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

Em 2 de maio de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 16 horas e 53 minutos é aberta a sessão)

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

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Havendo
número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense, declaro aberta a 16ª Sessão Extraordinária
da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura da ata da
sessão anterior.

O SR. CHICO PARAÍBA (1° Secretário) –
Procedendo à leitura da ata da sessão anterior.

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

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei n°
529/06. Encerrada a discussão, em votação. Os Srs. Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de

Deus e antes de encerrar a presente sessão convoco sessão
ordinária para o dia 03 de maio no horário regimental.

Tendo em vista que hoje foram lidos vários projetos,
fica convocada amanhã às 9 horas a Comissão de Constituição
e Justiça e Finanças e as demais Comissões para se reunir
para emitir parecer nas matérias que precisam ser apreciadas.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 56 minutos).

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA LEGISLATIVA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA .

Em 3 de maio de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

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

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Dr. Carlos
(PDT), Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB), Ellen Ruth
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(PP), Haroldo Santos (PP), Maurão de Carvalho (PP), Kaká
Mendonça (PTB), Leudo Buriti (PTB), Chico Doido (PSB), Paulo
Moraes (PL), 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, invocando a proteção de Deus e em nome
do povo rondoniense declaro aberta a 19ª Sessão Ordinária
Legislativa da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura da ata da
sessão anterior.

O SR. RENATO VELLOSO (Secretário ad hoc) -
Procedendo à leitura da ata da sessão anterior.

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

Fica suspensa a sessão por conveniência técnica.

(Suspende-se esta sessão às 9 horas e 45 minutos e
reabre-se às 12 horas e 15 minutos).

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

Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura do
expediente recebido.

O SR. DANIEL NERI (Secretário ad hoc) – Não há
expediente recebido, Sr. Presidente.

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

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. DANIEL NERI (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura das proposições recebidas.

-Requerimento do Deputado Nereu Klosinski:
Requer à Mesa Diretora oficiar o Presidente da CERON

a viabilizar a extensão da rede de energia elétrica no perímetro

urbano de Novo Horizonte do Oeste, incluindo o Distrito de
Migrantinopólis.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a expansão da rede de
energia elétrica no município de Novo Horizonte D’Oeste e
Distrito de Migrantinópolis, irá beneficiar dezenas de famílias e
arantir um maior desenvolvimento da região.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2006.
Dep. Nereu Klosinski.

-Requerimento do Deputado Nereu Klosinski:
Requer à Mesa Diretora oficiar ao Exm° Sr. Secretário

de Estado da Educação reiterando solicitação de informações
sobre critérios adotados para acesso à Internet nos sites de
notícias eletrônicas e suas restrições nas escolas públicas e
órgãos governamentais.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, de acordo com o disposto
no § 3º do Art. 31 da Constituição Estadual, à Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa pode encaminhar pedido de informações
aos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado, sobre
fatos e atos sujeitos à fiscalização e controle do Poder
Legislativo. Neste caso está sendo reiterado o pedido formulado
no Requerimento nº718/05, de 18/10/2005 i:– que não foi
atendido e sem justificação, o que implica em crime de
responsabilidade.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2006.
Dep. Nereu Klosinski.

-Requerimento do Deputado Nereu Klosinski:
Requer à Mesa Diretora oficiar o Ilustríssimo Sr. Diretor

de Planejamento Comercial RO/AC da Brasil TELECOM
solicitando a instalação de telefonia fixa de Flor da Serra,
município de Alto Alegre dos Parecis.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a instalação de telefones fixos
no Distrito, irá contemplar dezenas de famílias, que necessitam
de telefone residencial. Informamos também que o Distrito
preenche os requisitos exigidos pela ANATEL para implantação
de telefonia fixa.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2006.
Dep. Nereu Klosinski
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O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Sr. Secretário proceder à leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. DANIEL NERI (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leituras das matérias a serem apreciadas.

- PODER EXECUTIVO – MENSAGEM nº 032 – PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR nº085/06. que cria na Estrutura da
Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria – CGAG, Cargos
de Direção”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Paulo Moraes para emitir parecer pelas Comissões
Pertinentes.

O SR. PAULO MORAES – Sr. Presidente, demais
Deputados, Sra. Deputada. Esse Projeto de autoria do Poder
Executivo encaminhado a esta Casa, através da Mensagem
nº032 que “cria na Estrutura da Coordenadoria Geral de Apoio
à Governadoria – CGAG, Cargos de Direção Superior”. Após
analisarmos o presente projeto verificamos que não há nenhum
óbice de ordem constitucional e inclusive preenche toda a
técnica legislativa, mesmo porque esse projeto está capitulado
naqueles projetos que são de única e exclusiva iniciativa do
Poder Executivo, razão pela qual nós somos favoráveis a esta
iniciativa.

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

Aprovado o parecer.
A votação é nominal.
Para discutir Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, eu queria só
lembrar a V. Exa. que nós já discutimos isso, esse projeto, eu
sou Relator dessa matéria, foi distribuída na Comissão de
Justiça e é porque nós, de qualquer maneira não voltamos a
nos reunir, quer dizer, o projeto está comigo e é um Projeto de
Lei Complementar que precisa de 13(treze) votos.

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

Aprovado o parecer, com o voto contrário do Deputado
Ronilton Capixaba, dois votos contrários.

O Sr. Ronilton Capixaba – Questão de Ordem, Sr.
Presidente?

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

O Sr. Ronilton Capixaba – Solicito a verificação de
quórum

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Foi
invertida à pauta aí, Deputado, foi invertida a pauta para que
possa dar continuidade.

Matéria seguinte.

O SR. RONILTON CAPIXABA – Sr. Presidente, mas
quem pediu a inversão de pauta?

O SR. DANIEL NERI – Deputado Daniel Neri, eu que
solicitei, Sr. Deputado.

O SR. RONILTON CAPIXABA – Mas eu pedi verificação
de quorum, Sr. Presidente, antes da inversão da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Verificação
de quorum se essa matéria fosse ser votada. Outras matérias
não exigem quorum qualificado, Deputado. Então essa matéria
foi invertida a pauta, mas na hora que ela for votada V. Exa.
pede a verificação.

O SR. RONILTON CAPIXABA – Eu pedi a verificação
de quorum antes da inversão de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Já tinha
sido feito, Deputado.

O SR. RONILTON CAPIXABA – Só aos ouvidos de V.
Exa.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Daniel Neri para continuar os processos.

O SR. DANIEL NERI (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da matéria.

- PODER JUDICIÁRIO – PROJETO DE Lei nº493/06, que
“dispõe sobre autorização ao Poder Judiciário para alienação
de bens”.

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

Solicito a Deputada Ellen Ruth para emitir parecer pelas
Comissões.

A SRA. ELLEN RUTH – Sr. Presidente, o presente
Projeto de Lei encontra-se com sua redação dentro dos
preceitos com a legalidade, regimentabilidade,
constitucionalidade da matéria, e pedimos, somos de parecer
favorável a sua aprovação. É o nosso voto, Sr. Presidente.

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

Aprovado o parecer.
Em discussão o Projeto. Encerrada a discussão, em

votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado o Projeto, com um voto contra do Deputado
Ronilton.

O SR. DANIEL NERI (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da matéria.
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- PROJETO DE LEI Nº 508/06 da DEPUTADA ELLEN RUTH,
que “acrescenta parágrafo único ao artigo 4º da Lei nº1063,
de 10 de abril de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos
integrantes da Carreira de Militares do Estado”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Daniel para emitir parecer pelas Comissões.

O SR. DANIEL NERI – Sr.Presidente, Srs. Deputados,
nós já havíamos analisado esse projeto e entendemos que ele
atende todas as normas regimentais. Portanto, Sr. Presidente,
nós somos de parecer favorável ao presente projeto.

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

Em discussão o Projeto de Lei 508/06. Em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

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

- PROJETO DE LEI 531/06 do PODER EXECUTIVO -
MENSAGEM 046, que dispõe sobre reajuste da gratificação
DE Incentivo Laboral dos Servidores do Departamento Estadual
de Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN/RO, de que trata
a Lei n° 1262, de 05 de dezembro de 2003.

Peço vista desse projeto Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e antes de
encerrar a presente Sessão, eu convoco outra no prazo de 1
minuto para votar em segunda discussão e votação os projetos
que foram votados nesta Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 12 horas e 26 minutos).

ATA DA 17ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 3 de maio de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente

(Às 12 horas e 27 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Dr. Carlos
(PDT), Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (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), 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 17ª Sessão Extraordinária
da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito a Sra. Secretária proceder à leitura da Sessão
Extraordinária anterior.

