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ATA DA ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 17 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) Neri
Firigolo (PT), Amarildo Almeida (PDT), Dr. Deusdete (PDT),
Edson Gazoni (PDT),  Chico Paraíba (PMDB), Daniel Neri
(PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Ellen Ruth (PP), Chico Doido
(PSB), 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 22ª Sessão Ordinária da
4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário proceder a leitura da Ata da
Sessão anterior.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º 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 proceder a leitura do
expediente recebido.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE  RECEBIDO

1 – Ofício n° 234/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/90/06,
referente à Indicação n° 1441/06, de autoria do Deputado
Haroldo Santos.

2 – Ofício n° 235/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/81/06,
referente à Indicação n° 1431/06, de autoria do Deputado Dr.
Deusdete Alves.

3 – Ofício n° 236/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/80/06,
referente à Indicação n° 1430/06, de autoria do Deputado Dr.
Deusdete Alves.

4 – Ofício n° 237/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/74/06,
referente à Indicação n° 1427/06, de autoria do Deputado
Marcos Donadon.

5 – Ofício n° 238/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/73/06,
referente à Indicação n° 1426/06, de autoria do Deputado Dr.
Deusdete Alves.

5 – Ofício n° 239/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/72/06,
referente à Indicação n° 1425/06, de autoria do Deputado Dr.
Deusdete Alves.

6 – Ofício n° 240/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/68/06,
referente à Indicação n° 1421/06, de autoria do Deputado Dr.
Deusdete Alves.

7 – Ofício n° 241/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/98/06,
referente à Indicação n° 1449/06, de autoria do Deputado Dr.
Deusdete Alves.

8 – Ofício n° 271/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/491/05,
referente à Indicação n° 1401/05, de autoria do Deputado Beto
do Trento.

9 – Ofício n° 272/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/449/05,
referente à Indicação n° 1368/05, de autoria do Deputado Neodi
de Oliveira.
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10 – Ofício n° 273/06 – COTEL, em reposta ao Of. P/449/5,
referente à Indicação n° 1406/05, de autoria do Deputado Dr.
Deusdete Alves.

11 – Ofício n° 274/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/501/
05, referente à Indicação n° 1408/05, de autoria do Deputado
Dr. Deusdete Alves.

12 – Ofício n° 275/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/84/06,
referente à Indicação n° 1435/06, de autoria do Deputado Daniel
Neri.

13 – Ofício n° 276/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/97/06,
referente à Indicação n° 1448/06, de autoria do Deputado Leudo
Buriti.

14 – Ofício n° 277/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/54/06,
referente ao Requerimento n° 769/06, de autoria do Deputado
Nereu Klosinski.

15 – Ofício n° 278/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/76/06,
referente à Indicação n° 1452/06, de autoria do Deputado Carlão
de Oliveira.

16 – Ofício n° 279/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/99/06,
referente à Indicação n° 1450/06, de autoria do Deputado Daniel
Neri.

17 – Ofício n° 280/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/66/06,
referente à Indicação n° 1419/06, de autoria do Deputado Chico
Paraíba.

18 – Ofício n° 281/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/95/06,
referente à Indicação n° 1446/06, de autoria do Deputado
Everton Leoni.

19 – Ofício n° 287/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/87/06,
referente à Indicação n° 1438/06, de autoria do Deputado
Everton Leoni.

20 – Ofício n° 288/06 – COTEL, em resposta ao Of. P98/06,
referente à Indicação n° 1449/06, de autoria do Deputado Dr.
Deusdete Alves.

21 – Ofício n° 289/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/94/06,
referente à Indicação n° 1445/06, de autoria do Deputado
Everton Leoni.

22 – Ofício n° 290/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/89/06,
referente à Indicação n° 1440/06, de autoria do Deputado Daniel
Neri.

23 – Ofício n° 291/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/88/06,
referente à Indicação n° 1439/06, de autoria do Deputado
Everton Leoni.

24 – Ofício n° 368/06 – IPERON, em resposta ao Of. S/170/
06, referente ao Requerimento n° 773/06, de autoria do
Deputado Kaká Mendonça.

25 – Telegrama do Senado Federal, informando o
recebimento da cópia do Decreto Legislativo n° 220, com
sugestão de Emenda Constitucional para alterar o § 4° do art.
18 da Constituição Federal.

26 – Ofício n° 31/06 – 5ª Promotoria de Justiça, solicitando,
no prazo de 3 (três) dias, informações sobre o processo
legislativo de criação da Lei Estadual n° 957, de 22 de dezembro
de 2000.

27 – Associação dos Proprietários Rurais de Rondônia,
solicitando providências junto ao Incra contra as invasões de
qualquer área pública ou privada.

28 – Ofício n° 209/06 – Prefeitura Municipal de Seringueiras,
encaminhando Projeto visando a Construção de 01 praça pública
para atender população do Município, no valor de R$70.000,00
conforme emenda parlamentar de autoria do Presidente desta
Casa.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Passamos
às Breves Comunicações, não há Oradores inscritos. Passamos
ao Grande Expediente, não há Oradores inscritos. Passamos
às Comunicações de Lideranças, não há Oradores inscritos.
Passamos à Ordem do Dia.

Fica suspensa esta sessão pelo prazo de 10 minutos
por conveniência técnica.

(Suspende-se esta sessão às 9 horas e 45 minutos,
reabre-se às 9 horas e 46 minutos).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Está
reaberto os trabalhos.

Tendo em vista que não tem Deputados para deliberar
as matérias, encerramos a Ordem do Dia. Passamos às
Comunicações Parlamentares. Não há Oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra
sessão ordinária para o dia 18 no horário regimental.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 9 horas e 47 minutos).
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ATA DA 20ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA

Em 17 maio de 2006.

Presidência do
Carlão de Oliveira - Presidente

(Às 10 horas e 50 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT) Néri
Firigolo (PT), Amarildo Almeida (PDT), Dr. Deusdete (PDT),
Edson Gazoni (PDT), Dr. Carlos (PDT), Chico Paraíba (PMDB),
Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB), Marcos Donadon
(PMDB), Ellen Ruth (PP), Haroldo Santos (PP), Maurão de
Carvalho (PP), Kaká Mendonça (PTB), Chico Doido (PSB),
Ronilton Capixaba (PL), 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 20ª sessão extraordinária
da 4ª sessão legislativa da 6ª legislatura.

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

O SR. MARCOS DONADON (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.

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura das
matérias que vão ser apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. MARCOS DONADON (Secretário ad hoc) –
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM N° 44/PROJETO DE LEI N° 530/
06 que autoriza o Poder Executivo a proceder a contratação de
agentes penitenciários por tempo determinado para atender
necessidades temporária do excepcional interesse público nos
termos da Lei Estadual n° 1.184, de 27 de março de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Para discutir o Deputado Edézio Martelli.

