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ATA DA 10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 18 de abril de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 17 horas e 21 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Doutor
Deusdete (PDT), Edison Gazoni (PDT), Chico Paraíba (PMDB),
Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB), Haroldo Santos
(PP), Maurão de Carvalho (PP), Kaká Mendonça (PTB), Leudo
Buriti (PTB), Chico Doido (PSB), Paulo Moraes (PL), Ronilton
Capixaba (PL), Everton Leoni (PRONA), Romeu Reolon (PSL),
Carlão de Oliveira (PSL), Beto do Trento (PSDC)  e Renato
Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Havendo
numero legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 10ª Sessão Extraordinária da
4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura da Assembléia
Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura da Ata da
Sessão Extraordinária anterior.

O SR. SECRETÁRIO (Deusdete Alves) – Procede a
leitura da Ata da Sessão anterior.

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

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura do Expediente.

EXPEDIENTE RECEBIDO

- “Ofício nº042/06 – Governo do Estado de Rondônia.

A Sua Excelência, o Senhor
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente da Assembléia Legislativa de Rondônia.

Senhor Presidente,

Com atenciosos cumprimentos, nos termos do § 2º,
do artigo 48, da Constituição do Estado de Rondônia e do artigo
73, da Constituição Federal, submeto para aprovação desta
Augusta Casa de Leis, a indicação o ilustre Sr. VALDIVINO
CRISPIM DE SOUZA, escolhido de listra tríplice, encaminhada
através de Ofício nº365/GP de 01 de junho de 2005, acostado,
para ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia.

Antecipando o agradecimento pelo pronto atendimento,
subscrevemo-nos com estima e distinguida considerações.

Ivo Narciso Cassol.
Governador.

Lido o Expediente Senhor Presidente.

O SR. HAROLDO SANTOS – Senhor Presidente,
Questão de Ordem!

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Concedo
a palavra ao Deputado Haroldo Santos.
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O SR. HAROLDO SANTOS – Senhor Presidente. Tendo
sido escolhido esse servidor público, Auditor do Tribunal de
Contas, Dr. Crispim que já colaborou com essa Casa por diversas
vezes, participou das análises orçamentárias, da elaboração
de diversas leis, eu pediria a V. Exª. que apresentasse aos Srs.
Deputados, o nosso requerimento que dispensava a sabatina
do eminente indicado para Conselheiro do Estado de Rondônia,
Dr. Crispim. Eu acredito que a sua competência, os seus serviços
prestados, foi pessoa concursada e já é bastante conhecido de
todos os Srs. Deputados. Então, solicito a V. Ex.ª, através desse
requerimento verbal a dispensa da convocação de sabatina do
eminentemente Dr. Crispim.

O SR. DR. CARLOS – Para discutir, Sr. Presidente,
para discutir?

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Chico, para Questão de Ordem. Não tem
discussão Deputado.

O SR. DR. CARLOS – Eu acendi o Plenário em primeiro
lugar, eu queria discutir a questão que foi debatida pelo
Deputado, que eu entendo que tem sim a pessoa indicada vir
até porque eu não conheço essa pessoa.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Vossa
Excelência, tem total direito de exigir, mas vai ser votado o
requerimento do Deputado Haroldo Santos, aí V.Ex.ª, faz o seu
encaminhamento. Com a palavra o Deputado Chico.

O SR. CHICO PARAÍBA – Eu queria reforçar a
solicitação do Deputado Haroldo Santos, uma vez que quem já
foi ordenador de despesa assim como eu fui, fui Prefeito, fui
Secretário Executivo da EMATER, Secretário da Ação Social,
dizer que o Crispim na realidade é um técnico de alto gabarito
que realmente merece ser escolhido, ou aprovado por esta
Casa e eu queria dizer para o Deputado Haroldo Santos que de
fato nós aprovamos a aprovação do requerimento do Deputado
Haroldo Santos.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Paulo Moraes.

O SR.PAULO MORAES – Senhor Presidente, demais
Deputados. Eu queria esclarecer para que não possa haver
qualquer dúvida, Sr. Presidente, quanto a esse requerimento
feito pelo Deputado Haroldo Santos que, na grande verdade
não é de se haver muita discussão. Considerando que há uma
vaga direcionada, única e exclusivamente para auditores do

Tribunal de Contas. Então o que ocorre no caso vertente, o
Tribunal de Contas, por escolha interna corpuris houve por
bem indicada ao Governador do Estado três nomes de auditores
e diga-se de passagem, três grandes auditores, três pessoas
idôneas, três pessoas comprometidas com a Instituição, três
pessoas como passado ilibado, os três auditores indicado pelo
Tribunal de Contas ao Senhor Governador. Mas nesse caso o
que acontece? O Governador, obviamente é obrigado pela
legislação encaminhar para Assembléia Legislativa tão somente
um nome, ele não pode encaminhar os três e esse nome
encaminhado pelo Governador é, como disse aqui há pouco o
Deputado Chico Paraíba, um nome conhecido da maioria dos
Deputados que já foram ordenadores de despesas, outros que
não foram ordenadores de despesa que também o conhece
pelos seus trabalhos realizados aqui no auxilio no orçamento
da Assembléia Legislativa.

Portanto eu acho que não pode haver qualquer outro
questionamento, caberá a nós Deputados, dizer tão somente,
sim ou não. O que eu desde já, antecipo o meu voto favorável
à indicação do Governador Ivo Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrada
a discussão. Passemos à votação do Requerimento, os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado o requerimento.
Essa Presidência, considerando o comunicado do

Executivo, convoca uma reunião da Mesa Diretora após a sessão
e logo em seguida, após a reunião da Mesa Diretora fica
convocada outra reunião extraordinária.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus declaro encerrada a sessão.

(Encerra-se essa sessão às 17 horas e 30 minutos).

