizando e consolidando
a agropecuário do Estado.

Essa medida vem valorizar o homem do campo, e acima
de tudo, como pólo econômico e gerador de renda e emprego,
elevando o nível de vida da população rural.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2006.
Dep.Haroldo Santos.

- Indicação do Deputado Haroldo Santos:
Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar

Promec no Distrito de Rondominas, município de Ouro Preto
do Oeste.

O Parlamentar que a presente subscreve indica ao Poder
Executivo, ouvindo o Douto Plenário na forma regimental, a
necessidade de viabilizar junto ao órgão competente, a
execução do Promec-Mecanização Agrícola através da
destinação de 5 horas/máquinas para produtores organizados
em associação ou Cooperativas, no Distrito de Rondominas,
município de Ouro Preto do Oeste, quando as máquinas
estiverem nesta localidade.

JUSTIFICATIVA

O Promec tem como objetivo apoiar os produtores
rurais no aumento da produção e da produtividade
agrssilvopastoril, de acordo  com a aptidão agrícola e capacidade
de uso do solo para cada região, incorporando ao processo
produtivo, áreas subutilizadas, modernizando e consolidando
a agroperuária do Estado.

 Essa medida vem valorizar o homem do campo, e
acima de tudo, como pólo econômico e gerador de renda e
emprego, elevando o nível de vida da população rural.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2006.
Dep. Haroldo Santos.

- Indicação do Deputado Haroldo Santos:
Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar

o Promec no Distrito de Jaruaru, município de Jaru.

O Parlamentar que a presente subscreve indica ao Poder
Executivo, ouvindo o Douto Plenário na forma regimental, a
necessidade de viabilizar junto ao órgão competente, a
execução do Promec-Mecanização Agrícola através da
destinação de 5 horas/máquinas, para produtores organizados
em Associação ou Cooperativas, no Distrito de Jaruraru,
município de jaru, quando as máquinas estiverem neste local.
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JUSTIFICATIVA

O Promec tem como objetivo apoiar os produtores
rurais no aumento da produção e da produtividade
agrossilvopastoril, de acordo com a aptidão agrícola e
capacidade de uso do solo para daca região, incorporando ao
processo produtivo, áreas sub-utilizadas, modernizando e
consolidando a agropecuária do Estado.

Essa medida vem valorizar o homen do campo, e acima
de tudo, como pólo econômico e gerador de renda e emprego,
elevando o nível de vida da população rural.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2006.
Dep.Haroldo Santos.

- Indicação do Deputado Haroldo Santos:
Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar

o Promec no Distrito do 5º BEC, município de Machadinho do
Oeste.

O Parlamentar que a presente subscreve indica ao Poder
Executivo, ouvindo o Douto Plenário na forma regimental, a
necessidade de viabilizar junto ao órgão competente, a
execução do Promec-Mecanização Agrícola através da
destinação de 5 horas/máquinas para produres organizados
em Associações ou Cooperativas, no Distrito de 5º BEC,
município de Machadinho do Oeste, quando as máquinas
estiverem neste local.

JUSTIFICATIVA

O Promec tem como objetivo apoiar os produtores
rurais no aumento da produção e da produtividade
agrossilvopastoril, de acordo com a aptidão agrícola e
capacidade de uso do solo para cada região, incorporando ao
precesso produtivo, áreas sub-utilizadas, modernizando e
consolidando a agropecuária do Estado.

Essa medida vem valorezar o homem do campo, e
acima de tudo, como pólo econômico e gerador de renda e
emprego, elevando o nível de vida da população rural,

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2006.
Dep.Haroldo Santos.

- Indicação do Deputado Leudo Buriti:
Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar

contratação de alunos que concluam o curso de Formação da
Polícia Civil.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando ao formalidades
regimentais, indica ao Poder Executivo a necessidade de
viabilizar a contratação dos policiais que foram aprovados no
último concurso da Polícia Civil e concluíram o curso de formação
e estágio, aproximadamente oitenta servidores.