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

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

Matéria a ser apreciada.
Passemos à Ordem do Dia.

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

Segunda votação.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- Projeto de Lei 493/06, que dispõe sobre autorização ao
Poder Judiciário para a alienação de bens.

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

Aprovado. Vai ao Expediente. Projeto de Lei 493/06.

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

- Projeto de Lei 508/06 da Deputada Ellen Ruth -
Acrescenta parágrafo único ao artigo 4° da Lei 1063, de 10 de
abril de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos Integrantes
da Carreira de Militares do Estado.

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

Aprovado. Vai ao Expediente.
Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de

Deus e antes de encerrar essa Sessão convoco Sessão Solene
às 10 horas de amanhã para entrega de Título ao Dr. Brás
Guimarães.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 12 horas e 29 minutos).

ATA DA 3ª SESSÃO SOLENE DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 4 de maio de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 10 horas e 40 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Dr. Carlos (PDT), João da
Muleta (PMDB), Ellen Ruth (PP), Leudo Buriti (PTB), Carlão de
Oliveira (PSL).
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O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Srs.
Deputados, invocando a proteção de Deus declaro aberta esta
Sessão Solene para entrega do Título Honorífico de Cidadão
do Estado de Rondônia ao Ilustríssimo Sr. Dr. José Brás
Guimarães.

Solicito a Deputada Ellen Ruth para acompanhar o
homenageado para compor a Mesa, José Brás Guimarães.

Quero convidar para compor a Mesa o Dr. Joaquim
Mesquita, Superintendente da Polícia Federal de Rondônia.
Queremos cumprimentar o Dr. César Souza, Delegado Regional
Executivo da Polícia Federal de Rondônia, Dr. Patrioçá,
Corregedor Regional da Polícia Federal. Dr. João Bosco Costa,
agente da Polícia Federal e representantes da UNIMED que se
encontram aqui.Sintam-se bem!

Convido a Deputada Ellen para saudar o homenageado.

A SRA. ELLEN RUTH - Senhor Presidente, Deputado
João da Muleta neste momento gostaria de cumprimentar o
homenageado, particular amigo de nossa família, Dr. José Brás.
Cumprimentar o Dr. Joaquim Mesquita, Superintendente da
Polícia Federal em Rondônia. Cumprimentar em nome do Dr.
Patrioçá, meu amigo de faculdade e cumprimentar em nome
do Dr. Patrioçá o Corregedor Regional da Polícia Federal, todos
os membros da Polícia Federal que nesse ato se fazem
presentes.

Cumprimentar os representantes da UNIMED em nome
da amiga Isabel, esposa do Dr. Brás, cumprimentar a todos
convidados presentes a esta solenidade.

Brás, permita-me te chamar de Brás, porque é assim
que te chamamos desde que você chegou em Porto Velho, isso
lá nos idos de 79, que se não me falha a memória, em janeiro
deste ano você já completou 27 anos de Porto Velho, ajudando
a contribuir para o engrandecimento e o crescimento de nossa
Porto Velho e do nosso Estado de Rondônia. Esta propositura,
Brás, não é da Deputada Ellen Ruth, essa propositura é na
verdade do Deputado Celso Popó que hoje não mais faz parte
da nossa Assembléia Legislativa. Gostaria de cumprimentar
também Flávio e os demais amigos do Brás que acabaram de
adentrar no nosso recinto. E dizer Brás, que se passaram 7
anos. Foi em 99, que o Deputado Celso Popó, na época 2º
Secretário da Mesa desta Casa, aprovou neste Plenário o Título
Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia, o Dr. José Brás.
Nós estamos tão somente, Brás, nesse momento com
aquiescência do nosso Presidente, passando às suas mãos o
Título tão merecido, eu até brincava no gabinete que esse foi
pior do que um parto, de tão demorado que foi passar as suas
mãos esse Título merecido por você. E nesse momento eu
gostaria de ler um pouquinho da história do Brás, que foi aqui
feito a juntada pelo Deputado Celso Popó.

O Brás chegou a Porto Velho, em janeiro de 79. Brás é
nascido em Campina Grande, na Paraíba. Casado com Isabel
Maria. Tem como filho, José Brás Guimarães Filho, Juliana
Priscila e Isabela, sendo que dois, um médico e um quase
médico. Não é Brás? Que é a nossa Isabela. Sua experiência
foi vasta tanto como Diretor, como Presidente do IPERON, que
tive a satisfação de ser quando da sua gestão como Presidente
do IPERON, fui sua auditora, depois fui sua diretora financeira
e administrativa. O Brás exerceu vários cargos, foi também do
INSS, hoje é também perito da Polícia Federal. Trabalha no
Hospital de Base, se eu não estiver enganada, operando dois

dias, o dia inteiro bem dizer: terça e quarta-feira. Enfim, Brás
é muito grande o seu currículo prestado junto ao nosso Estado.
Mas na verdade Brás, eu quero falar do Brás amigo, sabe aquele
Brás que quando a gente precisa ele está à disposição do mais
humilde no Hospital de Base, aquele que já salvou muitas vidas
no Hospital de Base como cirurgião geral, aquele que dentro
da casa da minha avó era o amigo da minha avó. Então a sua
experiência todos nós já conhecemos, as pessoas que
passaram por suas mãos como seus pacientes, mas em
especialmente o amigo Brás, aquele que está a qualquer
momento à disposição, seja do mais ou do menos favorecido.
E é por isso, Brás, que é justo e eu também gostaria de
relembrar uma coisa, a sua homenagem vem da época da ex-
Deputada Lúcia Tereza, hoje prefeita em Espigão do Oeste e o
Deputado Carlão de Oliveira já era Deputado naquela época.
Não conseguiu, Dr. Joaquim, entregar o Título. Veio para o
Deputado Celso Popó, não conseguiu entregar o Título. Mas
graças a Deus no nosso mandato, Deputado Carlão de Oliveira,
nós estamos fazendo uma justa, merecida e tardia homenagem
ao Dr. Brás. Dr. Brás seja bem vindo, saiba que o senhor mora
no coração de muita gente, mas em especial da família Piana,
Rosa e Camurça com certeza. Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – A
Assembléia Legislativa concede o Título Honorífico de Cidadão
do Estado de Rondônia ao Ilustríssimo Sr. Dr. José Brás
Guimarães.

Nesse momento faço a entrega da homenagem.

(Aplausos)

Concedo a palavra ao Ilustríssimo homenageado para
seus agradecimentos.

O SR. JOSÉ BRÁS GUIMARÃES – Deputado Carlão,
Deputada Ellen Ruth em nome da senhora eu cumprimento
todos os Deputados da Casa; Dr. Joaquim, em nome do senhor
eu cumprimento todos os presentes. Eu queria inicialmente,
lembrar uma máxima que eu sempre uso, lembre sempre de
três pessoas, isso nos ajuda a lembrar daquelas pessoas que
de uma maneira ou de outra fizeram parte da nossa vida.
Lembro também que desse mundo não viemos sós. O Título
de Cidadão Rondoniense que nesse momento eu recebo
representa toda minha trajetória por esse trabalho no Estado.

Tudo começou em 78, quando eu concluí os meus
estudos. Recebi o primeiro Título importante que foi de médico.
Naquela oportunidade eu, como a maioria dos médicos do Brasil,
não dava muita importância a essa região e procurava regiões
do centro sul e centro oeste para cima, para morar e para
viver. Estados esses aqui desprezados pela população
brasileiras e, por quê isso? Pelas condições de vida, pelo menor
custo de vida dos outros Estados do Sul, pela proximidade com
as universidades, preocupação com a família e principalmente
pela qualidade de vida. Qualidade essa que não tínhamos na
região norte e até hoje procuramos ter. Nossa região é muito
deficitária, após a conclusão do curso eu fui convidado por um
colega médico daqui, morava aqui, paraibano também que era
o Dr. Sérgio Figueiredo, morou aqui foi Secretario de Saúde e
hoje mora em Teresópolis, Dr. Sérgio. Vim para cá e cheguei
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nesse território desconhecido em 79, janeiro de 1979, três
meses antes do Teixeirão. Eu, a mulher e os filhos, é claro.

Durante todo esse tempo acompanhei a formação do
nosso Estado e pude perceber os efeitos da migração com a
transformação do Estado que perdeu as características do antigo
Território e ainda procura a identidade cultural até hoje.
Podemos observar que para cá vieram mais de três mil médicos
desde a época em que cheguei até hoje e a grande maioria
dos colegas, com a mesma missão e o desejo de desenvolver
nosso Estado. Muitos já voltaram e, outros morreram e sentimos
que praticamente nenhum deles é lembrado ou tivesse seu
trabalho reconhecido até hoje.