ATA DA 11ª SESSÃO EXTRADORDINÁRIA DA 4ª
SESSÃO LEGISALTIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 18 de abril de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente.

(Às 17 horas e 47 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT),   Doutor
Deusdete (PDT), Edison Gazoni (PDT), Dr. Carlos (PDT), Chico
Paraíba (PMDB), Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB),
Ellen Ruth (PP), Haroldo Santos (PP), Kaká Mendonça (PTB),



1 de junho de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 21 315Pág.

Leudo Buriti (PTB), Chico Doido (PSB), Paulo Moraes (PL),
Ronilton Capixaba (PL), Everton Leoni (PRONA), Romeu Reolon
(PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli (PTN), Beto do
Trento (PSDC) e Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Havendo
número legal, invocando a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense declaro aberta a 11ª Sessão Extraordinária
da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito a Senhora Secretária proceder à leitura da ata
da sessão anterior.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Senhor
Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
dispensada a leitura da ata. Passamos a Ordem do Dia. Solicito
a Sra. Secretária fazer a leitura da matéria a ser apreciada.

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

ORDEM DO DIA

-Ofício nº 042/GG:

A Sua Excelência, o Senhor
José Carlos de Oliveira
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Rondônia
Nesta

Senhor Presidente,

Com atenciosos cumprimentos, nos termos do § 2º,
do artigo 48, da Constituição do Estado de Rondônia e do artigo
§ 2º, do artigo 73, da Constituição Federal, submeto para
aprovação desta Augusta Casa de Leis, a indicação do
Ilustríssimo Senhor VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, escolhido
de listra  tríplice, encamin

hada através do Ofício 365/GP, de 01 de junho de 2005,
acostado, para ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia.

Antecipando agradecimentos pelo pronto atendimento,
subscrevo-me com estima e distinguida consideração.

Ivo Narciso Cassol.
Governador.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão, para discutir o Deputado Leudo Buriti.

Solicito os Senhores Deputados que se encontram na
sala de reunião que venham para o Plenário.

O SR. LEUDO BURITI – Senhor Presidente, Srs.
Deputados, Deputada Ellen, senhoras e senhores  que nos
assistem, cumprimento a todos na pessoa da Silvana Davis,
presidente do PSL. Eu gostaria também de registrar aqui na
discussão dessa indicação do Sr. Governador indicando o Sr.
Valdevino Crispim de Souza para compor o quadro de
Conselheiro do Tribunal de Contas. Eu gostaria de fazer o
registro de que no meu entendimento, no nosso entendimento,
com todo respeito aos demais Conselheiros, o Tribunal de Contas
está escolhendo o que tem de melhor no seu quadro de

Auditores para Conselheiro escolhido de uma lista tríplice, cargo
que estava vago desde junho ou julho do ano passado quando
da aposentadoria do Conselheiro José Baptista e somente agora
é que é encaminhado pelo Sr. Governador a indicação do Sr.
Crispim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Crispim, de
ser auxiliado pelo Crispim, pelo auditor Crispim quando da
relatoria do orçamento no exercício de 2006 e posso garantir,
por exemplo, ao Dr. Carlos que disse que não conhecia o Crispim
que certamente se conhecesse não teria qualquer dúvida em
abonar, em votar, em assinar embaixo, em dizer sim à indicação
do Conselheiro Crispim, porque é pessoa da mais alta
capacidade técnica, do mais alto gabarito. E eu acredito que o
Conselho do Tribunal de Contas estará muito bem composto
agora com o Conselheiro Crispim que passa à titularidade já
que ele estava ocupando interinamente a vaga de Conselheiro
do Tribunal.

Então, eu gostaria de fazer este registro porque, não
só pelo trabalho que ele fez junto conosco, o auxílio que deu
na elaboração do orçamento do Estado de Rondônia para 2006,
mas pelo trajeto dele dentro da Corte do Estado de Rondônia
que certamente faz por merecer o cargo de Conselheiro ora
indicado e que será certamente aprovado aqui, por unanimidade
dos Deputados presentes nesta Casa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Ainda em
discussão. Encerrada a discussão, em votação. A votação será
votação única. Solicito a Sra. Secretária fazer chamada nominal
dos Srs. Deputados.

A SRA ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Procedendo
à chamada nominal:

Chamada nominal:

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

Senhor Presidente 19 votos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com 19
votos favoráveis fica aprovada a indicação do Exmº Sr. Valdevino
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Crispim de Souza, escolhido para ocupar o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas. Vai ao Expediente.

Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão convoco outra
Sessão Ordinária para o dia 19 de abril no horário regimental.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 54 minutos).

ATA DA 12ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 19 de abril de 2006.

Presidência dos Srs.
Carlão de Oliveira – Presidente

Kaká Mendonça – 1º Vice-Presidente.

(Às 16 horas e 52 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Dr.
Deusdete (PDT), 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),
Maurão de Carvalho (PP), Kaká Mendonça (PTB), Leudo Buriti
(PTB), Chico Doido (PSB), Ronilton Capixaba (PL),  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 regimental, sob a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense declaro aberta a 12ª Sessão Extraordinária
da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

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

 O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da Ata da Sessão anterior.

(Às 16 horas e 53 minutos o Senhor Deputado Carlão
de Oliveira passa a Presidência ao Senhor Deputado
Kaká Mendonça.)

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

Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura das

matérias a serem apreciadas.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria. Senhor Presidente, matérias
a serem apreciadas:- PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL “Modifica, acrescenta e revoga dispositivo
à Constituição Estadual”. Autor – Deputado Chico Paraíba,
subscritos por diversos Parlamentares;

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROJETO DE LEI Nº509/06 - Deputada – Ellen Ruth.
“Autoriza o Poder Executivo a alienar, através de doação de

bem e imóvel do Estado de Rondônia, situado no Município de
Porto Velho”;

O SR. PRESIDENTE (Kaká Mendonça) – Em
discussão o Projeto de Lei nº509/06. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram; os contrários que se manifestem.

Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.

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

- PROJETO DE LEI Nº516/06 - Poder Executivo – Mensagem
nº35. “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar de dotação até o montante de R$500.000,00 e
alteração da denominação do Projeto Atividade em favor da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia”.

O SR. PRESIDENTE (Kaká Mendonça) – Em
discussão o Projeto de Lei nº 516/06. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à 2ª discussão e votação.

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

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº090 – Poder Executivo
- Mensagem nº36.

Senhor Presidente, eu inverti a pauta, porque é votação
de Projeto de Lei Complementar, eu vou ler a matéria.

(Às 16 horas e 55 minutos o Senhor Deputado Kaká
Mendonça passa a presidência para o Senhor Deputado
Carlão de Oliveira)

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Sr. Secretário inverter a pauta.

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

- PROJETO DE LEI Nº517/06 - “Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar até R$3.178.000,00 em favor
da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária -
SEAPEN”.

O SR. PRESIDENTE ( Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão o Projeto de Lei nº517/06. Encerrada a
discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Eu quero solicitar aos Senhores que se encontram nas

dependências da Casa, nós temos matérias que necessitam
de quórum qualificado. Então por isso solicitamos a todos os
Srs. Deputados que venham para o Plenário.

O SR. CHICO PARAIBA (1º Secretário) –
Procedendo à  leitura da matéria, Senhor Presidente:

- PROJETO DE LEI nº519/06. Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional para o superávit financeiro até o montante
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de R$3.070.478,83 em favor da Secretaria de Educação -
SEDUC.

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

O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente, o Projeto
de Lei 519/06, que Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional por superávit financeiro até o montante de
R$3.070.478,83 em favor da Secretaria de Estado da Educação.

Esse Projeto, Senhor Presidente, na realidade é um
projeto por superávit financeiro do salário educação para o
transporte escolar. Então, analisando Senhor Presidente,
mesmo votando na Comissão de Justiça, parecer favorável,
nós vamos ver aqui que o Projeto da fonte 08, é transporte
escolar. Então houve um saldo de R$3.070.478,83 do transporte
escolar de um ano para o outro, quer dizer, por outro lado,
Deputado Nereu Klosinski, nós verificamos os municípios numa
verdadeira guerra para garantir recursos para o transporte
escolar e só do salário educação foram transferidos pela União
R$9.223.295,00. Quer dizer, Deputado Chico Doido, o Governo
está reprogramando o saldo do ano passado, e quando a gente
vai discutir isso? Nós queremos mostrar que na realidade de
duas uma: ou está havendo uma falta de planejamento ou
está havendo de fato um interesse em segurar recursos para
o ano posterior e, todos os anos é uma guerra desenfreada de
todos os municípios dizendo que os recursos que o Estado
repassa para transportar os alunos da rede estadual não são
suficientes e, esta Casa, Senhor Presidente, eu queria
parabenizar todos os Deputados Estaduais indistintamente
porque todos os anos na Lei Orçamentária, a Assembléia
Legislativa repassa para os municípios todos os recursos do
transporte escolar na intenção de ajudar os municípios. Mas
quando a gente vai ver nós estamos, Deputado Chico Doido,
praticamente no mês de abril, saldo aqui com comprovação da
conta bancária, de mais de três milhões de reais, que alguém
podia dizer: “mas é só do mês de dezembro”. Estão, notados
todos os meses e com isso os municípios passando por
dificuldades. Estivemos discutindo, inclusive com o Deputado
Ronilton Capixaba, a questão do FITHA teve municípios que
não recebeu recurso do FITHA o ano passado, Deputado Chico
Doido, mas a lei obrigava que passasse até 35%, ou seja, no
mínimo 35%, porque 65% ficavam com o Estado. Agora nós
mudamos a lei, quer dizer, nós respaldamos o Estado que ele
pode passar agora até 35%. Então o Estado está aí ao bel
prazer respaldado que ele pode dar de 0 a 35% dos recursos
do FITHA que sai dos municípios. Então eu queria, estou fazendo
críticas construtivas que são, exatamente, mostrando que o
ano passado houve um saldo do salário educação, Deputado
Nereu, de mais de três milhões de reais.

Então, fica aqui o nosso registro, eu acho que é papel
do Parlamentar levar ao conhecimento da população o quê
que está se passando com referência à programação dos
recursos. Eram essas as nossas palavras, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrada
a discussão, para discutir o Deputado Nereu, dois minutos.

O SR. NEREU KLOSINSKI – É rápido Senhor Presidente,
reforçar um pouco o comentário que o Deputado Chico Paraíba
disse, mas eu acho que é importante para que esta Casa através
dessa exposição mantivesse um contato com AROM,
principalmente agora que tem uma nova diretoria porque pela

minha avaliação esse superávit é em função dos municípios
não receberam o recurso do transporte escolar, quer dizer,
eles tinham o direito e não receberam o recurso. Então qual é
o problema? Para que esta Casa participe efetivamente se o
problema, a culpa é do município ou a culpa é do Estado que
dificultou para que esses municípios não recebessem o recurso.
Então para que esta Casa pudesse acompanhar e, que os
municípios também mantivessem o contato conosco, até porque
em relação ao FITHA como disse o Deputado Chico Paraíba,
alguns desses municípios que aqui ficaram prejudicados no
nosso entendimento em relação ao transporte escolar foram
favoráveis a essas alterações do FITHA e não sei se eles estão
cientes de que estão perdendo esses recursos. Então, a
Assembléia Legislativa uma vez que existe esse recurso, esse
saldo não tem como não votar, mas que os Prefeitos através
da AROM manifestem a sua informação para que a gente possa
acompanhar. Em relação ao FITHA pelo menos nos disse em
uma certa oportunidade o então Chefe da Casa Civil, Carlos
Magno a justificativa é de que o fato de ter que colocar até
35% é em função de que estaria executando antes da
arrecadação total. O que nós queremos é que esta Casa,
aproveitando essa sugestão solicite ou coloque à disposição
para a AROM a posição de poder acompanhar efetivamente os
recursos que esta Casa aprova e se os municípios de fato estão
recebendo ou deixa para o final do ano e eles têm que devolver
e a gente aprova aqui uma suplementação.