JUSTIFICATIVA

Os indicadores de violência no Brasil têm aumentado
em todo parte e em Rondônia a realidade não é diferente.
Frequentemente os órgãos de imprensa dão notícias de roubos,
furtos, agressões, assassinatos entre tantos outros crimes.
Sabemos que a prevenção desses índices não é tarefa das
mais fáceis, todavia. É preciso combater todo tipo de violência
da forma mais eficaz possível.

Vale ressaltar ainda que mesmo após a contratação
de parte dos concursados a corporação ainda se encontra com
déficit no quadro de pessoal. Além disso, devemos levar em
consideração o fato de que muitas pessoas deixaram seus
antigos empregos para se dedicarem ao curso de formação
para a Polícia Civil, posteriormente participaram de estágio
nas delegacias, contudo não foram efetivados no cargo em
que se formaram, ficando simplesmente desempregados,
passando pelos mais diversos tipos de constrangimento.

Plenário das Deliberações, em 27 de março de 2006.
Dep.Haroldo Santos.

- Projeto Lei do Deputado Leudo Buriti:

Declara de utilidade pública o Conselho dos Ministros
Evangélicos de Ji-Paraná.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública o Conselho
de Ministros Evangélicos de Ji-Paraná – COMEJI.

Art, 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação revogando-se as disposições em contrário.

Plenário das Deliberações, em 17 de abril de 2006.
Dep.Leudo Buriti.

- Projeto Lei do Deputado Leudo Buriti:

Declara de utilidade pública o Núcleo de Articulação
Fomentos de Associativos com sede no município de Ji-Paraná.

Art. 1º - Declara de Utilidade Pública O NAFA – Núcleo
de Articulação e Fomento ao Associativismo Coração de
Rondônia sediado no município de J-Paraná.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação revogando-se as disposições.

Plenário das Deliberações, em 27 de abril de 2006.
Dep.Haroldo Santos.

- Projeto de Decreto Legislativo do Deputado Haroldo
Santos:

Concede o Título de Cidadão Honorífico ao cidadão
do Estado de Rondônia ao medido veterinário Fernando José
Soares Neto.

A Assembléia Legislativa do Estado  Decreta:

Art. 1º - Fica concedido o titulo honorifico de “
Cidadão do Estado de Rondônia” ao médico veterinário
Fernando José Soares neto, pelos relevantes serviços prestados
ao Estado em especial no trabalho de erradicação da febre
aftosa.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O médico veterinário Fernando José Soares Neto, atual
Chefe da Unidade Técnico Regional de Agricultura de Vilhena.
Órgão da Superintendência Federal de Agricultura em Rondônia,
subordinado ao Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento, desde o inicio da década de 1980 tem
colaborado com o desenvolvimento do nosso Estado, iniciando
suas atividades em Rondônia na extinta CODARON e
desenvolvendo um ótimo trabalho como médico veterinário em
diversos órgãos municipais e federais, sempre ligado á atividade
agropecuária, conforme se pode comprovar no documento
curricular em anexo.

Plenário das Deliberações, 18 de abril de 2006.
Dep.Haroldo Santos.

- Requerimento do Deputado Nereu Klosinski:
Requer a realização de Audiência Pública para

discussão e ampliação das Escolas Técnicas profissionalizantes
no dia 27 de abril de 2006 às 10 horas no Plenário desta Casa
de Lei, e que sejam convidados os representantes das seguintes
instituições: Unir Instituições de Ensino Superior Particulares,
Sintero, Sindsef, Escola Sindical Chici Mendes, Sesi, Sesc,
Senac, Senai, Sebrae, Cetene, Ceap, Escola Agrotécnica
Federal, Escola Família Agricula, Prefeitura de Porto Velho,
Câmara de Vereadores de Porto Velho, Deputados Federais,
Senadores, Mec, Fecomércio e Fiero.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por objetivo discutir
normas para implantação de Escola Técnica Profissionalizante
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que atenderá jovens, dando a possibilidade de uma entrada
no mercado de trabalho de forma qualificada. O ensino médio
integrada ao profissional, além da formação para o mercado
de trabalho, é fundamental para o aumento da escolaridade.
O jovem estará melhor preparado do ponto de vista profissional,
e melhor informado, do ponto de vista cultural, político e social.