Após 24 anos de formação do Estado já estamos vendo
a chegada de jovens médicos, filhos de colegas, filhos de
Rondônia que eu vi nascer, que eu vi crescer aqui. Dos nossos
colegas médicos que moravam em Rondônia e pioneiros apenas
o Dr. Ari Pinheiro é conhecido até hoje no Estado, em função
do nome do Hospital de Base. Apenas o Dr. Ari Pinheiro, o
resto é desconhecido. E Esta Casa só deu Título de Cidadão
para dois médicos até hoje, o Dr. Ari Pinheiro e o Dr. Rachid.
Nenhum dos mais de três mil médicos receberam tal
homenagem, ninguém mais lembra de todos eles. Para citar
apenas alguns que já foram e já não existe mais aqui, eu lembro
o Dr. Hamilton Gondim, pai do Dr. Paulo Gondim; Osvaldo Piana,
pai do ex-Governador; Dr. Carlos Alberto Brasil, ninguém lembra
dele; Nelson Couceiro que morreu; Orlando Marques, Dr. Murilo
e outros e o Dr. Sérgio Pinheiro que foi Secretário de Saúde,
foi Diretor do Hospital e foi embora e ninguém lembra. Os que
moram aqui ainda eu vou citar alguns que ninguém lembra
também: Dr. Noel, Dr. Macedo, Dr. Jacob e Arouca ninguém
lembra deles.

São centenas de colegas que não são lembrados ou
reverenciados, até pelos próprios colegas, até nós mesmos
não lembramos. Eu podia ficar feliz. Que bom, eu sou um dos
poucos a receber essa homenagem. Não. Eu gostaria que
diversos colegas tivessem essa honraria e ver que foi o melhor
para mim, talvez chorasse menos.

Eu quero agradecer ao Presidente da Casa, a Deputada
Ellen Ruth, aos ex-Deputados Lúcia Tereza, ao Zigue que fizeram
a propositura não conseguiram, ao Celso Popó que conseguiu
e, a todos os outros Deputados e amigos servidores desta Casa.

Eu quero agraciar a todos os amigos, todos os colegas
da Polícia Federal, do Hospital de Base e da UNIMED e dedicar
esta honraria, dividir com todos os pacientes que eu tratei.
Muito obrigado.

(Aplausos).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Convido a
todos para de pé ouvirmos o Hino do Estado de Rondônia.

 (Execução do Hino de Rondônia)

Invocando a proteção de Deus declaro encerrada esta
Sessão e convido os presentes para irem ao Salão Nobre para
um coquetel oferecido aos convidados.

(Encerra-se esta sessão às 11 horas e 2 minutos).

ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 9 de maio de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 15 horas e 27 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT) Neri
Firigolo (PT), Dr. Deusdete (PDT), Edson Gazoni (PDT), Dr. Carlos
(PDT), Chico Paraíba (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), Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Havendo
número regimental e  sob a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense declaro aberta  a 20ª Sessão Ordinária da
4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

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

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Procedendo à leitura da Ata da Sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão a Ata que acaba de ser lida. 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 recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Ofício 141/06 – Tribunal de Contas, em resposta ao
ofício P/52/06 e ofício P/53/06, referente ao Requerimento nº
764, 765/06 de autoria do Deputado Nereu Klosinski.

02 - Ofício 171/06 – Tribunal de Contas, encaminhando
relatório das atividades do TCE/RO referente ao 1º trimestre
do exercício de 2006.
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03 – Ofício 1569/06 – SEDUC, em resposta ao Ofício S/191/
06 referente ao Requerimento 778/06 de autoria do Deputado
Nereu Klosinski.

04 - Ofício 008/06 – Ministério dos Transportes informando-
os que o senhor Ministro dos Transportes foi empossado no
último dia 03/04/2006 que as correspondências, eventualmente,
endereçadas aquele Ministério deverá ser encaminhada em
nome de Paulo Sérgio Passos, que é a grafia correta do nome
do senhor Ministro.
05 – Ofício 118/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/22/06
referente à indicação 1.415/06 de Autoria do Deputado Leudo
Buriti.

06 – Ofício 204/06 – COTEL, em resposta ao ofício P/50/06
referente ao Requerimento 760/06 de Autoria do Deputado
Nereu Klosinski.

07 – Ofício nº 223/06 – SEAPES, em resposta ao Ofício S/
125/06, referente ao Requerimento nº 767/06, de autoria do
Deputado Nereu Klosinski.

08 – Ofício nº 222/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/23/
06, referente à Indicação nº 1418/06, de autoria do Deputado
Amarildo de Almeida.

09 - Ofício nº 224/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
103/06, referente à Indicação nº 1456/06, de autoria do
Deputado Daniel Neri.

10 - Ofício nº 225/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/85/
06, referente à Indicação nº 1436/06, de autoria do Deputado
Everton Leoni.

11 - Ofício nº 226/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/93/
06, referente à Indicação nº 1444/06, de autoria do Deputado
Romeu Reolon.

12 - Ofício nº 231/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/99/
06, referente à Indicação nº 1451/06, de autoria do Deputado
Daniel Neri.

13 - Ofício nº 232/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
101/06, referente à Indicação nº 1454/06, de autoria do
Deputado Amarildo de Almeida.

14 - Ofício nº 233/06 – COTEL, em resposta ao Ofício P/
104/06, referente à Indicação nº 1457/06, de autoria do
Deputado Dr. Deusdete Alves.

15 – Carta nº 0329/06 – SESC, comunicando sobre a
impossibilidade de comparecer a audiência Pública do dia 27
p.p. objeto do Requerimento nº 787/06, de autoria do Deputado
Nereu Klosinski.

16 – Mensagem 049, 08 de maio de 2006 – A Assembléia
Legislativa tem a honra de submeter-se a essa Egrégia
Assembléia Legislativa a apreciação e deliberação dessa
egrégia Assembléia Legislativa  nos termos do Inciso 3º do
artigo 65 da Constituição deste Estado, nos anexos do Projeto
de Lei que autoriza o Poder Legislativo de proceder à
contratação de pessoal por tempo determinado nas áreas de
saúde para atender as necessidades temporária de excepcional
de interesse público dos termos do artigo nº1184 de 27/03/03.

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

Passemos ao Grande Expediente.
Com a palavra o Deputado Kaká Mendonça, por 20

minutos.
GRANDE   EXPEDIENTE

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Sr. Presidente, Nobres
Deputados, imprensa aqui presente, as pessoas que assistem
a Sessão Plenária, nesta tarde de terça-feira, quero falar Sr.
Presidente, da última sexta-feira, quando tive a satisfação de
poder representar a Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, em uma sessão, Deputado Beto do Trento, da
Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, mas precisamente
uma Sessão Itinerante na cidade de Cascavel, no interior do
Paraná, aonde naquela sessão, Presidente, recebeu o Título
de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná, o Empresário
Acir Gurgacz, da EUCATUR  – Empresa União Cascavel de
Transportes e o Presidente da COPEVEL, também daquele
Município, um grande empreendedor daquela região e foi
satisfatório reencontrar ali colegas Deputados do Estado do
Paraná e poder prestigiar um homem empreendedor como o
Sr. Acir Gurgacz que contribuiu muito para o desenvolvimento
e como um dos grandes desbravadores aqui do Estado de
Rondônia.  Ali buscou desde quando começou a Empresa União
Cascavel em 1946, quando veio a primeira vez ao não Estado,
mas sim Território de Rondônia, trazendo todas as pessoas lá
do norte do Paraná, do sul e do oeste do Paraná que ajudou a
desbravar, Deputado Leudo Buriti, o nosso Estado.  Rondônia é
o Estado que tem pessoas de todo o Brasil.  Aqui tem o
paranaense, aqui tem o catarinense, aqui tem o cearense, aqui
tem o capixaba, enfim, aqui tem o paulista, Deputado Neri,
que veio para cá dar uma parcela de contribuição para um
Território novo, um Estado que começou logo em seguida e
que hoje com satisfação faz uma grande diferença entre os
Estados produtivos da Federação brasileira.  Então Sr.
Presidente, eu não poderia deixar de registrar a nossa presença
lá, não poderia deixar de registrar a grandeza do Título que o
empresário Acir Gurgacz recebeu como Cidadão do Estado do
Paraná e pela grandeza e importância que tem não o cidadão
Acir Gurgacz, mas a empresa, o grupo, pelo que tem feito pelo
Estado de Rondônia, gerando emprego, gerando renda,
pagando impostos, enfim  acreditando em Rondônia cada vez
mais.