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

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

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

- PROJETO DE LEI 511/06 – Deputado Ellen Ruth - Institui o
passe-livre para estudantes nos serviços intermunicipais de
transporte no âmbito do Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão e votação o Projeto com emenda, Projeto
511. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

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

- PROJETO DE LEI 523/06 – Deputado Leudo Buriti -
Estabelece período para realização de provas de concursos
públicos, exames vestibulares e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei 523/06 com emenda. Encerrada a
discussão.

Em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se

encontram.
Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria;
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 - PROJETO DE LEI 500/06 - Estabelece limite máximo para
cobrança pela emissão de certificados históricos escolares e
diplomas pelas instituições de ensino superior do Estado de
Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão o Projeto de Lei 500/06. Encerrada a
discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

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

- Projeto de Lei 527/06 - Deputado Leudo Buriti - Declara
de utilidade pública o Núcleo de Articulação de Fomento de
Associativismo com sede em Ji-Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão e votação o Projeto de Lei 527/06. Encerrada
a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

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

- PROJETO DE LEI 515/06 – Deputado Beto do Trento - Declara
de utilidade pública a Associação de Mulheres Evangélicas –
AME de Cacoal.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão e votação o Projeto de Lei 515/06. Encerrada
a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

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

- PROJETO DE LEI 526/06 – Deputado Leudo Buriti - Declara
de utilidade pública o Conselho de Ministros Evangélicos de Ji-
Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão e votação Projeto de Lei 526/06. Encerrada
a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

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

- PROJETO DE LEI 512/06 – Deputada Ellen Ruth - Institui no
Estado de Rondônia a meia-entrada para professores em
estabelecimentos de cultura, esportes e lazer, e dá outras
providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão e votação o Projeto de Lei 512/06. Em
discussão. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

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

- PROJETO DE LEI 510/06 – Deputada Ellen Ruth - Institui a
meia entrada em locais públicos de cultura, esporte e lazer
para doadores de sangue fidelizados e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão e votação o Projeto de Lei 510/06. Encerrada
a discussão.

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

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) -
Procedendo à  leitura da matéria;

- PROJETO DE LEI nº 521/06 - Poder Judiciário - Dispõe
sobre a revisão geral das remunerações dos servidores públicos
do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 521/06.
Encerrada a discussão.

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

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

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

- PROJETO DE LEI 518/06 - Poder Executivo/Mensagem nº038
– Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no valor de R$2.044.700,00 em favor do Fundo
Especial de Reequipamento Policial - FUNRESPOL.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 518/06.
Encerrada discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

O SR. CHICO PARAIBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria;

- Poder Executivo – Mensagem – 026 – PROJETO DE LEI
nº497/06 – Cria o Programa Servidor Padrão, no âmbito da
Secretaria de Estado da Saúde –SESAU, e dá outras
providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 497/06.
Encerrada discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
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 Aprovado. Vai à segunda discussão e votação. Com
emenda.

O SR. CHICO PARAIBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria. Senhor Presidente, Projeto
de Lei Complementar.

Votação nominal.

- Poder Executivo – Mensagem – 036 – PROJETO DE LEI
nº090/06 – Dispõe sobre a criação da Comissão de Tomada
de Contas no âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem
e Transportes do Estado de Rondônia – DER/RO, e dá outras
providências.

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

Em votação. Os Deputados favoráveis votam SIM.
Solicito ao Senhor Secretário fazer a chamada nominal dos
Srs. Deputados.

O SR. CHICO PARAIBA (1ºSecretário) –
Procedendo à chamada nominal:

Chamada nominal:

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

         Segunda chamada:

- Deputado Neri Firigolo - Ausente
- Deputado Amarildo Almeida - Ausente
- Deputado Edison Gazoni - Ausente
- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Paulo Moraes - Ausente
- Deputado Everton Leoni - Ausente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – O
Deputado Amarildo e o Deputado Neri Firigolo estão com
ausências justificadas.

O SR. RONILTON CAPIXABA – Senhor Presidente, os
dois se encontram fazendo tratamento de saúde. Obrigado pelo
senhor lembrar.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira)- Somente
os que vão ser justificadas, o Deputado Dr. Deusdete já está
autorizado a descontar.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Senhor
Presidente, 17 votos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado o Projeto de Lei Complementar 090/06. Vai à segunda
discussão e votação.

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

- PROJETO DE LEI 496/06 - Poder Executivo – Mensagem
025 - “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no valor de R$ 31.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento em favor do Fundo
Estadual de Saúde – FES”. Senhor Presidente, projeto com
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Haroldo Santos para emitir parecer pelas
Comissões, com emendas.

O SR. HAROLDO SANTOS – Senhor Presidente,
Senhora Deputada, Srs. Deputados Projeto de Lei n° 496/06 -
Poder Executivo/Mensagem 025 “Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar no valor de R$31.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento
em favor do Fundo Estadual de Saúde – FES”. A Comissão de
Constituição e Justiça, Finanças, Fiscalização Financeira e
Orçamentária já emitiram parecer favorável. Todavia,
chegaram mais algumas emendas, de autoria do Deputado
Maurão de Carvalho, de autoria do Deputado Gazoni e duas
emendas do Deputado Haroldo Santos em suas emendas
particulares.