Requerimento do Deputado Haroldo Santos, requer a
realização de Audiência Pública para tratar de assuntos
relacionados aos Portadores de Deficiência, no dia 10 de mais,
às 10 horas Plenário desta Casa.

O Deputado que o presente subscreve, ouvindo o Douto
Plenário na forma regimental, requer realização de  uma
Audiência Pública para tratar de  assuntos relacionados aos
Portadores de Deficiência, visando debater soluções que possam
amenizar as dificuldades nas áreas de saúde, educação
transporte público e barreiras arquitetônicas, a realizar-se no
dia 10 de maio, às 10 horas no Plenário desta Casa.

Segue anexo, a relação de convidado do setor
governamental e não governamental e a programação dos
assuntos a serem tratados.

JUSTIFICATIVA

Esta audiência visa acima de tudo, atender as
necessidades prementes dos 190.242 portadores de deficiência
do nosso estado e junto com as autoridades de Órgãos públicos
e privados, procurar encontrar soluções que amenizem as
dificuldades encontradas em todas as áreas, principalmente
saúde, educação, transporte público e barreiras arquitetônicas.

Plenário das Deliberações, 22 de março de 2006.
Dep.Nereu Klosinski.

-Requerimento do Everton Leoni:
Requer aprovação de Moção de Aplauso para a escola

Jayme Peixoto de Alencar, do distrito de Extrema de Rondônia.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, requer a aprovação de Moção de Aplauso para
escola Jayme Peixoto de Alencar, do distrito de Extrema de
Rondônia, por ter sido escolhido pelo Ministério da Educação,
com o projeto CONSTRUINDO VALORES NA ESCOLA NA
SOCIEDADE, com vistas a melhoria do ensino médio noturna.

JUSTIFICATIVA

Visando a melhoria da qualidade do ensino médio
noturno, o Ministério da Educação lançou o edital para
elaboração de projetos para essa modalidade de ensino, Diante
disso a Representação de Ensino de Extrema repassou para as
escolas de sua jurisdição o referido edital para que as escolas
elaborassem seus projetos.

Após ter seu projeto analisado pelo Ministério da
Educação, a escola Jayme Peixoto de Alencar, foi contemplada
com o projeto “CONSTUINDO VALORES NA ESCOLA E NA
SOCIEDADE”, coordenad0o pelo professor Francisco Marquelino
Santana, que esteve em Brasília  representando a escola.

O projeto que conta com a participação efetiva de
professores, alunos, pais e membros da comunidade  :na sua
elaboração, será desenvolvido com dois objetivos básicos.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2006.
Dep.Everton Leoni.

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

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Requerimento do Deputado Haroldo Santos, que requer
a realização de Audiência Pública para tratar de assunto

relacionados aos portadores de deficiência no dia 10 de maio
às 10 horas no Plenário desta Casa.

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

Aprovado. O requerimento. Vai ao Expediente.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Requerimento do Deputado Everton Leoni, que requer
aprovação de Moção de Aplauso para Escola Layme Peixoto de
Alencar no Distrito de Extrema de Rondônia.

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

Aprovado. Vai ao Expediente.
Suspendo a sessão por 10 minutos, por conveniência

técnica.

(Suspende-se esta sessão às 16 horas e 17 minutos,
reabre-se às 16 horas e 23 minutos).

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

Solicito do secretário que proceda à leitura da matéria
a ser apreciada.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º SECRETÁRIO)-
Procedendo à leitura da matéria.