É isso Sr. Presidente que eu tinha a dizer e o meu
muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, imprensa, público que nos prestigia.  Eu queria
dizer Srs. Deputados, que nós estivemos em Pimenta Bueno e
verificamos o desespero dos agricultores que vieram para
Rondônia e investiram na agricultura mecanizada.  Deputado
Leudo Buriti, os agricultores estão desesperados, porque não
podem pagar as suas contas, na realidade a classe produtora
do Estado de Rondônia, e porque não dizer o País está em
situação de calamidade.  Os agricultores não conseguiram pagar
suas contas de 2004, empurraram para 2005.  Em 2005 não
conseguiram pagar e agora montaram na BR – 364, lá em
Pimenta Bueno, na região de Kaká Mendonça, um grupo de
máquinas e equipamentos querendo que realmente  suas
dívidas seja no BASA, no Banco do Brasil sejam renegociadas,
mas na realidade a cada dia o setor produtivo que é quem
segura este País, estão em situação muito difícil.  Lá nós
sugerimos que formassem uma Comissão e fossem até o
Ministério da Agricultura, porque lá no Estado do Mato Grosso
já está se conseguindo um abono de R$7,00 (sete reais) por
saca de arroz, com referência os agricultores do Mato Grosso
e no caso de Rondônia... Rondônia não foi incluído nestas
negociações.  Eu não sei até que ponto a agricultura brasileira
e a agricultura do Estado de Rondônia irão suportar de fato
este massacre, onde o agricultor não consegue sequer cobrir
o seu custo de produção. Então fica aqui registrado a
desesperança daqueles que a gente pode considerar que são
os responsáveis e que pagam a conta de todos os planos
governamentais, todos os planos que são implementados no
Brasil, porque quem paga a conta são os agricultores.  Você
veja bem, que é tão verdade que os insumos que são
repassados aos agricultores sempre se disseram que o insumo
sempre aumentava porque o dólar aumentava e o dólar baixou
e os insumos continuam do mesmo preço, subindo.  Quer dizer,
é uma questão inexplicável por parte do nosso País. Eu acho
que já é momento, assim como criaram os medicamentos que
são os genéricos, que o Brasil quebre a patente da maioria
desses insumos e que possam ser produzidos aqui no Brasil
porque essa conversa que insumo acompanha preço de dólar
não é verdade.  O sal mineral que há dois anos atrás custava
R$ 20,00 (vinte reais), uma arroba de boi custava R$ 47,00
(quarenta e sete reais), hoje uma saca de sal mineral está
custando mais de R$40,00 (quarenta reais) e a arroba do boi
R$37,00 (trinta e sete reais).

O Sr. Beto do Trento – Permita-me um aparte
Deputado?

O SR. CHICO PARAÍBA – Concedo o aparte Deputado
Beto.

O Sr. Beto do Trento – Só quero cumprimentá-lo e
parabenizá-lo pelo discurso, por sua preocupação  em estar

levantando um tema da maior relevância hoje na questão do
nosso País.  Rondônia hoje está servindo na verdade, como
holofote, porque as nossas BRs estão sendo trancadas, estão
sendo obstruídas com freqüência, mas é uma maneira clara,
uma demonstração clara, primeiro da insatisfação, mas acima
de tudo com a falta de um compromisso, com uma política
séria no nosso País com relação a agricultura.  Eu, na semana
retrasada, conversava com o Presidente da Federação do
Estado do Paraná, onde lá também os agricultores estão com
os mesmos problemas; tanto na safra do milho quanto na
questão da soja, e o que está sendo feito hoje para mostrar
para as autoridades competentes; Ministério da Agricultura
enfim, é nada mais que uma reivindicação justa.  Parabenizo
V. Exª. por ter levantado esse tema aqui até porque V. Exª.
sempre tem tratado os assuntos da agricultura com a maior
preocupação.  Então parabéns, e faço questão de fazer esse
aparte para parabenizá-lo pelo tema.

O SR. CHICO PARAÍBA – Agradeço Deputado Beto
do Trento, a sua participação. Na realidade V. Exª tem andado,
e tem visto essa situação difícil que os agricultores estão
passando e eu pediria a V. Exª como da base do Governo porque
nós já tivemos lá na Secretaria de Agricultura, que outro
absurdo maior é lá no Cone Sul, onde os pequenos agricultores
não têm silos nem secadores, se eles querem secar seus
produtos tem que levar para Vilhena. Nós apresentamos uma
emenda subscrita por diversos Parlamentares para a construção
de alguns secadores naquela região e V. Exª esteve comigo lá
na Secretaria de Agricultura quando nós cobramos do
Secretário, por que se querem fazer alguma coisa para a
agricultura, mesmo estando no período eleitoral, eu acho que
temos que fazer coisas duradouras e não está havendo
interesse por parte do Governo do Estado em solucionar um
problema tão cruciante, como lá no Cone Sul onde os agricultores
não têm condições, e além das dificuldades, enquanto os
grandes têm seus próprios silos e seus próprios secadores, os
pequenos não têm. Têm que levar para Vilhena ou entregar
mais barato ainda, quer dizer, a quebradeira é maior. Então eu
pediria a V. Exª que esteve lá comigo, que pudesse cobrar
mais uma vez. Fazer política não é só fazer estrada, porque
estrada tem que fazer todo ano, fazer política é investir na
agricultura que alimenta o povo. São exatamente esses
produtos alimentícios que fortalecem a mesa de todo o povo
brasileiro e nós estamos vendo o seguinte: enquanto tudo
aumenta, os produtos dos agricultores estão diminuindo, porque
alguém tem que pagar a conta. Então a inflação é fictícia, porque
enquanto sobe energia, sobe combustível, sobe todos os
produtos industrializados para compensar essa altura, e dizer
que não está havendo inflação diminui o valor dos produtos.

 Queria também dizer para o Presidente que nós
estivemos andando a BR-429, de Alvorada do Oeste a Costa
Marques, estava acompanhando a equipe do DNIT, não só de
Rondônia mas a Dra. Eda, do DNIT de Brasília, e a BR-429 é
uma situação constrangedora. Porque é uma situação
constrangedora? Nós estivemos reunindos com diversas
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comunidades e as comunidades dizem o seguinte: O DEVOP, o
DNIT diz que liberou 12 milhões para o Estado fazer conservação
da BR-429 e por outro lado houve algumas mudanças de
objetivos, por isso que o Estado tem que devolver alguns
recursos. Por outro lado, se diz que foi assinado um contrato
com a empresa RONDOTERRA para fazer exatamente a
recuperação da estrada e os agricultores falam que têm que
pedir autorização as Câmaras de Vereadores para usar os
equipamentos das Prefeituras para tampar buraco, que o DEVOP
tem que também estar lá com suas máquinas e a gente entende
o seguinte: se a responsabilidade é do Governo Federal, se as
Prefeituras estão tendo autorização das Câmaras de Vereadores
para usar seus equipamentos, fica uma situação difícil. No
orçamento do Estado não há disponibilização para que o Estado
possa investir na BR-429 com seus recursos e é verdade, os
agricultores que estão lá, Deputado Neri Firigolo, eles não
querem saber quem está fazendo a estrada, ele quer saber
que seja trafegável. Agora, os órgãos, as instituições,
prefeituras, DEVOP e Governo Federal, alguma coisa esta
errada, porque se existe contratos para que se possa fazer a
conserva da estrada, por outro lado, se o DEVOP esta lá, na
realidade tem que entender que para ele estar lá, ele tem que
estar gastando dinheiro, gastando dinheiro tem que ter
orçamento e orçamento está saindo de onde? Eu sei que os
agricultores não querem saber disso, mas eu quando fui
Prefeito, eu fui tirar uma máquina para fazer uma estrada que
era dentro do município, mas que tinha que dar a volta por
Nova Londrina eu quase fui cassado. Porque eu estava
investindo numa área que não era minha, depois eu provei
que era dentro do município de Médici, agora veja bem, não é
querendo, eu não sou contra que o Estado de Rondônia, que
as Prefeituras possam também ajudar na BR-429, agora tem
que dar a César o que é de César, de onde é que está saindo
esse orçamento para fazer isso? Qual é a rubrica? De onde é
que está vindo? Qual é o montante de gastos? Qual é a planilha
da empresa que está sendo usada para fazer essas questões?
Isso é papel do Parlamentar. E eu quero dizer que eu não estou
fazendo isso aqui, não é com o intuito de atrapalhar a passagem
da BR-429 não mas a gente tem que saber exatamente qual o
papel da empresa contratante Quanto é que as Prefeituras
estão investindo com seus equipamentos na BR-429? E quanto
o DEVOP está gastando? Porque há uma incompatibilização
orçamentária e por isso eu fui ver de perto e andei de Alvorada
a Costa Marques e na realidade a BR-429 é uma via crucis, é
uma via de sofrimento. Eu acho que um caboclo adoecer em
Costa Marques e dizer que tem que ir para Ji-Paraná para ser
tratado pelo amor de Deus, só Deus mesmo para proteger um
cidadão dessa maneira. E uma mulher gestante, eu acho que
depois de uma viagem dessa, não precisa nenhuma massagem,
nem nada, porque o filho se não já morreu, vai nascer
perfeitamente massageado, em função da quantidade de
buracos, de panelas e panelões que nós encontramos na visita
que nós fizemos. Então Sr. Presidente, fica aqui registrado, o
Governo Federal tem que ver de fato porque é que esses
recursos não estão dando e eu estou esperando o mais rápido