O Sr. Chico Paraíba – Questão de Ordem, Senhor
Presidente. Eu pediria a V. Ex.ª que pudesse ler o teor das
emendas, por favor.

O SR. HAROLDO SANTOS – Pois não, com muito
prazer.

 O Deputado Maurão de Carvalho - Acrescenta artigo
ao Projeto de Lei n° 496/06.

Fica acrescentado, onde couber, um artigo ao Projeto
de Lei n° 496/06, com a seguinte redação:

“Art. – O crédito suplementar autorizado por esta Lei
não poderá ser utilizado para pagamento de despesas com os
serviços terceirizados de limpeza”.

Do Deputado Gazoni - Acrescenta artigo ao Projeto de
Lei n° 496/06.

“Fica acrescentado, onde couber, um artigo ao Projeto
de Lei n° 496/06, com a seguinte redação”:

“Art.” – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de R$610.000,00 (seiscentos e dez mil
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reais), em favor da Unidade Recursos sob a Supervisão da SEPLAN, para o atendimento
das despesas abaixo discriminadas:

R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO DO P/A     N° P/A    ELEMENTO DE

      DESPESA                  FT           VALOR A
                                               SUPLEMENTAR

Programa de Ações de
Desenvolvimento
Regional                              1056       33.50.41.                  00           165.000,00

      44.50.42                   00            445.000,00

 TOTAL 610.000,00

§ 1°. Para a cobertura do crédito autorizado neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a proceder à anulação parcial de

dotações orçamentárias da Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia – FASER, correspondente às emendas Parlamentares ao

Orçamento Geral do Estado no corrente exercício, de números 92 a 104, conforme discriminação a segu R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO DO P/A     N° P/A    ELEMENTO DE
      DESPESA                  FT           VALOR A
                                               SUPLEMENTAR

Promoção e proteção
à cidadania                        2648        44.50.42.00                00           165.000,00

Apoio ao Desenvolvimento
Local e Inclusão Social        2649      33.50.41.00               00            165.000,00

     44.50.42.00               00            280.000,00

 TOTAL                                 610.000,00

Emenda do Deputado Haroldo Santos, subscrita, também por vários Deputados
– Acrescenta artigo ao Projeto de Lei onde couber.

“ - Fica acrescido, onde couber, um artigo ao Projeto de Lei, com a seguinte redação:

“Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de
R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Deputado Haroldo, eu queria pedir
permissão a V.Ex.ª para que os Deputados que estão aqui atrás, Deputado João, eu
queria que V.Ex.ª aguardasse o Deputado Haroldo dar o parecer porque é insuportável
ficar da forma que está aí.

O SR. HAROLDO SANTOS – Senhor Presidente, é muito interessante para que
os Deputados tomem conhecimento, são matérias importantes que estão sendo votadas,
para que depois não chegue outro Deputado dizendo que foi ele que apresentou a
emenda e, às vezes, até o Deputado aprovou e não sabia.

De autoria do Deputado Haroldo Santos, nas suas emendas pessoais, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$140.000,00(cento
e quarenta mil reais) em favor da unidade orçamentária, recursos sob a Supervisão da
SEPLAN”, para o atendimento da despesa abaixo discriminada:

R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO DO P/A     N° P/A    ELEMENTO DE

      DESPESA                  FT           VALOR A
                                               SUPLEMENTAR

Programa de Ações de
Desenvolvimento
Regional                              1056                                      00            140.000,00

      44.40.42.00

 TOTAL 140.000,00

O local que vão ser retirados os recursos, é recurso sob a supervisão da SEPLAN.

N° DA EMENDA        UNIDADE
                         ORÇAMENTÁRIA          P/A       ELEMENTO

                   DESPESA        FT    VALOR A DEDUZIR
001    Recursos sob a
                       Supervisão da SEPLAN   1056     44.50.42.00    00         140.000,00

TOTAL                          140.000,00

De autoria também do
Deputado Haroldo Santos, essa
emenda também que fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de
R$140.000,00 (cento e quarenta mil
reais), recursos da SEPLAN, o
recurso da especificação da SEPLAN,
também 1056 é o P/A e o Elemento
de Despesa é 44.50.42.00. Os
recursos também saem da supervisão
da SEPLAN. São relativos às
emendas 001, de autoria deste
Deputado Estadual e bem como das
emendas, todas duas, da emenda 001
de autoria deste Deputado Estadual.
Eminente Deputado Chico Paraíba,
espero ter atendido a vossa Questão
de Ordem.

O nosso parecer é pela
aprovação das emendas para ser
incorporado ao relatório a favor da
aprovação da Mensagem 025 com
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Carlão
de Oliveira) – Em discussão o
parecer do Relator.

O SR. EDÉZIO MARTELLI –
Senhor Presidente, ainda discutindo
o parecer do Relator. Eu não sei se o
momento é este, acho que
regimentalmente seria depois. Eu
quero apresentar o pedido de
destaque das emendas, mas eu acho
que depois de aprovado o parecer.
Eu aguardo.

O SR. PRESIDENTE (Carlão
de Oliveira) – Deputado está em
discussão o Parecer. Encerrada a
discussão do parecer.

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

Aprovado o parecer.
Em discussão o projeto.
Deputado Edézio Martelli, eu

gostaria que V.Ex.ª citasse quais as
emendas que deveriam ser votadas
em destaque.