O SR. EDÉZIO MARTELLI - Projeto de Lei nº 530/06
que “autoriza o Poder Executivo a proceder a contratação de
agentes penitenciários, por tempo determinado para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos
termos da Lei Estadual nº 1184, de 27 de março de 2003”.
Senhor Presidente nós podemos, aliás, nós acompanhamos e
vimos através da mídia, dos jornais a onda de violência e as
rebeliões nos presídios, o que podemos entender que há uma
conexão vinculada ao controle dos presídios aos criminosos
que estão fora dos presídios e presenciamos principalmente
nas grandes cidades. O Estado de Rondônia já foi palco de
grandes rebeliões nos presídios e este projeto vem em momento
oportuno que é o momento que está tranqüilo o Estado de
Rondônia, no que se trata da questão penitenciária nos presídios
e aqui vem um projeto para ser contratado 450 agentes em
regime emergencial. Eu entendo que o projeto veio na hora

oportuna, só que nós apresentamos a esse projeto uma emenda
eu poderia dizer uma emenda coletiva, subscrita por vários
colegas Deputados que acrescenta ao projeto um anexo
distribuindo esses agentes a ser contratados nas penitenciarias
dos municípios do Estado de Rondônia. Então nós gostaríamos
que fosse acatada esta emenda modificativa inclusa a este
projeto. Essa é a nossa solicitação.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Ainda para
discutir. Em discussão o parecer do Deputado Edézio Martelli.
O Deputado Edézio Martelli apresentou a emenda.

Solicito ao Deputado Chico Paraíba para emitir parecer
pelas comissões pertinentes.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, o Projeto de
Lei nº 530/06, que autoriza o Poder Executivo a proceder a
contratação de agentes penitenciários, por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos da Lei Estadual nº 1184, de 27 de março
de 2003. Nós queríamos dizer para V.Exª que embora o Projeto
tenha chegado intempestivamente, não acompanhava a relação
da necessidade por municípios e em discussão na Comissão
de Constituição e Justiça, já que se discutiu a
constitucionalidade, sugeriu-se por bem e o Deputado Edézio
Martelli subscrita por diversos Deputados apresentaram uma
emenda anexando o anexo. Então nós acatamos a emenda do
Deputado Edézio Martelli subscrita por diversos Parlamentares
e entendemos que esse projeto é de extrema urgência, uma
vez que a onda que está acontecendo no País, na realidade é
uma questão inexplicável porque primeiro aconteceu no Rio de
Janeiro, agora aconteceu em São Paulo, o Governador de São
Paulo entendeu que a rebelião estava sobre controle, mas agora
estão justificando que o Governo negociou com os bandidos.
Então vermos que esse País tem que sofrer uma transformação
muito grande, porque se faz politicagem até na miséria dos
outros. Então até na hora da miséria estão fazendo politicagem,
e isso é muito grave para o nosso País. O Garotinho lá no Rio
de Janeiro sofreu o que sofreu, e você veja bem, hoje a gente
não tem direito nem de resposta, quer dizer eu respeito toda
imprensa, eu respeito todos os jornalistas que tem bom senso
até porque hoje a grande imprensa na realidade nem sempre
expressa os que os jornalistas pensam e eu tenho conversado
com muitos jornalistas, mas eu tenho conversado com
jornalistas que tem formação profissional, porque no Brasil,
assim como tem os rábulas, assim como tem os que fazem...
Eu queria dizer para V.Exª. aí nessa feira aí que eu estou
falando.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Eu gostaria
de pedir aos Srs. Deputados.

O SR. CHICO PARAÍBA – Então eu queria dizer Sr.
Presidente que na realidade... Veja como estamos hoje. Eu
não sei se isso é democracia. Democracia a meu ver é você ter
o direito de respeitar os direitos do outro e cada um ter a sua
liberdade de expressão, mas no Brasil é o seguinte: um fala, e
o outro não tem direito de dar a resposta, e você entra na
justiça, a justiça concede o direito de resposta e um assunto
que era momentâneo, fica se falando nele a dez anos é assim
que acontecendo no Brasil. Todos os dias são execrados pessoas
e nem sempre a verdade é a verdade que é expressa para a
comunidade. Eu me congratulo com todos os jornalistas, com
todo setor de imprensa, principalmente vem aqueles que têm
bom senso e até sofrem também, porque nem sempre pode
emitir a sua opinião. Às vezes a gente ver nos jornais da grande
imprensa onde o próprio jornalista, que se contém, mas é



8 de julho 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RO Nº 29492Pág.

obrigado a dar aquela informação porque a grande mídia é
como se fosse o proprietário de todos nós, mas diante da
questão, eu quero dizer aos Nobres Parlamentares que o meu
parecer é favorável e que seja contratado urgentemente essas
pessoas para depois não dizer aqui no Estado de Rondônia
que os presídios estão em situações difíceis porque nós não
aprovamos o Projeto que chegou urgente nesta Casa. Então
Sr. Presidente, o meu parecer é favorável, e quero dizer que
cada um brasileiro tem que fazer o exame de consciência da
importância que ele tem no processo democrático, é por isso
que eu sei que todos os jornalistas, as pessoas da imprensa
que a gente parabeniza sabemos que nem sempre é emitido o
que eles pensam, porque a grande imprensa, hoje, é loteada,
uns são políticos, outros tem outros interesses e a democracia
no Brasil está aí realmente, uma democracia que só um pode
falar e muitos têm que se calar.

Obrigado senhor Presidente.

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

Aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto. Para discutir, a Deputada Ellen

Ruth.

A SRA. ELLEN RUTH – Sr. Presidente, nobres Pares.
Eu só gostaria de fazer um registro, que eu sou favorável, já
falei isso para o Deputado Edézio Martelli, relator da matéria,
dessa Mensagem nº 044 que, “contrata emergencialmente 450
agentes penitenciários”. Sou favorável, porque sei da
necessidade do Estado de Rondônia, o que estar sofrendo essas
nossas instituições. Mas é lamentável, Deputado Edézio Martelli,
é que há pouco tempo o Governo do Estado de Rondônia
promoveu um concurso público e poderia ter prorrogado o prazo
do concurso público. Quando o Estado promove um concurso
há um dispêndio financeiro para os cofres do Estado que saem
das contribuições de cada cidadão do Estado de Rondônia.
Quantos amigos nossos fizeram concurso, passaram no
concurso, muitos fizeram o teste físico e ficaram esperando
para serem chamados e hoje nós vemos a não prorrogação do
concurso e vemos 450 Agentes sendo contratados de forma
emergencial. Eu estarei votando favorável a esse Projeto, mas
quero que fique registrado sim, que todos os concursos que o
Governo promover, Deputado Carlão de Oliveira, Presidente
desta Casa, que ele se preocupe com a prorrogação, porque
todos que estudam eles esperam passar e esperam serem
contratados para terem os seus empregos garantidos.

Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Ainda em
discussão. Encerrada a discussão. Em votação o Projeto de Lei
nº 530/06: Em votação: Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado, vai a 2ª discussão e votação.
Matéria seguinte.

O SR.DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei nº 522/06. que “declara de utilidade a Comunidade
Terapêutica Nova Vida, com sede na cidade de Vilhena”,
Deputado Marcos Donadon.

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

Aprovado, vai a 2ª discussão e votação.

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Requerimento. “Requer a Mesa Diretora no § Único do Artigo
199 do Regimento Interno, que seja dispensada o interstício
regimental para apreciação em 2ª discussão e votação o
Projeto de Lei nº 522/06”.

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

Aprovado o Requerimento.
Encerrada a Ordem do Dia.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de

Deus e antes de encerrar a presente sessão convoco outra
Extraordinária para no prazo de um minuto, para aprovar em
2ª discussão as matérias que foram votadas nesta sessão.

 t:Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 11 horas e 08 minutos).

ATA DA 21ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA

Em 17 de maio de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente

(Às 11 horas e 9 minutos é aberta a sessão).

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

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 21ª Sessão Extraordinária da
4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

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

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Sr.
Presidente, solicito a dispensa da Ata da sessão anterior.

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

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

matérias a serem apreciadas.

ORDEM  DO  DIA

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Poder
Executivo – Mensagem nº044 – Projeto de Lei nº 530/06. Em
2ª discussão e votação: “autoriza o Poder Executivo a proceder
a contratação de Agentes Penitenciários, por tempo
determinado, para atender as necessidades temporárias de
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excepcional interesse público, nos termos da Lei Estadual nº
1184, de 27 de março de 2003”.

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

Aprovado, vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei nº 522/06, em 2ª discussão e votação que, “declara de
utilidade pública a Comunidade Terapêutica Nova Vida, com
sede na cidade de Vilhena”.

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 a tratar, invocando a proteção de Deus e

antes de encerrar a presente sessão convoco Sessão Ordinária
para o dia 18 no horário regimental.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 10 minutos).

ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 23 de maio de 2006.

Presidência dos Srs.
Daniel Neri – Deputado

Romeu Reolon – Deputado

(Às 15 horas e 30 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Neri
Firigolo (PT), Chico Paraíba (PMDB), Daniel Neri (PMDB), João
da Muleta (PMDB), Ellen Ruth (PP), Maurão de Carvalho (PP),
Leudo Buriti (PTB), Chico Doido (PSB), Paulo Moraes (PL),
Ronilton Capixaba (PL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli
(PTN), Beto do Trento (PSDC) e Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE(Daniel Neri) – Havendo número
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense declaro aberta a 23ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª legislatura. Por problemas técnicos
suspendemos a presente sessão.

(Suspende-se esta sessão às 15 horas e 31 minutos,
reabre-se às 15 horas e 48 minutos, com o senhor
Romeu Reolon).

O SR. PRESIDENTE(Romeu Reolon) – Está reaberta
a sessão. Solicito a Sra 2ª Secretária que proceda à leitura da
Ata da sessão anterior.

A SRA. ELLEN RUTH(2ª Secretária) – Procedendo
à leitura da Ata da sessão anterior.

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

Solicito a Sra 2ª Secretária que proceda à leitura do
expediente recebido.

EXPEDIENTE  RECEBIDO

A SRA. ELLEN RUTH(2ª Secretária) – Procedendo
à leitura do expediente recebido.

1 – CT 3210/35/06 – Brasil Telecom, em resposta ao Of. S/
272/06, referente ao Requerimento n° 798/06, de autoria do
Deputado Ronilton Capixaba;

2 – CT 3210/36/06 – Brasil Telecom, em resposta ao Of. S/
166/06, referente ao Requerimento n° 772/6, de autoria do
Deputado Daniel Néri;

3 – CT 3210/37/06 – Brasil Telecom, em resposta ao Of. S/
273/06, referente ao Requerimento n° 799/06, de autoria do
Deputado Ronilton Capixaba;

4 – CT 3210/38/06 – Brasil Telecom, em resposta ao Of. S/
274/06, referente ao Requerimento n° 800/06, de autoria do
Deputado Ronilton Capixaba;

5 – CT 3210/39/06 – Brasil Telecom, em resposta ao Of. S/
276/06, referente ao Requerimento n° 802/06, de autoria do
Deputado Ronilton Capixaba;

6 – CT 3210/40/06 – Brasil Telecom, em resposta ao Of. S/
275/06, referente ao Requerimento n° 801/06, de autoria do
Deputado Ronilton Capixaba;

7 – Ofício n° 40/06 – Câmara Municipal de Guajará-Mirim,
solicitando agendamento de uma audiência nesta Casa, para
discutir o impasse causado à empresa de transporte fluvial
que fazem a linha comercial nos vales que fazem linha comercial
nos vales Mamoré e Guaporé, pelo Governo do Estado/Fazer e
pela Diocese de Guajará-Mirim/Centro Despertar que
disponibilizará transporte gratuito, causando prejuízo às
empresas;

8 – CT 3210/31/06 – Brasil Telecom, em resposta ao Of. S/
194/06, referente ao Requerimento n° 782/06, de autoria do
Deputado Nereu Klosinski;

9 – Ofício n° 292/06 – DETRAN-RO, encaminhando cópia de
Convênio firmado entre Detran e SESDEC, para conhecimento;

10 – Ofício n° 055/06 – EMATER-RO, encaminhando
Calendário de Eventos de ATER , Programação do Mês de maio
de 2006, para conhecimento;

11 – Ofício n° 477/06 – IPERON, em resposta ao Of. S/297/
06, referente ao Requerimento n° 816/06, de autoria do Dep.
Dr. Deusdete Alves;

12 – Ofício n° 10/06 – GEVEN/RO - Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, em resposta ao OF. S/266/06, referente
ao Requerimento n° 791/06, de autoria do Dep. Dr. Carlos
Henrique;

13 – MENSAGEM N° 54/06 – Poder Executivo – comunicando
Veto Total ao Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre
a revisão geral das remunerações dos Servidores Públicos do
Poder Judiciário de Rondônia”;

14 – MENSAGEM N° 055/06 – Poder Executivo – comunicando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a
alienar, através de doação, bem imóvel do Estado de Rondônia”;
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15 – MENSAGEM N° 056/06 – comunicando Veto Total ao
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a conceder
contribuição financeira aos clubes de futebol profissional de
Rondônia que disputam o campeonato estadual de 2006”;

16 – MENSAGEM N° 057/06 – comunicando Veto Total ao
Projeto de Lei que “Institui o Passe-Livre para estudantes nos
serviços intermunicipais de transporte, no âmbito do Estado
de Rondônia”.