possível terminar um relatório, que eu vou começar a pedir
informação. Preciso saber de fato, como Deputado Estadual,
sem fugir das minhas prerrogativas, de saber quem está certo
nesse jogo, se são as Prefeituras que deixa de fazer suas
estradas, se é o Estado que usa os equipamentos do DEVOP
ou são as empresas que de fato estão com dinheiro pouco
para a execução das suas tarefas. Fica aqui o nosso registro, e
digo estamos atentos para se Deus quiser dentro do nosso
mandato, exercer de fato a nossa função, obrigado Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira)– Com a
palavra o Deputado Leudo Buriti.

O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, imprensa. Sr. Presidente eu protocolei
nessa tarde, na Mesa um Projeto de Lei de nossa iniciativa que
estabelece jornada de trabalho para os profissionais em
enfermagem no Estado de Rondônia, ou seja, altera a carga
horária dos profissionais de enfermagem, ou seja, enfermeiros,
técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem de uma
jornada de 40 horas semanais para 30 horas semanais ou 6
horas diárias, ou ainda de acordo com negociação com coletiva
principalmente no que diz respeito as unidades particulares de
Saúde do Estado de Rondônia. Este procedimento é um pleito
do Sindicato, da categoria em Rondônia, pleito esse que está
sendo feito em todo o Brasil, através das Assembléias
Legislativas, também no Congresso, na Câmara dos Deputados
tramita já a proposição nesse sentido, visando fortalecer essa
reivindicação e a aprovação de matéria nesse sentido também
no Congresso para atender os servidores federais, os
enfermeiros ou profissionais de enfermagem de Rondônia que
estão se deslocando, estarão se deslocando no dia 15 à Brasília
onde farão uma concentração, uma manifestação em frente a
Câmara dos Deputados, em frente ao Congresso Nacional. Eu
anexei ao nosso Projeto de Lei, já que os projetos de iniciativa
dos Deputados, boa parte deles são vetados pelo Chefe do
Poder Executivo, eu anexei cópia de leis similar, de uma lei
sancionada recentemente, e agora no dia 12 de abril pelo
Governador Blario Maggi, do PPS do Mato Grosso que é de
autoria, inclusive, de um Deputado Estadual de Mato Grosso,
Deputado Humberto Boisapo e eu acredito que seja matéria
interessante, porque se justifica quando nós entendemos que
a atividade desenvolvida por um profissional de enfermagem,
assim como os médicos também, é uma profissão ou uma
atividade cansativa que causa desgaste e que lida com vidas e
defendida pelo COREM, que é o Conselho que organiza os
profissionais de enfermagem no Estado de Rondônia e eu
acredito que a tramitação dessa matéria ganhará o apoio das
Comissões, pareceres favoráveis das Comissões de Constituição
e Justiça principalmente, da Comissão de Orçamento. No último
artigo da nossa proposta nós estipulamos um prazo de 90 dias
após a sanção da lei para que o Estado de Rondônia possa
adequar se necessário for, contratar mais profissionais, mas
eu acredito que de grande valia, de grande importância o
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Projeto de Lei que nós estaremos encaminhando e caminhando
com ele agora, ou seja, tramitando nas Comissões para atender
a uma justa reivindicação dos profissionais de enfermagem do
Estado de Rondônia. Por último, Sr. Presidente, gostaria de
sugerir a V. Exª que a sessão fosse suspensa aqui para que
nós pudéssemos elaborar uma pauta de votações para esta
tarde, tendo em vista que nós temos duas matérias aqui que
são aguardadas com ansiedade por servidores, principalmente
do DETRAN; uma delas, trata da questão da gratificação, que
nós fizemos a emenda quando relatamos o orçamento, todos
os Deputados assinaram, uma emenda de R$800.000,00
(oitocentos mil reais). Para atender a gratificação, esse projeto
foi encaminhado aqui na semana passada e foi apenas pedido
o adiamento da votação porque naquele momento não tinha
quorum, ou seja, não tinha Deputado suficiente em plenário,
hoje nós temos os Deputados aqui, então a nossa idéia é de
que essa matéria seja votada e também o que trata de
mudanças no Plano de Cargos e Carreiras,  Salários  que
beneficia os servidores do DETRAN,  entre outras matérias
que são aguardadas com ansiedades. Então nós sugerimos
isso a V. Exª. e encerramos aqui o nosso pronunciamento.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado
Leudo, logo em seguida tem mais um Orador para falar, nós
vamos suspender a sessão para a gente fazer a pauta de
votação. Com a palavra o Deputado Nereu Klosinski, o último
Orador.

O SR. NEREU KLOSINSKI – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nós nos escrevemos para fazer um pedido aos
nobres Parlamentares para que sejam aprovados dois
requerimentos de nossa autoria, o primeiro solicita oficiar ao
Exmo. Sr. Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania, para
informar qual a data ou pelo menos a previsão de data para a
posse dos aprovados no concurso e que cursaram a Academia
de Formação da Polícia Civil. Nós sabemos que nós temos
policiais civis que fizeram o concurso, fizeram a academia, e
para fazer a academia muito deles pediram, inclusive, demissão
do seu emprego, do seu trabalho e hoje continuam ainda
aguardando a boa vontade do Governo, a boa vontade do
Secretário para tomar posse. Uma preocupação muito grande,
principalmente quando a cada dia acompanhamos nos jornais
em que a violência ao invés de diminuir, aumenta. E nós
sabemos que para que isso possa ser resolvido,  sem dúvida
nenhuma há necessidade de quadro, de número de pessoas
com condições de trabalho para que a gente possa de fato
executar, de fato termos policiais no nosso Estado. Então
estamos fazendo esse pedido justamente para exigir uma data
para que acelere a contratação desse pessoal justamente com
a certeza de que nós vamos resolver, pelo menos em parte a
situação aqui no nosso Estado com a contratação de mais
policiais para a Capital e também para o interior do Estado.

Um outro requerimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é uma solicitação ao DER e ao DEOSP, os dois departamentos,

que são responsáveis pela prestação de serviço tanto na limpeza
aqui tão propalada no Estado, tão divulgada no Estado pelo
Governo do Estado nas cidades, quanto através desse
Departamento que o Governo faz as estradas ou encascalha
estradas. Nós estamos solicitando a relação das máquinas Sr.
Presidente, patrol, pá carregadeira, caçamba, tratores e outros,
todos esses que estão à disposição dessa estrutura do Governo
do Estado, porque isso Sr. Presidente, Srs. Deputados? Nós
estivemos no último final de semana, passando por Presidente
Médici, estivemos conversando com alguns vereadores e a
informação que nós temos ou a informação que nós obtivemos
é que somente a Prefeitura de Presidente Médici emprestou
ou foi obrigada a emprestar, se não engano duas patrol e um
trator. Enfim, vários equipamentos ao Governo do Estado e já
obtivemos informações de que o Governo do Estado solicitou
também “emprestado”, (colocar essa aspa inclusive para o
“emprestado”) para algumas entidades e nós sabemos que o
município de Presidente Médici, por exemplo, o Deputado Chico
Paraíba tem forte base lá no município de Presidente Médici e
nós gostaríamos, inclusive, de ter aqui a informação do Governo
do Estado baseado em que ele solicitou esse maquinário
emprestado, o que ele está fazendo de serviço, de benefício
para Presidente Médici e também aonde hoje se encontram
esses equipamentos caçamba, trator de esteira, patrol? Enfim,
é uma preocupação que nós estamos levantando para que a
Assembléia Legislativa possa de fato fazer um
acompanhamento do equipamento, da estrutura que o Governo
do Estado tem e coloca à disposição da população. Nós
queremos ter a certeza também porque já foi discutido em
outras oportunidades que as vezes o município empresta
maquinário para o Estado, talvez fique preocupado, fica com
medo de solicitar de volta esse equipamento, justamente por
talvez sofrer retaliações quando solicita de vota esse
equipamento. Então nós estamos fazendo esse requerimento,
justamente para que possamos ter essa informação de qual o
equipamento que é exclusivo do Estado e qual equipamento
que está a disposição do Estado, e vamos ver também se dá
para analisaremos em que condições ele veio para o Estado,
através de empréstimo, através de cautela, através de cedência,
para que depois nós possamos aqui pelo menos tirar as nossas
conclusões ou convocar o Secretário para que ele informe por
qual o motivo pediu emprestado sem definir uma data de
devolução e como esse maquinário está sendo utilizado pelo
Estado. Então são dois requerimentos que consideramos, sem
dúvida nenhuma, bastante importante, mas que aguardamos
que a resposta seja apresentada o mais rápido possível.