O SR. EDÉZIO MARTELLI –
Nós temos 4 emendas. Temos uma
emenda de autoria do Deputado
Gazoni. Temos uma emenda do
Deputado Haroldo que trata de
remanejamento de recurso à título
de emenda parlamentar e temos a
emenda do Deputado Maurão, que
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altera, em tese, o projeto de lei. Eu quero Sr. Presidente, pedir
que a votação da emenda do ilustre Deputado Maurão de
Carvalho, seja votado em destaque. Seria só essa.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o requerimento do Deputado Edézio Martelli.
Encerrada a discussão.

Em votação o requerimento. Aprovado o requerimento.
Em discussão o Projeto de Lei, com emenda

ressalvando os destaques. Encerrada a discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam

como se encontram.
Aprovado o Projeto de Lei 496, ressalvados os

destaques.
Passaremos a votar os destaques.
Em discussão a emenda do Deputado Maurão ao

Projeto de Lei. Emenda ao Projeto de 496/06.

O SR. RONILTON CAPIXABA – Senhor Presidente está
em discussão?

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

O SR. RONILTON CAPIXABA – Eu gostaria de ouvir
do autor desta emenda os motivos que o Deputado Maurão
leva a fazer essa emenda e qual o setor que será cortado
através desta emenda do Deputado Maurão, se há o empecilho.
Se tiver algum motivo de atrapalhar alguma coisa no Estado
de Rondônia ou se é no sentido de que o Deputado está
investigando e fiscalizando as empresas terceirizadas no Estado
de Rondônia. Eu gostaria de ouvir do autor da emenda para
que eu possa dar o meu parecer e meu voto favorável ou
contrário. E de imediato eu queria ser favorável ao Deputado
Maurão como companheiro nesta Casa. Mas gostaria de ouvir
na pessoa do Deputado Maurão as explicações necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Maurão que se faça presente aqui para discutir a
emenda dele.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Presidente, quero
cumprimentar, cumprimentar os colegas Deputados. Deputado
Ronilton, quero pedir para retirar essa emenda porque avaliando
bem, eu conversando com alguns colegas Deputados, vi que
ela pode prejudicar alguns setores que são terceirizados e não
tem como pedir vistas, até porque é um projeto...

O SR. RONILTON CAPIXABA – Eu não entendi
Deputado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO - Eu quero pedir para
retirar a minha emenda, justamente, devido ela tem
prejudicado outros setores na área de saúde, porque são
serviços de terceirização e está sendo prejudicado.

Eu estou pedindo para retirar a emenda 496.

O Sr. Ronilton Capixaba – Questão de Ordem Senhor
Presidente!

O Deputado é o autor da emenda, mas essa emenda
adentrar o Projeto de Lei e ter um Relator e teve mais 7 ou 8
assinaturas, o Deputado angariou essas assinaturas e retira
assim de uma hora para outra. Quero perguntar a assessoria

se só ele tem autoridade para tirar essa emenda ou cabe aos
outros Deputados que também assinaram?

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Deputado
Ronilton Capixaba, consultando a assessoria técnica, o Deputado
pode retirar a emenda enquanto não for votada, porque foi
pedido o destaque.

Então o Deputado tem esse privilégio ainda de tirar,
ver que ele errou, mas eu deferi o pedido dele para que seja
retirado.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Presidente, uma Questão
de Ordem! Essa emenda do Deputado Maurão, conversando
com alguns outros Deputados, por esclarecer que o serviço de
terceirização e aí não especifica aonde o Deputado Maurão
quer pegar, que é onde todo mundo, todos ouvem que existe o
esquema de lavagem de dinheiro, de corrupção, de desmande
em cima de um contrato de limpeza na saúde do Estado de
Rondônia. Eu acho que aí é papel desta Casa, às vezes, ter
que investigar isso. Mas se a gente aprovar essa Emenda vai
acabar prejudicando um serviço de terceirização de uma
ressonância magnética, como disse aqui o Deputado Leudo
Buriti, o serviço de terceirização de uma tomografia
computadorizada. O que a gente tem que fazer é tomar outras
medidas, Deputado Maurão, porque eu vejo a preocupação de
V.Ex.ª para não prejudicar essas outras, essas empresas que
prestam relevantes serviços aos interesses da saúde do povo
de Rondônia. E fiscalizar essas outras que tem indícios de
lavagem de dinheiro, esquema, de superfaturamento, de
empresas com documentação, um monte de irregularidades.
Cabe também à Assembléia que tem poder para fiscalizar.

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

O SR. RONILTON CAPIXABA – Senhor Presidente.
Encerrou a discussão? Questão de Ordem!

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

O SR. RONILTON CAPIXABA – O Deputado Kaká disse
que existe um esquema de lavagem e eu gostaria, até quem
sabe e assinei a Emenda, porque acreditava que o Deputado
Maurão, que essa Emenda iria ser votada em Plenário. Seria
aprovada ou reprovada? Porque não se explica e nem vai
paralisar a ressonância magnética, nem parar a tomografia,
não vai parar laboratório, porque desde julho de 2003 um
laboratório do Município de Pimenta Bueno não recebe do
SIASUS, o Governo não paga e o Deputado Kaká é conhecedor
desse problema no Município de Pimenta Bueno, desde julho
do ano passado os laboratórios de Anari, Machadinho, Jorge
Teixeira, Pedra Branca, não recebem desde julho, porque no
ano passado tinha dinheiro, não é a questão desse caso aí,
esse dinheiro só vai mesmo para a limpeza de hospital, para
marmitex e outras coisas mais que dá a lavagem.

Meu muito obrigado e parabenizo o Deputado Maurão
pela sua intenção, foi melhor do que a retirada da Emenda.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) -  Fica
acatado o Requerimento do Deputado Maurão em retirar a sua
Emenda.