O SR. PRESIDENTE(Romeu Reolon) – Passemos às
Breves Comunicações. Não há Oradores inscritos. Passemos
ao Grande Expediente. Também não há Oradores inscritos.
Passemos à Ordem do Dia. Não matéria a ser lida. Encerrada
a Ordem do Dia. Passemos às Comunicações Parlamentares.
Não há Oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente sessão convoco outra
ordinária para o dia 25 do corrente no horário regimental.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 15 horas e 57 minutos).

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 30 de maio de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente
Chico Paraíba – 1º Secretário

(Às 15 Horas e 16 Minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Neri
Firigolo (PT), Amarildo Almeida (PDT), Dr. Deusdete Alves (PDT),
Dr. Carlos (PDT), Chico Paraíba (PMDB), João da Muleta (PMDB),
Ellen Ruth (PP), Haroldo Santos (PP), Kaká Mendonça (PTB),
Leudo Buriti (PTB), Chico Doido (PSB),  Paulo Moraes (PL),
Everton Leoni (PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli
(PTN) e Beto do Trento (PSDC).

O SR. PRESIDENTE (Chico Paraíba) – Havendo número
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense declaro aberta a 24ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª Legislatura da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia.

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. Senhor Presidente.

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

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

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

1 – Ofício nº 284/06 – Gab. Presidência da Assembléia
Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, agradecendo a

participação da Escola do Legislativo no VII Encontro da
Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL, no
período de 26 a 29 de abril passado;

2 – Ofício 012/06 – Associação Brasileira das Escolas do
Legislativo – ABEL, encaminhando a Carta de Campo Grande,
decorrente do VII Encontro da ABEL, realizada no período de
26 a 29 de abril do corrente, na Capital do Mato Grosso do Sul;

3 – Telegrama n° 10213130/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 2.123,50;

4 – Telegrama n° 10213131/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 26.295,40;

5 – Telegrama n° 10213132/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 40.670,00;

6 – Telegrama n° 10213133/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde –– FES, no valor de R$ 2.690,00;

7 – Telegrama n° 010133/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 20.000,00;

8 – Telegrama n° 10213134/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 2.277,40;

9 – Telegrama n° 10213135/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 17.221,05;

10 – Telegrama n° 10213136/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 1.322,40;

11 – Telegrama n° 10213137/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 4.455,00;

12 – Telegrama n° 10213138/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 425,00;

13 – Telegrama n° 10213139/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 190.063,97;

14 – Telegrama n° 10213140/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 14.600,22;

15 – Telegrama n° 10213141/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 4.049.490,41;

16 – Telegrama n° 10213142/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 33.509,04;
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17 – Telegrama n° 10213143/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 4.750,00;

18 – Telegrama n° 10251199/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho, no valor de R$ 32.300,00;

19 – Telegrama n° 10251200/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho, no valor de R$ 145.800,00;

20 – Telegrama n° 10251201/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho, no valor de R$ 130.550,00;

21 – Telegrama n° 10251202/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho, no valor de R$ 152.457,33;

22 – Telegrama n° 10251203/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho, no valor de R$ 30.740,00;

23 – Telegrama n° 10213502/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Saúde para o Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro, no valor de
R$ 9.256,00;

24 – Telegrama n° 10212970/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho, no valor de R$ 36.501,38;

25 – Telegrama n° 10212971/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho, no valor de R$ 30.153,32;

eg:26 – Telegrama n° 10212972/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho, no valor de R$ 17.066,45;

27 – Telegrama n° 10251292/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde – FES, no valor de R$ 35.000,00;

28 – Telegrama n° 10251293/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde - FES, no valor de R$ 94.050,16;

29 – Telegrama n° 10251294/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde - FES, no valor de R$ 6.000,00;

30 – Telegrama n° 10213296/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Saúde para o Hospital Cosme e Damião, no valor de R$
2.000,00;

31 – Telegrama n° 10213698/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Saúde para a Casa de Saúde Santa Marcelina, no valor de
R$ 5.282,22;

32 – Telegrama n° 10213661/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional

de Saúde para a Casa de Saúde Santa Marcelina, no valor de
R$ 6.000,00;

33 – Telegrama n° 10212963/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor
de R$ 30.153,32;

34 – Telegrama n° 10212964/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor
de R$ 36.501,38;

35 – Telegrama n° 10212965/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor
de R$ 58.200,00;

36 – Telegrama n° 10212966/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor
de R$ 561.356,64;

37 – Telegrama n° 10212967/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor
de R$ 10.000,00;

38 – Telegrama n° 10212968/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor
de R$ 48.669,64;

39 – Telegrama n° 10212969/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos do Fundo Nacional
de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor
de R$ 17.066,45;

40– Telegrama n° 10213144/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde - FES, no valor de R$ 440,00;

41 – Telegrama n° 10213145/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde - FES, no valor de R$ 5.160,00;

42 – Telegrama n° 10213146/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde - FES, no valor de R$ 33.509,04;

43 – Telegrama n° 10213125/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde - FES, no valor de R$ 6.668,00;

44 – Telegrama n° 10213126/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde - FES, no valor de R$ 802,20;

45 – Telegrama n° 10213127/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde - FES, no valor de R$ 35.163,00;

46 – Telegrama n° 10213128/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde - FES, no valor de R$ 2.707,66;
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47 – Telegrama n° 10213129/06 – Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos para o Fundo Estadual
de Saúde - FES, no valor de R$ 140,00;
/
48 – Ofício Circular n°19/06 – Câmara Municipal de
Araçatuba – SP, encaminhando para conhecimento cópia da
Moção n° 007/06, de autoria do Vereador Dr. Jaime;

49 – Ofício n°41/06 – Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE, informando a
composição do Conselho Fiscal da mesma;

50 – Ofício Circular n°17/06 – Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, encaminhando um exemplar da Edição
Atualizada da Constituição Estadual daquele Estado;

51 – Ofício n° 996/06 – Ministério do Esporte Secretaria-
Executiva, encaminhando cópia de Convênio n° 177/03, firmado
entre o Ministério e a Secretaria de Estado dos Esportes da
Cultura e do Lazer;

52 – Rotarianos de Rondônia, sugerindo que seja feita uma
homenagem ao Sr. Arno Voigt, Governador do Distrito 4720,
em reconhecimento a este cidadão que dedica parte do seu
tempo em ajudar o próximo e todo dia divulga o nome de nosso
Estado a todos os cantos da Amazônia e do Brasil;

51 – Ofício n°0567/06 – SEPLAD, encaminhando para
conhecimento a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais,
referente ao 1° Quadrimestre/2006;

O SR. PRESIDENTE (Chico Paraíba) – Por motivos
técnicos a Sessão está suspensa.

(Suspende-se esta sessão às 15 horas e 37 minutos,
reabre-se às 15 horas e 43 minutos)

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

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 a Ordem do Dia.

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura das matérias
recebidas.