- VETO PARCIAL ao Projeto de Lei nº 447/05 de autoria
do Poder Executivo que “estima a receita e fixa a despesa do
Estado de Rondônia para o exercício de 2006 e dá outras
providências”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Veto. Para discutir o Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAIBA – Sr. Presidente, o Veto Parcial
ao Projeto de Lei nº 447/05 de autoria do Poder Executivo, na
realidade, a Lei Orçamentária teve uma inovação que foi com
referência aos Poderes em função da reserva de contingência,
encaminharam as suas solicitações diretamente à Assembléia
Legislativa e o Governador vetou. E nós entendemos que dentro
da proposta orçamentária foi uma das maiores inovações que
esta Casa incluiu. O Deputado Leudo Buriti que foi o Relator do
orçamento, nós, como parte da Comissão que analisamos esta
questão, achamos que realmente foi uma inovação no
orçamento do Estado. Uma vez que houve uma discussão com
todos os Poderes, houve uma discussão com todos os
Parlamentares e é claro que o Governador queria uma reserva
de contingência onde ele pudesse determinar para onde ia já
que a proposta de encaminhamento seria do Executivo. Então
eu queria dizer para V. Exª. que todos os Parlamentares,
inclusive, tem conhecimento dessa matéria que a gente possa
derrubar o Veto neste questionamento com referência a que
os Poderes possam encaminhar as suas propostas diretamente
para a Assembléia Legislativa. Já que a proposta inicial do
orçamento, os Poderes encaminham e só a Assembléia
Legislativa tem a competência de realmente adequar a lei
orçamentária. Então eu queria dizer aos nobres Parlamentares,
que é importante que  possamos derrubar este Veto,
principalmente eu estou me referindo a este Veto com
referência, porque o outro Veto foi uma questão de um erro
técnico e que não influenciará em nada na mudança da proposta
orçamentária.

É isso aí Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrada
a discussão.
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Solicito ao Deputado Ronilton Capixaba fazer a leitura
do parecer.

O SR. CHICO PARAIBA – Sr. Presidente, uma questão
de esclarecimento. O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação em reunião Plenária aprovou por
unanimidade o parecer do Relator Edézio Martelli favorável à
manutenção do veto parcial aos incisos I e II do artigo 4º e
rejeição do veto ao parágrafo II do artigo 9º; requerendo ao
Plenário a votação em separado do veto parcial ao parágrafo
II do artigo 9º do veto parcial ao Projeto de Lei nº 447/05 de
autoria do Poder Executivo que “estima a receita e fixa a despesa
do Estado de Rondônia para o exercício de 2006”. Então Sr.
Presidente, eu queria só reforçar que de fato aquela emenda
que nós apresentamos com referência aos Poderes
encaminharem a proposta diretamente para a Assembléia que
de acordo com a sugestão da Comissão de Justiça e Redação,
que poderemos apreciar os dois vetos em separado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – A matéria
recebeu pedido de votação em separado de cada veto.

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado o requerimento.
Passemos à apreciação dos vetos em separado.

Passamos a apreciar o parágrafo II do artigo 9º do Projeto de
Lei nº 447/05. Os Srs. Deputados favoráveis votam SIM, os
contrários votam NÃO.

Solicito ao Deputado Dr. Deusdete fazer a chamada
nominal dos Srs. Deputados.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, uma Questão
de Ordem?

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Este é o
artigo da contingência.

O SR. CHICO PARAÍBA – A nossa orientação, a
discussão, é que seja derrubado o Veto.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - presente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - ausente
- Deputado Dr. Deusdete Alves - presente
- Deputado Gazoni - presente
- Deputado Dr. Carlos - presente
- Deputado Chico Paraía - presente
- Deputado Daniel Neri - presente
- Deputado João da Muleta - ausente
- 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 - presente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - presente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - ausente
- Deputado Beto do Trento - presente
- Deputado Renato Velloso - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Maurão de Carvalho - presente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo de Almeida - ausente

- Deputado João da Muleta - presente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Everton Leoni - presente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Chico Doido e ao deputado Everton Leoni para
fazerem a contagem de votos. Confere o número de votantes
com o número de assinantes. Com 17 (dezessete) votos
contrários e 02 (dois) a favor fica rejeitado o veto total ao
parágrafo 2º do artigo 9º do projeto de lei nº 447/05. Vai ao
Expediente. Matéria seguinte: veto aos incisos I e II do artigo
4º do projeto de lei nº 447/05. Em votação.