Está aprovado o Projeto de Lei em 1ª discussão. Vai a
2ª discussão e votação.
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O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Deputado Edézio Martelli – “Requer que seja retirado da
tramitação e encaminhado ao arquivo o Projeto de Lei
Complementar nº 053, de autoria do Deputado Edézio Martelli,
que revoga as Leis Complementares nº 168, de 27 de dezembro
de 1996; nº 199, de 29 de dezembro de 1997; nº 213, de 25
de junho de 1999; nº 264, de 13 de maio de 2002; que instituiu
e alterou o FUNRESPOL”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Defiro o
pedido de retirada do Deputado Edézio Martelli, do Projeto de
Lei nº 053/05.

Encerrada a Ordem do Dia, nada mais havendo a tratar
invocando a proteção de Deus, e antes de encerrar a presente
sessão, convoco outra no prazo de um minuto para votar em
2ª discussão as matérias que foram votadas nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 28 minutos)

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 19 de abril de 2006.

Presidência dos Srs.
Carlão de Oliveira - Presidente
Deusdete Alves – 4°Secretário

(Às 9 horas e 30 minutos é aberta a sessão).

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

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Havendo
número legal, invocando a proteção de Deus, e em nome do
povo de Rondoniense, declaro aberta esta 16ª Sessão Ordinária
da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da ata
da sessão anterior.

O SR. MARCOS DONADON (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.

Está suspensa a Sessão Ordinária Temporariamente.

(Suspende-se esta sessão às 9 horas e 48 minutos, e
reabre-se às 11 horas e 48 minutos, sob nova
Presidência).

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

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura do
expediente recebido.

O SR. DEUSDETE ALVES (4ºSecretário) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

- TELEGRAMA – Confúcio Moura – “Senhor Deputado,
agradeço convite para solenidade do dia 26 de abril, porém,
justifico minha ausência por compromissos anteriormente
agendados”.

-Ofício nº543/GAB/06 –  Em 18 de abril de 2006.
Município de Rolim de Moura
Gabinete da Prefeita.

Excelentíssimo Deputado,

Tem a finalidade de agradecer, cumprimentar e
parabenizar Vossa Excelência por requerer a transformação
da Sessão Ordinária em Especial, para homenagear os
membros do Programa Educacional de Resistências às Drogas
e a Violência – PROERD.

Na oportunidade, solicitamos que transmita os nossos
parabéns aos homenageados pelo excelente trabalho
desenvolvido, em especial aos Senhores ALÉCIO CARLOS
MARTINS e MARCOS ANDRÉ TEIXEIRA DE SOUSA, instrutores
do PROED em Rolim de Moura.

Outrossim, desejamos sucesso na realização da
“Sessão Especial”, e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,
Mileni Cristina Benetti Mota.
Prefeita Municipal.

- Ofício nº040 – Gabinete do Governo do Estado –
Rondônia.

Prestação de Contas do Governo do Estado de
Rondônia – 2005.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 65, inciso XIV, da
Constituição do Estado de Rondônia, e no art. 56 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,
encaminho para exame desta egrégia Casa de Leis, os informes
e documentos que compreendem as contas do Governo do
Estado de Rondônia, relativas ao exercício financeiro de 2005.

Atenciosamente,
Ivo Narciso Cassol.
Governador.

- Reiteração de Denúncia – Reitera a denúncia do Sr.
Wander Sander Damasceno, denúncia de suposta irregularidade
cometidas pelo Deputado Estadual, eleito por Cacoal, Deputado
Neri Firigolo.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Passemos
às Breves Comunicações. Não há Oradores inscritos.
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Passemos ao Grande Expediente. Não há Oradores
inscritos.

Passemos às Comunicações de Lideranças. Não há
Oradores inscritos.

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

proposições recebidas.

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

ORDEM DO DIA

- Requerimento do Deputado Chico Doido:
Requer informação do 22º Unidade de Infra - Estrutura

Terrestre – UNT/DNIT, sobre  repasse de verba do Governo
Federal para a BR-421 de Janeiro de 2003 até a presente data.

JUSTIFICATIVA

A medida requerida através do presente, reside do
fato que precisamos ter conhecimento destas informações. Pois
a situação da BR 421 está no completo abandono, prejudicando
sobremaneira o transporte tão importante a este povo que
precisa desta BR.

Portanto, conto com o apoio dos nobres companheiros
deste Parlamento para aprovação do referido requerimento.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2006.
Dep. Chico Doido.

- Indicação do Deputado Carlos Henrique:
Indica ao Governo do Estado de Rondônia, a

necessidade da instalação de 01 (um) prédio do DETRAN no
Distrito de Tarilândia”.

JUSTIFICATIVA

Senhores Pares, é cediço o crescimento da população
naquele distrito, por este motivo há necessidade da instalação
de um prédio do Detran para melhor atender os moradores,
oferecendo assim melhor comodidade, trazendo grandes
benefícios àquela região e adjacências.

Plenário das Deliberações, 18 de abril de 2006.
Dep. Carlos Henrique.

- Requerimento do Dr. Carlos:
Requer ao Superintendente Regional dos Correios do

Estado de Rondônia, a instalação de (01) uma Agência dos
Correios no Distrito de Tarilândia - Município de Jaru”.

JUSTIFICATIVA

Senhores Pares, haja vista que a instalação da Agência
trará benefícios tanto para o desenvolvimento do distrito, dando
assim maior comodidade a população que ali reside.

Plenário das Deliberações, 18 de abril de 2006.
Dep. Carlos Henrique.

- Emenda do Deputado Edson Gazoni:
Disciplina de exercício de Cargos, empregos e funções

por parentes, cônjuges e companheiros de membros e de
servidores investidos em cargos de direção e assessoramento,

no âmbito dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário e dá outras providências.”