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

- Indicação da Deputada Ellen Ruth:
Indica ao Poder Executivo a necessidade de encaminhar

à Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, Projeto de
Lei nos termos do Anteprojeto em anexo, que dá nova redação
ao caput do art. 1º e do seu inciso I da Lei nº 995, de 27 de
julho do ano de 2001, que alterado pela Lei nº 1.591, de 31 de
março de 2006, e dá outras providências.

JUSTIFICATIVA

Tal proposição visa à correção do caput do artigo 1º e
do inciso I do mesmo artigo, tendo em vista que o Poder
Executivo ao editar a Lei nº 1.591, de 31 de março de 2006,
deixou de contemplar os Servidores Inativos e os Pensionistas
no Programa de Assistência à Saúde, retirando-os do corpo da
Lei nº 995, de 27 de julho de 2001.

Plenário das Deliberações, 23 de maio de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

- Indicação da Deputada Ellen Ruth:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de instalar uma
Unidade da Agência de Defesa Agrossilvopastoril do Estado de
Rondônia – IDARON, no distrito de Rio Branco, município de
Campo Novo de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação Senhores Parlamentares, visa a
atender reivindicação dos moradores do distrito de Rio Branco,
tendo em vista a dificuldade que hoje tais moradores enfrentam
para servirem dos serviços prestados pela IDARON.

Plenário das Deliberações, 23 de maio de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

- Indicação do Deputado Maurão de Carvalho:

Indica ao Sr. Governador do Estado de Rondônia, sobre
a necessidade de implantar um Posto Avançado da Polícia Militar
para o Distrito de Palmeira na linha 20, no município de Nova
Mamoré”.

JUSTIFICATIVA

O Distrito de Palmeira situado na linha 20, conta, hoje,
com aproximadamente 1000 (mil) famílias e fica distante da
sede do Município cerca de 40 (quarenta) quilômetros, em
estrada de terra,o que torna sua população, praticamente
isolada dos serviços de segurança pública; urge, então, que se
dote aquela Comunidade de uma estrutura policial mínima para
que possa, se resolver, lá mesmo, as questões que porventura
vierem ocorrer, sem a necessidade de, como hoje ocorre, se
deslocar para a sede do Município, já sobrecarregado com
suas próprias ocorrências e sem meios para deslocar de
imediato Agente de Policia para seus Distritos.
Assim, a implantação de um posto avançado viria minorar a
angustia e aflição da população, no que diz respeito a Segurança
Pública do Distrito.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2006.
Dep. Maurão de Carvalho.

- Indicação do Deputado Maurão de Carvalho:

Indica ao Sr. Governador do Estado sobre a necessidade
de implantar um Posto Avançado da Polícia Militar no Bairro
Baixa União (Cai-N’água).

JUSTIFICATIVA

O Bairro Baixa União (Cai-N’água), praticamente é o
nosso cartão postal para viajantes e turistas que chegam de
Manaus via Rio Madeira. Sabemos que a primeira impressão é
a que fica a população que por ali habita têm sdo alvo de
constantes assaltos à mão armada em plena luz do dia, à noite
a prostituição impera, sem contar com os pontos de drogas e
assassinatos que ocorrem no dia a dia. A disputa dos traficantes
pelos melhores lugares para fazerem os seus trabalhos, usando
muitas vezes as nossas crianças para serem mulas de entrega,
por isso a implantação de um posto avançado viria minorar a
angustia e aflição da população, no que diz respeito a Segurança
Pública do referido Bairro.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2006.
Dep. Maurão de Carvalho.

- Requerimento do Deputado Amarildo de Almeida:
Requer a instalação de um Posto Avançado do Banco do

Brasil, no Distrito de Tarilândia, Município de Jaru.
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JUSTIFICATIVA

Com aproximadamente 20 mil habitantes o referido
Distrito só conta com uma cooperativa que não atende a
demanda da população que precisa de uma instituição bancária
que disponibilize operações financeiras com maiores facilidades,
principalmente aos agricultores e pecuaristas que necessitam
de financiamentos agrícolas e tem que recorrer a sede do
município que fica a aproximadamente 67 Km’s do referido
Distrito e os funcionários públicos que todo mês tem que
percorrer essa distância para receber seus salários.

Diante do exposto buscamos na Superintendência do
Banco do Brasil que, tem investido muito no Estado de Rondônia
com Postos e Agências na maioria das localidades, apoio para
beneficiar a população de Tarilândia.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2006.
Dep. Amarildo de Almeida.

- Indicação do Deputado Romeu Reolon:
Indica ao Poder Executivo a reestruturação da escola

Ciretran de Ariquemes-RO.

JUSTIFICATIVA

Nobres pares, a escola do Ciretran de Ariquemes passa
por grandes dificuldades em sua estrutura funcional, pois falta
de tudo: cadeiras, mesas, computadores e demais
equipamentos necessários para seu bom funcionamento. A
precariedade da escola tem causado o entrava mento de seu
funcionamento uma vez que e quase sub-humano a condição
de trabalho de seus funcionários. Nossa indicação visa amenizar
o grave problema ali encontrado.

Plenário das Deliberações, 23 de maio de 2006.
Dep.Romeu Reolon.

- Indicação do Deputado Romeu Reolon:
Indica ao Poder Executivo o encascalhamento da Linha

C-80, divisa com Ariquemes no Município de Rio Crespo-RO.

JUSTIFICATIVA

Nobres pares, nossa indicação visa amenizar o problema
do trafego de veículos, o escoamento de produtos agrícolas e
o acesso de pessoas, em decorrência dos grandes buracos em
toda extensão da linha. Com o encascalhamento pretendido, a
vida daqueles colonos e dos munícipes Riocrespentes mais
amenos.

Plenário das Deliberações, 23 de maio de 2006.
Dep.Romeu Reolon.

- Requerimento do Deputado Chico Paraíba:

Requer ao Poder Executivo Estadual cópia de todo o
Processo Licitatório, Planilha Orçamentária e a respectiva Fonte
de Recursos utilizadas para a pavimentação da RO 370, entre
os Municípios de Colorado do Oeste e Cabixi”.

JUSTIFICATIVA

Artigo 29 Parágrafos XXXIV, da Constituição Estadual.
Plenário das Deliberações, 23 de maio de 2006.
Dep. Chico Paraíba.

- Requerimento do Deputado Chico Paraíba:
Requer ao Presidente das Centrais Elétricas do Estado

de Rondônia – CERON, cópia dos Processos Licitatórios e
Cronograma de execução das obras executada pela ALUSA,
no Programa Luz para Todos no Estado de Rondônia”.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia, contribui através do seu
orçamento com contrapartida financeira para execução do
Programa Luz para Todos no Estado. É necessário que o Poder
Legislativo exerça de forma afirmativa a fiscalização da utilização
desses recursos públicos.

Plenário das Deliberações, 23 de maio de 2006.
Dep. Chico Paraíba.