Solicito ao Deputado Dr. Deusdete proceder à chamada
nominal dos Srs. Deputados.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, uma Questão
de Ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Pois não,
Sr. Deputado.

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu queria dizer para os
companheiros que neste caso foi uma questão de um erro
técnico e nós pediríamos a manutenção do veto.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) –
Encaminhamento do Deputado Chico Paraíba, pela manutenção
do veto.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal:

Chamada nomial:

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

Segunda chamada:

- Deputado Gazoni - presente
- Deputado Doutor Carlos - presente
- Deputado Daniel Neri - presente
- Deputado João da Muleta - ausente
- Deputado Haroldo Santos - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - presente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Romeu Reolon, para conferir os votos.

O número de votantes confere com a lista de presença.
Com 15 (quinze) votos SIM e 03 (três) NÃO. Fica

mantido o VETO ao inciso I e II do artigo 4º do Projeto de Lei
nº 447/05.
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Vai ao Expediente. Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 06/03 de autoria do
Deputado Haroldo Santos “que autoriza o Poder Executivo a
criar Programa de Estudo e Trabalho.

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

Em votação. Os Deputados favoráveis votam SIM, os
contrários votam NÃO.

Solicito ao Dr. Deusdete a fazer a chamada nominal
dos Srs. Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário)-
Procedendo à chamada nominal.

Chamada nominal:

- Deputado Nereu Klosinsk - presente
- Deputado Néri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - ausente
- Deputado Dr. Deusdete - presente
- Deputado Edison Gazoni - presente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
aos Srs. Deputados que se encontram aqui na sala de reunião
que nós estamos em procedimento de votação e que
compareçam ao Plenário.

O SR. DESUDETE ALVES (4º Secretário) – Continua
chamada:

- Deputado Dr. Carlos - presente
- Deputado Chico Paraíba - presente
- Deputado Daniel Néri - ausente
- Deputado João da Muleta - ausente
- 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 - presente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - presente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - ausente
- Deputado Beto do Trento - presente
- Deputado Renato Velloso - presente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Leudo para fazer conferir o voto. Queríamos
anunciar aqui a presença da minha Presidente do meu partido
do PSL, Silvana Davis. Sinta-se bem no nosso Plenário. Também
o futuro candidato a Deputado estadual, Arimar de Sá.

Fica mantido o VETO ao Projeto Lei nº 006/03. Vai ao
expediente.

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº52/03 de autoria do
Deputado Kaká Mendonça, que dispõe sobre o plano integrado
para desenvolvimento de turismo rondoniense e dá outras
providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – O projeto
encontra-se sem parecer.

Solicito o Deputado Renato Velloso para emitir o
Parecer.

O SR. RENATO VELLOSO – VETO TOTAL ao PROJETO
DE LEI Nº 016, Mensagem do Poder Executivo, Veto Total ao
Projeto do Deputado Kaká, inconstitucional, nós não
concordamos, achamos que há inconstitucionalidade no
referido Projeto, somos contra o referido Veto.

É o Parecer.

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

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado o parecer.
Em discussão o projeto. Encerrada a discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis votam SIM,os

contrários votam NÃO. Solicito o Deputado Dr. Deusdete para
fazer a chamada nominal dos Srs. Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

Chamada nominal:

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

Segunda chamada:

- Deputado Kaká Mendonça - presente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Haroldo Santos - presente
- Deputado João da Muleta - presente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Leudo para fazer a contagem dos votos.