Uma outra colocação que gostaríamos de fazer aqui, é
antecipar aqui o nosso voto favorável ao Projeto de Lei
Complementar aqui comentado pelo Deputado Leudo Buriti,
acompanhamos várias lutas dos trabalhadores da Saúde, tanto
na questão do Sindicato dos Servidores da Saúde – SINDSAÚDE,
quanto nos Sindicatos dos Enfermeiros que hoje congrega a
categoria exclusiva da enfermagem. Então temos sem dúvida
nenhuma essa preocupação de acompanharmos e já
conversamos em algumas oportunidades com pessoas ligadas
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ao Sindicato de trabalhadores da saúde na área de enfermagem
de que essa carga horária de 30 horas, já é Lei em alguns
Estados brasileiros. Portanto, nós vamos está regulamentando
uma lei que já existe ou que já é direito em outros Estados,
nós vamos estar regulamentando, nós vamos estar aqui
garantindo o mesmo direito aos trabalhadores da enfermagem
do Estado de Rondônia o que outros trabalhadores já têm
conquistado em outros Estados.

São essas considerações, Sr. Presidente, Srs.
Deputados.

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

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

proposições recebidas.

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

ORDEM DO DIA

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

reformar e ampliar a Escola Estadual Costa Júnior, situada no
Município de Jorge Teixeira.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo Estadual, a necessidade
de reformar e ampliar a Escola Estadual Costa Júnior, situada
no 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 duas
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
estudantil, beneficiando assim a comunidade do município de
Jorge Teixeira.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2006.
Dep. João da Muleta.

- Indicação do Deputado Chico Paraíba:
Indica ao Poder Executivo o envio de mensagem que

altere, acrescente e revogue dispositivos da Lei Complementar
nº086, de 02 de agosto de 1993, que dispõem sobre o Plano
de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores do IPERON.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao
Poder Executivo o envio de mensagem que altere, acrescente
e revogue dispositivos da Lei Complementar nº086, de 02 de
agosto de 1993, que dispõem sobre o Plano de Carreira, Cargos
e Salários dos Servidores do IPERON.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de revisão e atualização no Plano de
Carreira, Cargos e Salários dos servidores do IPERON, para
proporcionar melhores condições de trabalho e satisfação dos
servidores e prestação de melhores serviços aos usuários.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2006.
Dep. Chico Paraíba.

- Indicação do Deputado Dr. Deusdete  Alves:
Indica ao Poder Executivo Estadual a necessidade

urgente da reforma e ampliação do prédio onde funciona o
atendimento de saúde na sede do Município de Seringueiras.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade urgente da reforma e
ampliação do prédio onde funciona o atendimento de saúde na
sede do Município de Seringueiras.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados,

A presente indicação justifica-se na urgência de
contemplar aquele município com o que se objetiva esta
indicação, em razão do prédio que acomoda os atendimentos
de saúde não corresponder com a real necessidade.

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

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2006.
Dep. Dr. Deusdete Alves .

- Indicação Deputado Dr. Deusdete Alves:

Indica o Poder Executivo Estadual a necessidade
urgente da aquisição e instalação de equipamento de ar
condicionado, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental
Carmem Rocha Borges, localizada no 1º Distrito do Município
de Ji-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica o Poder
Executivo Estadual a necessidade urgente da aquisição e
instalação de equipamento de ar condicionado, para a Escola
Estadual de Ensino Fundamental Carmem Rocha Borges,
localizada no 1º Distrito do Município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados,

A presente indicação justifica-se na necessidade
urgente da aquisição destes aparelhos, pois o referido
estabelecimento encontra-se desprovido totalmente destes
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mecanismos e seu prédio deverá passar brevemente por
reforma, momento oportuno para revisão da instalação elétrica
para atendimento do objetivo desta indicação.

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

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2006.
Dep. Dr. Deusdete Alves.

- Indicação do Deputado Deusdete Alves:

Indica o Poder Executivo Estadual a necessidade
urgente da aquisição e instalação de equipamento de
informática para a Escola Estadual de Ensino Fundamental
Carmem Rocha Borges, localizada no 1º Distrito do Município
de Ji-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica o Poder
Executivo Estadual a necessidade urgente da aquisição e
instalação de equipamento de informática para a Escola Estadual
de Ensino Fundamental Carmem Rocha Borges, localizada no
1º Distrito do Município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados,

A presente indicação justifica-se na necessidade
urgente da aquisição destes aparelhos, pois o referido
estabelecimento encontra-se desprovido totalmente destes
mecanismos.

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

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2006.
Dep. Dr. Deusdete Alves.

- Indicação do Deputado Chico Paraíba:

Indica ao Poder Executivo o envio de mensagem que
altera acrescenta e revogue dispositivos da Lei Complementar
nº.228 de 10/01/2000, que modifica a estrutura do IPERON.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na
forma regimental, ao Poder Executivo o envio de mensagem
que altera acrescenta e revogue dispositivos da Lei
Complementar nº.228 de 10/01/2000, que modifica a estrutura
do IPERON.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de estruturação organizacional para maior
funcionalidade dos quadros do IPERON, com objetivo de adequar
a instituição à nova realidade previdenciária, bem como
proporcionar satisfação aos servidores e usuários.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2006.
Dep. Chico Paraíba.

- Indicação do Deputada Ellen Ruth:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de
atendimento às Associações de Pequenos Produtores Rurais,
hortifrutigranjeiros e conservadores do Vale do Rio Contra -
ASPRORIO, localizado no Distrito de Jaci Paraná, conforme
especifica.

A Parlamentar que o presente subscreve, Indica ao
Poder Executivo a necessidade de atendimento às Associações
de Pequenos Produtores Rurais, hortifrutigranjeiros e
conservadores do Vale do Rio Contra - ASPRORIO, localizado
no Distrito de Jaci Paraná, conforme especificados:

1 – Construção de 1 (um) galpão medindo 10 metros
de largura por 20 metros de comprimento, para instalação de
farinheiro e máquina de arroz.

2 – Construção de 1 (um) poço artesiano com 50 metros
de profundidade.

3 – Aquisição de 1 (uma) máquina de arroz
4 – Aquisição de 1 (uma) caixa d’água de 5.000 (cinco

mil) litros.
5 – Aquisição de 5 (cinco) caixas d’água de 1.000 (hum

mil) litros.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz em atendimento a pleito
dos membros da Associação dos Pequenos Produtores Rurais,
Ortifrutigrangeiros e Conservadores do Vale do Rio Contra –
ASPRORIO, localizada no distrito de Jaci Paraná, cujas
benfeitorias em muito contribuirão para o desenvolvimento da
região.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

- Indicação do Deputada Ellen Ruth:

Indica ao Poder Executivo a necessidade da aquisição
de 01(uma) ambulância, para atender o Distrito de Rio Branco,
Município de Campo Novo de Rondônia.

A Parlamentar que o presente subscreve, indica ao
Poder Executivo a necessidade da aquisição de 01(uma)
ambulância, para atender o Distrito de Rio Branco, Município
de Campo Novo de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

A solicitação hora apresentada se dá em razão da
necessidade de transportar pacientes do distrito para a sede
de município, bem como para a capital do Estado, tendo em
vista que muitas vezes a população se sente prejudicada em
sua saúde por não dispor de veículo devidamente equipado
para tal finalidade.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2006.
Dep. Ellen Ruth.
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 - Indicação da Deputada Ellen Ruth:

Indica ao Poder Executivo a necessidade da aquisição
de equipamentos de informática para atender a Escola Municipal
de Ensino Fundamental, localizada no Distrito de Rio Branco,
Município de Campo Novo de Rondônia.

