
12 de dezembro de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 46 713Pág.

 PORTO  VELHO-RO,  TERÇA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE  2006 ANO XXIVNº 46

SUMÁRIO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA

58ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
59ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
39ª SESSÃO ORDINÁRIA
ATOS DIVERSOS

ATA DA 58ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 17 de outubro de 2006.

Presidência do Sr,
Kaká Mendonça – 1º Vice-Presidente

(Às 19 horas e 1 minuto é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT),
Néri Firigolo (PT), Amarildo Almeida (PDT), Dr.  Deusdete Alves
(PDT), Edison Gazoni (PDT),  Dr. Carlos (PDT),  Daniel Neri
(PMDB), João da Muleta (PMDB), Ellen Ruth (PP), Haroldo
Santos (PP),  Kaká Mendonça (PTB), Leudo Buriti (PTB), Chico
Doido (PSB),  Ronilton Capixaba (PL),  Edézio Martelli (PTN),
Beto do Trento (PSDC).

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Havendo
número legal sob a proteção de Deus em nome do povo
rondoniense declaro aberta a 58ª Sessão Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao senhor Secretário proceder a leitura da
Ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. BETO DO TRENTO(Secretário ad hoc) –
Solicito dispensa da leitura da Ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Está
dispensada. Solicito ao senhor Secretário proceder a leitura
da Ordem do Dia.

O SR. BETO DO TRENTO(Secretário ad hoc) –
Emenda Constitucional 014/05 - Autor – Deputado Leudo Buriti
– Modifica dispositivos da Constituição Estadual.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Pela
Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Amarildo Almeida
para dar parecer.

O SR. AMARILDO ALMEIDA – Senhor Presidente,
Projeto de Emenda Constitucional nº014/05. Autor - Deputado
Leudo Buriti.

Relator – Deputado Amarildo. A proposição em análise
encontra amparo constitucional no que tange a iniciativa do
artigo 29 com o artigo 37 da Constituição Estadual atende os
preceitos regimentais constituídos nos artigos 156, 154 do
Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Em relação a técnica
legislativa redacional o projeto em análise está em constitucional
com o dispositivo estabelecido em Lei Complementar nº 226
de 2000 que dispõe sobre a elaboração e redação e alteração
da Lei.

Senhor Presidente, o parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Em discussão
o relatório. Encerrada a discussão.

Em votação, os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado o relatório.
Em discussão o Projeto de Emenda Constitucional

nº014. Encerrada a discussão. Em votação. A votação será
nominal, os Deputados favoráveis votarão SIM e os contrários
votarão NÃO.

Solicito ao senhor Secretário proceder a chamada
nominal.

O SR. BETO DO TRENTO(Secretário ad hoc) –
Procedendo à chamada nominal dos senhores Deputados.

- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputado Daniel Neri - Sim
- Deputado João da Muleta - Sim
- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Amarildo Almeida - Sim
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Chico Paraíba – 1º Secretário
Ellen Ruth – 2º Secretário
João da Muleta – 3 º Secretário
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- Deputado Deusdete Alves - Sim
- Deputado Gazoni - Sim
- Deputado Doutor Carlos - Sim
- Deputada Ellen Ruth - Sim
- Deputado Haroldo Santos - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Haroldo Santos - sim
- Deputado Leudo Buriti - sim
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Néri Firigolo - sim
- Deputado Paulo Moraes - Ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - sim
- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Everton Leoni - Ausente
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - sim
- Deputado Renato Velloso - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - sim

 Segunda Chamada:

- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Renato Velloso - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim

18(dezoito) votos sim, senhor Presidente, 06(seis)
ausências.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Com
18(dezoito) votos favoráveis e 06(seis) ausências. Fica aprovado
em 1ª Discussão e votação a Emenda Constitucional que
Modifica dispositivo da Constituição do Estado, que fica voto
aberto a partir da próxima sessão em todos os projetos do
legislativo. Vai a 2ª discussão e votação.

Projeto de Resolução 027/05 - Modifica e acrescenta e
revoga dispositivos do Regimento Interno. Deputado Amarildo
Almeida pela CCJ.

O SR. AMARILDO ALMEIDA – Senhor Presidente, o
projeto encontra o amparo constitucional. O meu parecer é
favorável, acatando a Emenda Modificativa apresentada pelo
Deputado Leudo Buriti.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Em
discussão.

O SR. RONILTON CAPIXABA – Senhor Presidente,
estando em discussão, eu gostaria de ouvir a leitura desse
projeto por gentileza.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – É o mesmo
Projeto, só que aqui muda o Regimento Interno.

O SR. LEUDO BURITI – Questão de Ordem.

Senhor Presidente,  só para dar encaminhamento. O
Projeto de Resolução que apresenta as mesmas modificações
ao Regimento Interno, já que a Emenda Constitucional versa
sobre a matéria que está disposto na Constituição do Estado
de Rondônia.

Então agora nós votaremos a Resolução que trata do
Regimento Interno, a mesma coisa.

O SR. RONILTON CAPIXABA – Senhor Presidente, já
fico satisfeito com o autor do Projeto fazendo a explanação do
mesmo. Eu voto favorável.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Em discussão
o relatório. Encerrada a discussão.

Em votação, os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado.
Em discussão o Projeto de Resolução 027. Os

Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários que se manifeste. Aprovado, a matéria vai ao
Expediente.

Projeto de Lei 575/06 - Autoriza o Poder Executivo abrir
crédito adicional suplementar até o montante
R$762.000,00(setecentos e sessenta e dois mil), em favor da
Agência de Defesa Sanitária, Agrosilvopastoril do Estado de
Rondônia – IDARON.

Relator Deputado Haroldo Santos.