Com 18(dezoitos) votos NÃO e 01(um) SIM, fica
prejudicado o VETO. Vai ao Expediente o Projeto de Lei.

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 095/03, de autoria
do Deputado Edison Gazoni.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – a matéria
não tem parecer.

Solicito ao Deputado Leudo Buriti, para emitir parecer
pelas comissões.

O SR. LEUDO BURITI – Mensagem nº 002 – PROJETO
DE LEI Nº 095/03, que “dispõe sobre a obrigatoriedade das
escolas e creches mantidas ou conveniadas com o Estado,
manter a alimentação diferenciada aos diabéticos em suas
merendas escolar”.
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Proposição de autoria do Deputado Edison Gazoni. Bom,
como é de costume o Poder Executivo, através da sua
assessoria técnica jurídica, veta todas as matérias propostas
por Deputados Estaduais. Ao nosso vê, as razões dos vetos
devem ser ignoradas e o Projeto de Lei pode ser sim de iniciativa
de um Deputado Estadual. Portanto, o nosso Parecer é pela
rejeição, ou seja, pela derrubada do Veto.

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

Encerrada a discussão do Parecer.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam

como se encontram.
Aprovado o parecer.

Em discussão o Projeto, encerrada a discussão. Em
votação. Solicito ao Sr. Deputado Dr. Deusdete fazer a Chamada
Nominal dos Srs. Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - presente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - ausente
- Deputado Doutor Deusdete - presente
- Deputado Edson Gazoni - ausente
- Deputado Doutor 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 - presente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - ausente
- Deputado Beto do Trento - presente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Renato Velloso - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Edson Gazoni - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - presente
- Deputado Renato Velloso - presente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Solicito o
Deputado Dr. Carlos para fazer a conferência dos votos.  Com
14 (quatorze) votos não e 3 (três) sim. Fica rejeitado o veto
095/03.

Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

O SR. DR. DEUSDETE (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- VETO TOTAL ao projeto de Lei nº 102/06, de autoria
Deputado Beto do Trento que autoriza o Poder Executivo a
instituir o Programa Contra Abuso Sexual de Alunos Menores
PROCASEX, para atender alunos da Rede Pública Estadual de
Ensino.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – O Projeto
encontra-se sem Parecer.

Solicito ao Deputado Chico Paraíba para emitir o
Parecer.

Solicito aos Srs. Deputados que se encontram na sala
dos fundos, que venham ao Plenário.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, Projeto de
autoria do Deputado Beto do Trento vetado pelo Governador, é
o Projeto de Lei 102/06 que institui o Programa Contra Abuso
de Alunos Menores PROCASEX, para atender alunos da rede
pública estadual de ensino. Eu queria dizer para o Deputado
Beto do Trento que um projeto desse não poderia ser votado e
o nosso Parecer é pela derrubada do Veto.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Parecer. Encerrada a discussão e votação ao
Parecer. Os Deputados favoráveis, permaneçam onde se
encontram.

Aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto ao Veto Total do Projeto de Lei

102/06. Em discussão e votação. Os Deputados favoráveis
votam “Sim” os contrários votam “Não”.

Solicito ao Deputado Deusdete fazer chamada nominal
dos Srs. Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário ad hoc) –
Antes Sr. Presidente eu gostaria de comunicar a presença neste
Plenário do Secretário Municipal de Vale do Anari, senhor
Damião, sinta-se a vontade, a Casa é Vossa.

Chamada nominal:

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

Segunda chamada:

- Deputado Maurão de Carvalho - Presente
- Deputado Haroldo Santos - Presente
- Deputado Daniel Neri - Presente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Maurão de Carvalho fazer a escrutínio dos votos.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) -
(dezessete) “não” e 2(dois) “sim”. Fica prejudicado o Veto Total
do Projeto de Lei 102/06.

Vai ao Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira ) – Nada mais
a tratar, invocando a proteção de Deus, antes de encerrar essa
Sessão convoco outra para o prazo de um minuto.

Esta encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 20 minutos).