A Parlamentar que o presente subscreve, indica ao
Poder Executivo a necessidade da aquisição de equipamentos
de informática para atender a Escola Municipal de Ensino
Fundamental, localizada no Distrito de Rio Branco, Município
de Campo Novo de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação visa dotar a Escola Municipal de
Ensino Fundamental, localizada no distrito de Rio Branco,
município de Campo Novo de Rondônia, praticamente pronta
para atendimento aos educandos da localidade.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

- Requerimento da Deputada Ellen Ruth:
Requer instalação de Posto de Auto-Atendimento do

Banco do Brasil, no Município de Campo Novo de Rondônia.

A Parlamentar que o presente subscreve, requer à
Mesa, na forma regimental, com base no que dispõe o artigo
172 do Regimento Interno, seja oficiado ao Superintendente
do Banco do Brasil no Estado de Rondônia, para verificar a
possibilidade de instalação de Posto de Auto-Atendimento do
Banco do Brasil, no Município de Campo Novo de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Tal proposição visa a instalação de Posto de Auto-
Atendimento do Banco do Brasil, no município de Campo Novo
de Rondônia, tendo em vista que a localidade mais próxima,
detentora de tal serviço, fica distante 65 km ou 1 hora e 30
minutos do município citado.

Ademais, a população para descontar cheques no
comércio local, tem o valor majorado, muitas vezes, em 10%
sobre o valor inicial.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

- Requerimento da Deputada Ellen Ruth:

Requer providências junto a CLARO S/A.

A Parlamentar que o presente subscreve, requer à
Mesa, na forma regimental, com base no que dispõe o artigo
172 do Regimento Interno, seja oficiado ao Gerente Regional
da CLARO em Porto Velho, para verificar a possibilidade de

instalação do Serviço de Telefonia Móvel no município de Campo
Novo de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Tal proposição visa a instalação dos Serviços de
Telefonia Móvel, no município de Campo Novo de Rondônia,
tendo em vista o crescimento acelerado de tal município e a
necessidade premente de comunicação da população através
de telefones celulares.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

- Requerimento da Deputada Ellen Ruth:
Requer providências junto a TIM S/A.

A Parlamentar que o presente subscreve, requer à
Mesa, na forma regimental, com base no que dispõe o artigo
172 do Regimento Interno, seja oficiado ao Gerente Regional
da TIM em Porto Velho, para verificar a possibilidade de
instalação do Serviço de Telefonia Móvel no município de Campo
Novo de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Tal proposição visa a instalação dos Serviços de
Telefonia Móvel, no município de Campo Novo de Rondônia,
tendo em vista o crescimento acelerado de tal município e a
necessidade premente de comunicação da população através
de telefones celulares.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

- Projeto de Lei Deputado Leudo Buriti – “Estabelece
jornada de trabalho para os profissionais de enfermagem do
Estado de Rondônia e dá outras providências”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido que a jornada de trabalho
dos profissionais de enfermagem no Estado de Rondônia terá
duração normal de 06 (seis) horas diárias e/ou 30 (trinta) horas
semanais.

Parágrafo único. Conforme necessidade da instituição,
através de negociação coletiva, os profissionais de enfermagem
poderão optar por jornada de trabalho com duração de 40
(quarenta) horas semanais.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor depois de decorridos
90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição, que versa sobre a duração da
jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem no Estado
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de Rondônia, é uma luta que há tempo vem sendo travada
pelo Sindicato dos Profissionais em Enfermagem de Rondônia
– SINDERON, com o objetivo de reduzir, das atuais 40 (quarenta)
horas, para 30 (trinta) horas semanais.

Recentemente, o Governador do vizinho Estado do Mato
Grosso sancionou a Lei nº 8.470, fixando a jornada de trabalho
dos referidos profissionais em trinta horas semanais. Leis no
mesmo sentido já estão  em vigor no Estado do Amazonas e
no Distrito Federal, além de projeto de lei regulamentado a
jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem, que
tramita na Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Por entender que os profissionais de enfermagem exercem
uma atividade desgastante, que requer toda a atenção e
dedicação  dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares, haja
vista que qualquer erro cometido por eles, em função do
cansaço de uma jornada estafante de trabalho, pode ceifar
uma vida, submetemos a apreciação e deliberação dos Nobres
Pares desta Casa o incluso projeto de lei, para o qual contamos
desde já com o inestimável apoio de todos na sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2006.
Dep. Leudo Buriti.

- Requerimento do Deputado Ronilton Capixaba:
Requer a Brasil Telecom, providências no sentido de

implantar o Sistema de Telefonia Celular no Município de Cabixi.

O Deputado que este subscreve, requer à Mesa na
forma regimental com base no que dispõe o artigo 172 do
Regimento Interno, seja oficiado ao Presidente da Brasil
Telecom, providências no sentido de implantar o Sistema de
Telefonia Celular no Município de Cabixi.

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares, atendendo solicitação da
comunidade, tal reivindicação faz-se necessária, tendo em vista
o abrupto crescimento do município de Cabixi, sendo enfim de
grande relevância e importância à implantação do Sistema de
Telefonia Celular, o qual trará os benefícios tecnológicos e a
comunidade para a população.

Plenário das Deliberações, 4 de maio de 2006.
Dep. Ronilton Capixaba.

- Requerimento da Deputada Ellen Ruth:

Requer providências junto a VIVO S/A.

A Parlamentar que o presente subscreve, requer à
Mesa, na forma regimental, com base no que dispõe o artigo
172 do Regimento Interno, seja oficiado ao Gerente Regional
da VIVO em Porto Velho, para verificar a possibilidade de
instalação do Serviço de Telefonia Móvel no município de Campo
Novo de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Tal proposição visa a instalação dos Serviços de
Telefonia Móvel, no município de Campo Novo de Rondônia,
tendo em vista o crescimento acelerado de tal município e a
necessidade premente de comunicação da população através
de telefones celulares.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

- Requerimento do Deputado Nereu Klosinski:
Requer à Mesa Diretora oficiar ao Excelentíssimo Senhor

Secretário de Estado de Segurança, Defesa e cidadania para
informar qual será a data da posse dos aprovados no concurso
e que cursaram Academia de Formação de Polícia Civil.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer à Mesa Diretora oficiar ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Estado de Segurança, Defesa e cidadania
para informar qual será a data da posse dos aprovados no
concurso e que cursaram Academia de Formação de Polícia
Civil e que ainda não foram convocados.

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, a violência no Estado de Rondônia
aumenta ao invés de diminuir. Sabemos que a Polícia Civil tem
a responsabilidade de buscar alternativas para coibir atos de
violência no nosso Estado, porém, é necessário ter condições
para trabalhar, bem como ter número de policiais necessários
para fazer o trabalho.

O Governo do Estado de Rondônia fez concurso público,
teve despesa com formação de policiais e não convoca os
aprovados para trabalhar.

Precisamos obter uma resposta imediata dos
responsáveis.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2006.
Dep. Nereu Klosinski.

- Requerimento do Deputado Nereu Klosinski:

Requer ao Secretário do DER/RO e DEOSP, relação das
máquinas (patrol, pá carregadeira, caçamba, trator e outros),
que estão à disposição dos mesmos para prestar serviços no
Estado”.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer que seja oficiado ao  Secretário do DER/
RO e DEOSP, relação das máquinas (patrol, pá carregadeira,
caçamba, trator e outros), que estão a disposição do DER/RO
e DEOSP para prestar serviços no Estado discriminando por
máquina, se é de propriedade do Estado ou se está a disposição
de empréstimo de algum município ou entidade.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, de acordo com o disposto
no Parágrafo 3º da Constituição Estadual, a Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa do Estado pode encaminhar pedido de
informações aos órgãos da Administração Direta e Indireta do
Estado, sobre fatos e atos sujeitos a fiscalização e controle do
Poder Legislativo.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2006.
Dep. Nereu Klosinski.

- Projeto de Lei do Deputado Haroldo Santos:

Autoriza o Poder Executivo a alienar veículos
automotores, através de doação, em favor da Fundação dos
Portadores de Deficiências de Rondônia.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DECRETA:
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Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar,
através de doação, em favor da Federação dos Portadores de
Deficiência de Rondônia, os seguintes veículos automotores:

I – GM Veraneio Custon Deluxe, cor vermelha, placa
NBI-0973, chassi 9BG256RHNNC026029, ano 1992, tombamento
nº006.268;

II Chevrolet D-20, cor branca, placa NBX-3519, chassi
9BG258NARPC003765, ano 1993, tombamento nº15.564;

III – Volkswagem Gol CL, cor marron, placa NCM-7029,
chassi 9BWZZZ30ZNT114314, ano 1992, tombamento nº09.109;

IV – Agrale 1800 Caminhão CRG, cor branca, placa
NBX-0031, chassi C033558J05, ano 1988, tombamento nº3805;

V – Chevrolet Omega CD, cor preta, placa NBL-2367,
chassi 9BGVR19LTTB2008241;

VI – Mercedes Bens Ônibus MBB, placa BM-0369, chassi
9BM364301KC062657, ano 1989, placa BM-0369, tombamento
nº4000;

VII – Motocicleta Honda CG-125, placa NCM-3248,
chassi BR1432543, tombamento nº01444.