Art. 1° O artigo 20 da Constituição do Estado de
Rondônia passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

Parágrafo 12. Fica vedada a nomeação, para cargos
em comissão, do cônjuge ou parente consangüíneo, por
afinidade e civil, em linha reta ou colateral até o segundo grau,
respectivamente, de Deputados, no âmbito da Assembléia
Legislativa Estadual; de Conselheiros do Tribunal de Contas,
no Tribunal de Contas; do Governador e dos Secretários de
Estado, no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Estadual;
de Desembargadores, no âmbito do Poder Judiciário; dos
Promotores de Justiça, no âmbito do Ministério Público Estadual.

Art. 2° esta emenda entra em vigor em 01 de Janeiro
de 2007.

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA

O Nepotismo sempre se constituiu em ato condenável
e vem merecendo da sociedade brasileira, nos últimos tempos,
implacável combate no sentido de erradicá-la de nosso meio,
a bem do interesse público na administração do Estado.

A cada dia se avolumam as denúncias de nomeações
de parentes para ocupar cargos públicos.

Dep. Gazoni.

- Indicação do Deputado João da Muleta:
Indica ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de

Reformar e ampliar a Escola Estadual Cláudio Manoel da
Costa, situada em Colina Verde, Distrito do Município de Jorge
Teixeira”.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a Escola Estadual Cláudio
Manoel da Costa está funcionando precariamente. Por esse
motivo, torna-se premente a reforma e construção de quatro
salas de aula, o que virá atender alguns alunos que estão se
deslocando para outras escolas, distante de sua moradia. Esta
indicação virá oferecer melhores condições às atividades
estudantis, beneficiando assim a comunidade de
aproximadamente 10 mil habitantes do Distrito de Colina Verde.

Plenário das Deliberações, 18 de abril de 2006.
Dep. João da Muleta.

- Requerimento do Deputado Amarildo de Almeida:
Requer  providências as  Centrais Elétricas de Rondônia

CERON.

JUSTIFICATIVA

O Distrito supracitado está localizado aproximadamente
160 Km’s da cidade de Porto Velho e tem recebido famílias
oriundas de vários Municípios do Estado de Rondônia que se
fixaram na área rural e, hoje já estão sendo cadastrados pelo
Incra e anseiam por energia rural para maior comodidade e
conforto de suas famílias.

Diante disso, solicitamos as Centrais Elétricas de
Rondônia - CERON a contemplação da referida Comunidade
com o Projeto Luz para Todos
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Plenário das Deliberações, 12 de Abril de 2006.
Dep. Amarildo de Almeida.

- Indicação do Deputado Amarildo de Almeida:

Indica ao Poder Executivo Estadual a aquisição de
equipamentos para a Associação de Trabalhadores Rurais do
Distrito de União Bandeirantes”.

JUSTIFICATIVA

O referido Distrito recebeu agricultores de todo o Estado
que para lá se deslocaram em busca de adquirir lotes rurais
para a manutenção e subsistência de suas famílias. Hoje tem
aproximadamente 12 mil habitantes e as dificuldades são
grandes por falta de investimentos tanto do município quanto
do Estado. O Incra está cadastrando os agricultores assentados
e os mesmos já se organizam em Associações para buscarem
meios de incremento da produção e escoamento da mesma.

Diante disso, esperamos que o Poder Executivo Estadual
possa atender os produtores da mencionada Associação com
aquisição dos equipamentos solicitados para que os mesmos
possam ter condições de beneficiar e escoar sua produção
com diminuição de custos e com isso dar melhores condições
de vida aos produtores que ali se fixaram em busca de uma
vida mais digna ‘as suas famílias.

Plenário das Deliberações, 12 de Abril de 1006.
Dep. Amarildo de Almeida.

- Indicação do Deputado Dr. Deusdete Alves:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de aquisição
de 01 (uma) Ambulância para atender o município de São
Miguel do Guaporé”.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados,

A solicitação ora apresentada dá-se pela grande falta
de nova ambulância no citado município, em razão de que
repetidas vezes o atendimento aos pacientes foi prejudicado.
Acredito que com a aquisição, em muito irá contribuir com a
comunidade do município de São Miguel do Guaporé.

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

Plenário das Deliberações, 20 de abril de 2006.
Dep. Deusdete Alves.

- Indicação do Deputado Dr. Deusdete Alves:

Indica ao Poder Executivo a necessidade da aquisição
de 01 (uma) Ambulância para atender o município de São
Francisco do Guaporé”.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados,

A solicitação ora apresentada dá-se pela grande falta
de nova ambulância no citado município, em razão de que
repetidas vezes o atendimento aos pacientes foi prejudicado.
Acredito que com a aquisição, em muito irá contribuir com a
comunidade do município de São Francisco do Guaporé.

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

Plenário das Deliberações, 2 de abril de 2006.
Dep. Deusdete Alves.

- Indicação do Deputado Dr. Deusdete:

Indica ao Poder Executivo a necessidade da aquisição
de 01 (uma) ambulância para o município de Seringueiras”.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados;

A solicitação ora apresentada dá-se pela grande falta
de nova ambulância no citado município, em razão de que
repetidas vezes o atendimento aos pacientes foi prejudicado.
Acredito que com a aquisição, em muito irá contribuir com a
comunidade do município de Seringueiras.

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

Plenário das Deliberações, 20 de abril de 2006.
Dep. Deusdeste Alves.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
suspensa a sessão por 10 minutos.

(Suspende-se esta sessão às 11 horas e 54 minutos, e
reabre-se às 12 horas e 08 minutos).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
reaberta a Sessão. Encerrada a Ordem do dia, passemos às
Comunicações Parlamentares.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente sessão, esta Presidência
convoca a Comissão de Justiça e Finanças e as demais
Comissões unificadas para emitir parecer nos projetos que
estão nas Comissões. E logo em seguida depois da reunião
das Comissões, fica convocado às 14 horas uma Sessão
Extraordinária para apreciar a matéria de interesse do Estado.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 12 horas e 09 minutos).