- Requerimento do Deputado Chico Paraíba:
Requer ao Presidente das Centrais Elétricas de Rondônia

– CERON, cópia dos contratos e dos aditivos de reajustes
efetuados entre esta empresa e as PCH’s, que produzem energia
no Estado de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

É necessário que a sociedade do Estado conheça os
valores acordados entre o Governo Federal, através da CERON
e as PCH’s na compra de energia elétrica no Estado.

Plenário das Deliberações, 23 de maio de 2006.
Dep. Chico Paraíba.

- Indicação do Deputado Ronilton Capixaba:
Indica ao Poder Executivo Estadual a necessidade de

construir uma Quadra Poliesportiva coberta na E.E.E.M. Jovem
Gonçalves Vilela, no Município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Senhores deputados, somos conhecedores que a prática
de esportes entre os jovens é de suma importância, haja vista
ser uma forma saudável de mantê-los ocupados; despertando,
nos mesmos, a preocupação com o condicionamento físico.

Plenário das Deliberações, 23 de maio de 2006.
Dep. Ronilton Capixaba.

- Indicação do Deputado Ronilton Capixaba:
Indica ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de

construir uma quadra Poliesportiva, no Distrito de Planalto,
Município de Seringueiras.

JUSTIFICATIVA

Senhores parlamentares, somos conhecedores que a
prática de esportes entre os jovens é de suma importância,
haja vista ser uma forma saudável de mantê-los ocupados,
despertando nos mesmos a preocupação com o
condicionamento físico. Essa reivindicação é conjunta com os
vereadores: Vilson da Silva (Pezão), Pedro Bispo (Pedrão) e
João Valério (Joãozinho).

Plenário das Deliberações, 16 de maio de 2006.
Dep. Ronilton Capixaba.

- Requerimento do Deputado Ronilton Capixaba:
Requer a instalação de um Posto do INSS – Instituto

Nacional de Seguridade Social, no Município de Seringueiras.

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares há necessidade de instalar um
Posto do INSS, visando melhorar as condições de vida dos
beneficiários que necessitam de providências do referido órgão,
que por sua vez tem que se deslocar até o município de Ji-
Paraná que fica distante aproximadamente a 200 km do
município de Seringueiras. A maioria dessas pessoas é idosa e
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com dificuldades de locomoção, e merecem ter no Poder Público
esse benefício, uma vez que há o direito de tratamento especial
aos idosos que tanto contribuíram e alguns continuam a
contribuir com o desenvolvimento desse País. Com a instalação
desse Posto, ira atender também os municípios de São Miguel
do Guaporé, São Francisco do Guaporé e Costa Marques.

Este Requerimento atende pedido do Vereador Pezão
(Vilson P. da Silva).

Plenário das Deliberações, 23 de maio de 2006.
Dep. Ronilton Capixaba.

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

Secretário de Educação, solicitando informações sobre:

- Quantos kits-escolares foram entregues às escolas em 2006.
- Quanto custou cada kit
- Quais os itens de cada kit
- Cópia do processo de compra em 2005

Outrossim, solicitamos informações se foram feitas cotações
de preços para novas aquisições de kits.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, de acordo com o disposto no
§ 3º do Art. 31 da Constituição Estadual, a 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.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2006.
Dep. Nereu Klosinski.

- Indicação do Deputado Romeu Reolon:

Indica ao Poder Executivo adquirir uma Câmara fria para
o Instituto Médico Legal – IML, no Município de Ariquemes-RO.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, nossa indicação visa dar uma
solução para o problema de conservação dos corpos ali
guardados evitando dessa forma a composição antes do
procedimento legal.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2006.
Dep. Romeu Reolon.

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

APRECIAÇÃO DE MATÈRIAS

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) - PODER
EXECUTIVO – MENSAGEM Nº 54 – Veto Total ao Projeto de Lei
nº 521/06 de autoria do Poder Judiciário que Dispõe sobre a
revisão geral das remunerações dos servidores públicos do
Poder Judiciário de Rondônia e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – A matéria
encontra-se sem parecer. Solicito ao Deputado Chico Paraíba,
emitir parecer pelas Comissões de Constituição e Justiça e as
demais Comissões.

O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente, senhores
Parlamentares, imprensa e público que nos prestigiam.  O Poder
Executivo a Mensagem nº 54, Veta o Projeto de Lei nº 521/06,
de autoria do Poder Judiciário, que “dispõe sobre a revisão

geral das remunerações dos servidores públicos do Poder
Judiciário de Rondônia”. Senhor Presidente, na realidade nós
ficamos perplexos ao ver uma matéria como esta ser vetada
pelo Executivo.  E nos preocupa bastante porque os Poderes
são harmônicos e independentes e o Sr. Governador, por isso
que é bom que se diga, que a gente possa fazer uma
retrospectiva do momento do Estado de Rondônia que nós
estamos vivenciando hoje.  Aqui é bom que se diga, tem
presente diversos representantes, de diversos sindicatos e,
V.Ex.ª sabe que quando o Sr.Valdir Raupp assumiu o Governo a
folha de pagamento de pessoal que foi um reajuste dado pelo
Governador Oswaldo Piana, dava mais de 100% da arrecadação.
Ou seja, se deu um reajuste de 100%, eu faço um desafio,
deputado Neri Firigolo, qual instituição que sustentará ainda
com um índice gasto com o pessoal, um reajuste de 100%? E
o que aconteceu? No momento, o Estado vivia outro momento
naquela época, até por que o Estado não tinha ainda seus
frigoríficos, seus laticínios, suas indústrias, uma termoelétrica
como esta aqui de Porto Velho, que consome praticamente um
milhão de combustível por dia, levando em consideração isso
veio o Governador Bianco fez uma demissão e, todos sabem
que através desta demissão se desenvolveu um trabalho de
arrecadação na fonte e a arrecadação do Estado chegou em
torno de 180 milhões. E, assume o Governador Cassol como
nós sabemos, com uma arrecadação totalmente diferente, como
convém, ou seja, o empréstimo do CAF aprovado pelo Senado
com o dinheiro na conta e depois de toda essa evolução do
Estado, numa condição totalmente diferente, entende que é
melhor contratar empresas para fazer 4 mil quilômetros de
estradas do que comprar máquina e oferecer para os
Municípios. Entende que a saúde que devia ser descentralizada
em Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena têm que ser centralizada aqui
em Porto Velho e entende no seu último ano de mandato que
tem que dar reajuste de 5%, Presidente da Assembléia; 5% já
que está no seu último ano de mandato e se fosse pelo menos
20, 30 ou 100%. E a Assembléia Legislativa reajustou o salário
dos servidores em 10%, e o Poder Judiciário pede para dar um
reajuste de 10%, em duas vezes, e o Governador veta.
Sinceramente é uma equipe altamente capacitada que em vez
da gente colocar o chapéu, tem que tirar o chapéu. Por que o
Governador entende que o projeto é inconstitucional. Meu Deus!
Será que o Poder Judiciário com os juristas que tem, com os
advogados e com tudo, não sabe quando um projeto é
constitucional ou inconstitucional? Será que o Poder Judiciário
que quer zelar pelos seus servidores não conhece a lei?
Realmente esse Estado não passa de uma ditadura forjada, o
Governador pensa que o Estado é o curral e que ele manda
nas vacas dele. Ele pensa, senhores, que nós somos
empregados dele, eu sou empregado do povo que me elegeu,
não sou empregado e nunca fui para um Governo atentar,
inclusive, contra o Judiciário achando que ele é o bom da boca.
Para Deus só falta obrar milagre. Mas de qualquer forma eu
quero dizer aqui que eu respeito os companheiros do Judiciário,
está aqui o Representante do Sindicato, respeito os servidores
do Estado de Rondônia que teve um aumento de 2%, por que
de 8 para 11, o IPERON foi a contribuição. E espero que o povo
do Estado de Rondônia entenda que o período da chibata já
passou, e espero que nós possamos fazer reflexão durante
tudo isso, cada um seja um soldado, mas não seja um soldado
covarde não, por que têm muitos covardes que se escondem
por debaixo da covardia, cada um de nós seja um soldado
nesses quatro cantos do Estado, para dizer que nós vivemos
numa República e num país democrático. Por isso, Sr.
Presidente, o meu parecer por todas as Comissões e, peço
aos Parlamentares respeito ao Judiciário é pela derrubada do
veto. É assim como voto, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer. Para discutir o parecer o Deputado Leudo
Buriti.