Art. 2º. A alienação de que trata o artigo anterior
será efetuada no interesse da Administração Pública, nos termos
do artigo 17, II, “a”, da Lei Federal nº8.666 de 21 de junho de
1993.

§ 1º. Os bens alienados em favor da referida Federação,
não poderão ser alienados, exceto se forem declarados
inservíveis por perito oficial.

§ 2º. A transferência de titularidade dos veículos
descritos no artigo 1º ocorrerá sem ônus para o Poder
Executivo.

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

JUSTIFICATIVA

A Federação dos Portadores de Deficiência de Rondônia
– FEDER, fundada em outubro de 1989, é uma entidade
filantrópica, com título de utilidade pública, concedido pela Lei
nº 1.301, de dezembro de 2003, que presta relevantes serviços
aos portadores de necessidades especiais.

Dessa forma, com o objetivo de colaborar com o
desenvolvimento das atividades da FEDER, apresentamos o
presente projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo Estadual
a efetuar a doação de veículos cedidos através de comodato,
há mais de seis anos, ressaltando que conforme pode ser
constatado nos incisos do Art. 1º do projeto, todos os veículos
possuem mais de dez anos de uso.

Diante do interesse público e dos relevantes serviços
que a Federação dos Portadores de Deficiência de Rondônia
presta nos interesses de seus filiados, conclamamos os nobres
Pares desta Casa a aprovar o incluso projeto de lei, prestando
uma pequena contribuição para a citada Entidade.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2006.
Dep. Haroldo Santosa:.

- Projeto de Lei do Deputado Haroldo Santos:
Determina adaptação de prédio e Assembléia

Legislativa para acesso de utilização de pessoas portadoras de
necessidades especiais.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
RESOLVE:

Art. 1º. Fica determinada a construção de rampas de
acesso, onde forem necessárias e a adaptação ou construção
de sanitários masculino e feminino, para portadores de

necessidades especiais, nas instalações físicas do prédio da
Assembléia Legislativa.

Art. 2º. O disposto no artigo anterior será realizado
de acordo com as normas de acessibilidade da Associação
Brasileira de Normas Técnicas, no prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar da publicação desta Resolução.

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

JUSTIFICATIVA

Muitas são as regras existentes para promoção e apoio
aos portadores de necessidades especiais, entre elas a Lei
Federal nº10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece
normas gerais e critérios básicos para promoção da
acessibilidade das pessoas portadores de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências.

Entretanto, poucas são as ações colocadas em práticas
para cumprir com as normas vigentes, sejam essas normas
constitucionais ou infraconstitucionais, haja vista que é comum
nos depararmos com os portadores de deficiência com
dificuldades de locomoção, em razão falta de adaptação de
calçadas e entradas de prédios para tais pessoas.

Por isso é que estamos propondo a presente ação
positiva para esta Casa Legislativa, que determina a construção
de rampas de acesso e a reforma ou construção de sanitários
adaptados para serem utilizados pelos portadores de
necessidades especiais.

É bem verdade que, quando da reforma geral deste
prédio, algumas partes já foram adaptadas para os portadores
de necessidades especiais, a exemplo da rampa da entrada
principal e da maioria dos gabinetes dos Deputados. Mas, outros
locais de acesso ao público é preciso a construção de rampas
de acesso, tais como a galeria do Plenário, o restaurante e o
acesso ao anexo desta Casa de Leis, além dos citados sanitários.

Assim sendo, contamos com o apoio dos Nobres Pares
para a aprovação da inclusa proposição, para que a estrutura
física desta Casa Legislativa esteja em consonância com a
legislação vigente, dando a devida atenção e o merecido
respeito aos cidadãos portadores de necessidades especiais.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2006.
Dep. Haroldo Santos.

- Requerimento da Deputada Ellen Ruth:

Requer ao Diretor da Companhia de Águas e Esgoto
de Rondônia a construção de subestação de água no Distrito
de Rio Branco, Município de Campo Novo de Rondônia.

A Parlamentar que o presente subscreve, requer à
Mesa, na forma regimental, com base no que dispõe o artigo
172 do Regimento Interno, seja oficiado ao Diretor da
Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia a construção de
subestação de água no Distrito de Rio Branco, município de
Campo Novo de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Tal proposição visa a construção de subestação de água
no Distrito de Rio Branco, município de Campo Novo de
Rondônia, considerando que aquela população merece ser
beneficiada com tal benfeitoria, visto que a água tratada é um
bem indispensável para a saúde do ser humano.
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Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
Sr. Secretário que proceda à leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Procedendo à leitura das matérias a serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- Projeto de Lei Complementar 055/05 que altera o Código
de Divisão e Organização Judiciária do Estado e dá outras
providências.

- Projeto de Lei 094/06 do TRIBUNAL DE CONTAS, que
dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores do Tribunal de
Contas.

- Projeto de Lei 535/06 do Ministério Público,  que dispõe
sobre a criação da Ouvidoria do Ministério Público do Estado
de Rondônia.

- Projeto de Lei Complementar 044/04 do Poder
Judiciário – Dá nova redação e revoga o dispositivo da Lei
Complementar nº 94, de 3 de novembro do ano de 1993.

- Projeto de Lei Complementar 093/06 do Tribunal de
Contas, que altera e acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 307, de 1º de outubro de 2004 e dá outras providências.

- Projeto de Lei Complementar 085/06 do PODER
EXECUTIVO - MENSAGEM 32 que cria na estrutura da
Coordenação Geral de Apoio a Governadoria – CGAG , e na
estrutura da Casa Civil cargos de Direção Superior.

- Projeto de Lei Complementar 086/06 do PODER
JUDICIÁRIO, que altera, acrescenta, suprime e revoga
dispositivos da Lei Complementar nº 94, de 3 de novembro de
1993, que dispõe sobre o Código de Organização e Divisão
Judiciária do Estado de Rondônia e dá outras providências.

- Projeto de Lei 534/06 do Poder Judiciário, que autoriza
o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia a contribuir
financeiramente para a manutenção do Colégio de Presidentes
dos Tribunais de Justiça do Brasil.

- Projeto de Lei 531/06 do PODER EXECUTIVO/
MENSAGEM 046, que dispõe sobre reajuste da gratificação
de incentivo laboral dos servidores do Departamento Estadual
de Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN/RO, de que trata
a Lei 1262, de 5 de dezembro de 2003.

- Projeto de Lei 451/05 do PODER EXECUTIVO /
MENSAGEM 095, que dispõe sobre a reestruturação e
reorganização do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração
dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN/RO e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e antes de
encerrar esta Sessão, esta Presidência convoca as  Comissões
para se reunirem agora às 16 horas e 20 minutos para emitirem
parecer nas matérias que se encontram para serem

apreciadas. Logo em seguida da reunião da Comissão, será
convocada reunião Extraordinária para apreciar as matérias
que vão ser analisadas nas Comissões.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 20 minutos).

AVISO DE LICITAÇÃO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº0326/SA/ALE/2006
      CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2006

A V I S O
A Assembléia Legislativa do Estado de

Rondônia, através da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, criada pelo ATO/ADM/GP/Nº1431/
2006, de 10 de março de 2006, torna público
que se encontra autorizada, nos autos do
Processo nº0326/SA/ALE/06, a realização de
licitação, às 09horas, do dia 10 de julho de
2006, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA,
do tipo MENOR PREÇO, com regime de execução
indireta sob empreitada por preço unitário,
tendo por finalidade a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de
fornecimento de passagens aéreas e terrestres
nacionais e internacionais, para atender as
necessidades da Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia, em conformidade com o
Projeto Básico e demais anexos, nos termos da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

A CPL/ALE, receberá a documentação e as
propostas dos interessados no dia e hora acima
indicados, na Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia, situada à Rua Major Amarantes,
390 - Bairro Arigolândia, em Porto Velho-RO,
telefone: (0XX) 69 3216-2710.

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

Porto Velho, 08 de junho de 2006.

  Albino Falcão de Carvalho
PRESIDENTE da CPL/ALE