Deputado Leudo Buriti, vai discutir o projeto. Em
discussão o parecer. Encerrada a discussão.

Em votação o parecer. Aprovado o parecer.
Em discussão o veto ao Projeto de Lei nº. 521/06. Para

discutir o Deputado Leudo Buriti.

O SR. LEUDO BURITI – Senhor Presidente, senhores
Deputados, imprensa, senhores e senhoras que estão nesta
Casa, no Plenário os nossos cumprimentos.

Gostaria senhor Presidente, de inicialmente,
cumprimentar o Deputado Chico Paraíba pelo parecer, pela
rejeição do veto, e também emitir a nossa opinião tendo em
vista que, inclusive, fui o Relator do Orçamento, da proposta
orçamentária do atual exercício, e dentre os ajustes que nós
fizemos, nós garantimos aos servidores de todos os Poderes e
instituições, orçamento capaz que seus chefes, ou seja, os
Chefes desses Poderes pudessem dar um aumento salarial ou
a recomposição das perdas salariais de pelo menos, de até,
ou no mínimo 10%. Isso no caso dos servidores da Assembléia
que já foram contemplados, no caso dos servidores do Poder
Executivo que já foram contemplados, no caso agora do Poder
Judiciário estavam sendo contemplados e que tiveram a matéria
vetada. Também a Lei de Diretrizes Orçamentárias já previa
este aumento. Portanto, nada tendo a ver a presente matéria
com matéria eleitoral, com matéria eleitoreira ou com matéria
fora do período para aprovação. Eu acredito que houve sim
um equívoco, que existiu um equívoco. Se nós olharmos para
a nota oficial divulgada pelo Poder Executivo dando conta de
que não tinha sancionado a Lei em virtude do período eleitoral.
Eu acredito que houve, realmente, um equívoco, um grande
equívoco e que cabe a nós, os Deputados desta Casa, que
temos em todas, as vezes que somos chamados para votarmos
matérias de interesse dos servidores, seja de qual for os
Poderes votado a favor dos servidores.

Na semana passada acerca de quinze dias, nós votamos
matérias do DETRAN atendendo o sindicato dos servidores do
DETRAN, que corrigia a gratificação, reivindicada pela categoria.
Ainda esperamos acertar a situação dos servidores da Saúde,
e nas duas situações, tanto do DETRAN quanto da Saúde, foi
esta Casa que garantiu no orçamento vigente nos ajustes que
nós fizemos em dezembro e em janeiro para o orçamento de
2006. Garantimos valores o suficiente para pagar a gratificação
do DETRAN e a gratificação dos servidores da Saúde que estão
lotados, principalmente, no interior do Estado. Sempre há
reclamação por parte dos membros do Poder Executivo, de
que não tinha orçamento. Então o orçamento existe, o que nós
não podemos é legislar sobre matéria financeira aqui na hora
de apresentar. Ou seja, de tomar a iniciativa de apresentar a
matéria, mas a matéria chegando aqui está previsto no
orçamento, está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
No caso específico do que está sendo tratado aqui, a matéria
dos servidores do Judiciário, ontem eu fiz um contato com o
Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Sebastião e pedi para ele
que nos enviasse alguma coisa, respostas à consultas que
porventura houvessem sido feitas, que nos desse melhor
entendimento jurídico da questão. E ele mandou a consulta
feita em 2002 por um partido político, respondido pelo Tribunal
Superior Eleitoral quanto à questão idêntica e também uma
consulta feita agora, recentemente, já em função desta
Legislação que está sendo discutida aqui pelo Conselheiro
Edilson de Souza, do Tribunal de Contas de Rondônia, feita ao
TER. A matéria do TER ainda se encontra sem resposta para
consulta. Mas nós temos aqui várias jurisprudências do TSE
que dão garantia de que a matéria é constitucional, está dentro
do prazo legal e que nós não estaríamos cometendo qualquer
tipo de erro aqui nesta Casa, incorrendo em qualquer tipo de
conduta ilícita do ponto de vista político parlamentar. Se nós
derrubássemos como vamos daqui a pouco, acredito, derrubar
o veto do Poder Executivo. Vou ler aqui, por exemplo, o

entendimento recente de um Ministro do TSE sobre o assunto.
Voto do Ministro Humberto Gomes de Barros, do TSE, ele diz o
seguinte, depois de um relatório de várias páginas, de 4 páginas
ele emite o voto dele dizendo o seguinte: “Sr. Presidente, o
artigo 73, inciso VIII da Lei 9.504/97, que é a alegação que foi
dada para o veto, impõe limite claro da redação nela expressa,
revisão remuneratória só transpõe a seara da ilicitude se
exceder, se exceder a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir da escolha dos
candidatos até a posse dos eleitos. Ou seja, se exceder. No
caso aqui, não excede. Portanto, está totalmente fora das
alegações feitas pelo Poder Executivo.

Aqui, eu tenho outra matéria de uma consulta feita pela
Prefeitura de Campo Largo no Paraná, e por unanimidade a
resposta é a seguinte: “por pura e simples reajuste ou mera
recomposição salarial de empregados, não é aumento real e
não configura a conduta vedada pelo artigo 73 da Lei 9.054, de
1997”. Tem mais uma aqui, também por unanimidade porque
uma consulta feita em Brasília, por Brasília, pelo Distrito Federal
a resposta do TSE da mesma forma é a seguinte: “Revisão
geral da remuneração do servidor público, possibilidade desde
que não exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo”.

Enfim, aqui estão os servidores, vários servidores do
Poder Judiciário vieram porque quiseram. Sejam bem-vindos
à Assembléia Legislativa, como sempre. E o voto, infelizmente
o voto do veto, infelizmente ainda é secreto. Mas se Deus quiser
em breve será aberto porque emenda de nossa autoria com
17 assinaturas dos Deputados, já tem parecer favorável do
Deputado Amarildo de Almeida e eu espero que logo, logo
esta Casa esteja colocando em votação a Emenda Constitucional
também que abre o voto para que não só nós venhamos aqui
e falamos para o público e falamos para a imprensa, mas que
a nossa conduta, realmente, seja, clara, que o nosso
posicionamento aqui seja real, no sentido que os votos sejam
abertos, para que todas as pessoas saibam como votam os
seus representantes. Nosso apoio então, não só ao parecer,
mas a derrubada do veto ao reajuste salarial dos servidores
do Poder Judiciário. Muito obrigado Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Para discutir
ainda a Deputada Ellen Ruth.

A SRA. ELLEN RUTH – Senhor Presidente, Deputado
Carlão de Oliveira, nobres Deputados, funcionários do Poder
Judiciário, Sindicato aqui presente. Eu estou usando da Tribuna
para dar uma única explicação a esse veto do Sr. Governador.
Sabe aquele ditado, que eu não faço, mas não deixo ninguém
fazer. Porque esta Casa, no orçamento para 2006, o Deputado
Leudo foi o Relator do orçamento para o ano de 2006 e, ficou
designado 10%, Deputado Everton, para que o Governador
concedesse um aumento para os servidores estaduais do
Executivo, ficou destinado, nós, os 24 Deputados desta Casa
aprovamos no orçamento, autorizando, disponibilizando no
orçamento, o orçamentário e o financeiro para ele conceder
os 10% também para o Executivo Estadual. Ele concedeu 5%
para os funcionários do Executivo, quando o Poder Judiciário
envia para esta Casa o pedido de 10% como a Assembléia fez
com os nossos servidores de 10%, porque faz parte do nosso
orçamento, ele veta. Não existe outra explicação, Deputado
Leudo e V.Exª como Deputado sabe, como advogado sabe disso.
Como é que o Poder Judiciário, o Poder que tem como uma
das prerrogativas, fiscalizar a execução, fiscalizar a
aplicabilidade das leis vai mandar para esta Casa Sr. Deputados
intempestivamente um Projeto de Lei concedendo aumento de
10% para os seus servidores. Quer enganar quem? Então tenho
certeza Deputado Leudo, Deputado Neri Firigolo, Deputado
Everton Leoni, que esta Casa será unânime se não forem, eu
não sei nem porque os Deputados estão aqui representando,
não apenas os seus eleitores, mas o munícipe do Estado, porque
tem que ter sim 24 votos a favor contra o veto do Sr. Governador,
a favor do funcionário do Judiciário. Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrada
a discussão, passemos à votação. A votação será secreta. Os
favoráveis votam SIM, os contrários votam NÃO. Solicito ao
Deputado Chico Paraíba fazer a chamada nominal dos Srs.
Deputados.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Em votação
o veto. Procede à chamada nominal dos senhores Deputados:
- Deputado Chico Paraíba - presente
- Deputado Daniel Neri - ausente
- Deputado João da Muleta - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - presente
- Deputado Dr. Deusdete - presente
- Deputado Edson Gazoni - ausente
- Deputado Dr. Carlos - presente
- Deputada Ellen Ruth - presente
- Deputado Haroldo Santos - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - presente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Nereu Klosinski - presente
- Deputado Neri Firigolo - presente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Everton Leoni - presente
- Deputado Edézio Martelli - ausente
- Deputado Beto do Trento - presente
- Deputado Renato Veloso - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Daniel Neri - ausente
- Deputado João da Muleta - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Edson Gazoni - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Renato Velloso - ausente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com 17
votantes. Fica derrubado o Veto, 16 votos contrários e 1 a
favor. Vai ao Expediente.

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

Foi convocado, senhor Presidente, o Presidente do
IPERON, José Antunes Cipriano e o mesmo encaminhou um
ofício nº 514 do Gabinete justificando que não poderia estar
aqui hoje na Audiência, marcada para o dia 30 de maio de
2006 às 15 horas. Então, Sr. Presidente, a sugestão é que seja
remarcada para o dia 14 de junho às 10 horas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica então
marcado para o dia 14 de junho às 10 horas a convocação do
Presidente do IPERON.

Nada mais a tratar invocando a proteção de Deus e
antes de encerrar a presente Sessão convoco outra para
amanhã. Eu gostaria de dizer para a Deputada Ellen para deixar
para amanhã a votação, na inclusão de amanhã, o projeto que
V.Ex.ª fez compromisso com o Presidente do Sindicato da
Saúde.

Então nada mais a tratar invocando a proteção de Deus
declaro encerrada a Sessão.

Está encerrada.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 18 minutos).

ATOS DIVERSOS

ATO Nº   003/MD/ADM/2006

            A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÕNIA, no uso de suas atribuições e com
fulcro no inciso  X, artigo 11 do Regimento Interno,

                              RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o  expediente administrativo da
Assembléia Legislativa a partir do dia 06 de julho a  30  de
setembro/2006, no horário das 07:00 às 13:00 horas, exceto
às terças-feiras, que será das 13:00 às 19:00 horas.

Parágrafo único.  O expediente das sextas-feiras será
suspenso no mesmo período de que trata o caput deste artigo.

Art. 2º.  Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Mesa Diretora, 06 de julho de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

Deputado Kaká Mendonça              Deputado Haroldo Santos
       1º Vice-Presidente                     2º Vice- Presidente

DeputadoChico Paraíba                      Deputada Ellen Ruth
          1º Secretário                              2ª Secretária

Deputado João da  Muleta            Deputado Doutor Deusdete
          3º Secretário                              4º  Secretário

ATO Nº   004/MD/ADM/2006

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÕNIA, no uso de suas atribuições e com
fulcro no inciso  XII, artigo 11 do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º.  Designar os servidores José Ronaldo Palitot e
Kátia   Tavares das Neves, Secretário Geral e Diretora
Financeira, respectivamente,  para assinarem quaisquer
documentos relativos às áreas administrativa e financeira do
Poder Legislativo, no período de 06 de julho a 30 de setembro
de 2006.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura.

Mesa Diretora, 06 de julho de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

Deputado Kaká Mendonça              Deputado Haroldo Santos
       1º Vice-Presidente                     2º Vice- Presidente

DeputadoChico Paraíba                      Deputada Ellen Ruth
          1º Secretário                              2ª Secretária

Deputado João da  Muleta            Deputado Doutor Deusdete
          3º Secretário                              4º  Secretário