O SR. HAROLDO SANTOS – Senhor Presidente,
senhora Deputada, senhores Deputados. O Projeto de Lei de
21 de agosto de 2006, que Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar até o montante de
R$762.000,00(setecentos e sessenta e dois mil), em favor da
Agência de Defesa Sanitária, Agrosilvopastoril do Estado de
Rondônia – IDARON. O nosso parecer e favorável, houve uma
pequena mudança do preço do boi, da carne, em função do
preço ter aumentado no mercado internacional, não foi nem
uma medida nem Estadual, e nem Federal que causou esse
aumento da rouba do gado não. E, portanto é importante que
a Assembléia continue dando esse exemplo, nunca faltou um
centavo para o IDARON cumprir suas tarefas. Pedimos a todos
os Pares que aprovemos mais esse Projeto que destina
recursos ao IDARON.

O SR. PRESIDENTE(Káká Mendonça) – Em discussão
o parecer.

Encerrada discussão e votação os Deputado favoráveis
permaneçam como se encontram. Aprovado o Parecer.

Em primeira discussão o Projeto de Lei 575//06.
Encerrada a discussão e votação, os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram.

Aprovado. A matéria vai a 2ª discussão e votação.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de

Deus e antes de encerrar a presente sessão convoco sessão
Extraordinária para 2ª Discussão e votação das matérias
apreciadas.

Está encerrada sessão.

(Encerra-se esta sessão às 19 horas e 13 minutos)
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ATA DA 59ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 17 de outubro de 2006.

Presidência do Sr.
Kaká Mendonça – 1 Vice-Presidente

(Às 19 horas e 14 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Néri Firigolo (PT), Amarildo
Almeida (PDT), Dr.  Deusdete Alves (PDT), Edison Gazoni (PDT),
Dr. Carlos (PDT), Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB),
Ellen Ruth (PP), Maurão de Carvalho (PP), Kaká Mendonça (PTB),
Leudo Buriti (PTB), Chico Doido (PSB),  Ronilton Capixaba (PL),
Romeu Reolon(PSL), Edézio Martelli (PTN), Beto do Trento
(PSDC).

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Havendo
número legal sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 59ª Sessão Extraordinária da
4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura da Ata
da sessão Extraordinária anterior.

O SR. BETO DO TRENTO(Secretário ad hoc) –
Solicito a dispensa da Ata Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Está
dispensada.

Ordem do dia.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. BETO DO TRENTO(Secretário ad hoc) – Em
2ª Discussão senhor Presidente.

Emenda – Autoriza ao Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar até o montante de762.000,00 em favor
da Agência de Defesa Sanitária, Agrosilvopastoril do Estado de
Rondônia – IDARON. Projeto de Lei 575/06.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Em 2ª
Discussão o Projeto de Lei 575/06. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. A matéria vai ao Expediente.

O SR. BETO DO TRENTO(Secretário ad hoc) –
Emenda – Modifica dispositivos da Constituição Estadual. Projeto
de Ementa Constitucional 014/05, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Em 2ª
Discussão o Projeto de Emenda Constitucional 014/05.
Encerrada discussão. Em votação. A votação será nominal. Os
Deputados favoráveis votarão SIM e os contrários votarão NÃO.

O SR.BETO DO TRENTO(Secretário ad hoc) –
Procedendo à chamada nominal dos senhores Deputados.
- Deputado Chico Paraíba -  Ausente
- Deputado Daniel Neri -  Sim
- Deputado João da Muleta -  Sim
- Deputado Marcos Donadon -  Ausente
- Deputado Amarildo Almeida -  Sim
- Deputado Deusdete Alves -  Sim
- Deputado Gazoni -  Sim
- Deputado Doutor Carlos -  Sim
- Deputada Ellen Ruth -  Sim
- Deputado Haroldo Santos -  Sim
- Deputado Maurão de Carvalho -  Sim
- Deputado Kaká Mendonça -  Sim
- Deputado Leudo Buriti -  Sim
- Deputado Chico Doido -  Sim
- Deputado Nereu Klosinski -  Sim
- Deputado Néri Firigolo -  Sim

- Deputado Paulo Moraes - Ausente
- Deputado Ronilton Capixaba -  Sim
- Deputado Romeu Reolon -  Sim
- Deputado Everton Leoni -  Ausente
- Deputado Edézio Martelli -  Sim
- Deputado Beto do Trento -  Sim
- Deputado Renato Velloso -  Ausente

Segunda chamada:

- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Paulo Moraes - Ausente
- Deputado Everton Leoni - Ausente
- Deputado Renato Velloso - Ausente

18(dezoito) sim e 06(seis) ausências.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Fica
aprovado em 2ª  discussão e votação com 18(dezoito) votos
favoráveis o Projeto de Emenda Constitucional 014, que
determina Deputado Leudo Buriti, a partir de agora, voto aberto
no Poder Legislativo do Estado de Rondônia. Parabéns. Vai ao
Expediente.

O SR. LEUDO BURITI – Questão de Ordem senhor
Presidente.

Só um minutinho, eu acredito que seja um momento
que vai ficar na história do Poder Legislativo de Rondônia e eu
devo registrar aqui o meu profundo reconhecimento e a minha
alegria em ter essa matéria aprovado pelos senhores
Deputados desta Casa. Então em forma de gratidão aos
Deputados, eu acredito que a vitória do Poder Legislativo de
Rondônia independente do que possa ser comentado por um
ou por outro, porque está sendo aprovado no final de uma
legislatura, que ainda não é o fim, nós vamos até janeiro do
ano que vem. Eu gostaria, Deputado Haroldo de registrar aqui
um escrito de Dom Hélder Câmara, arcebispo benemérito de
Recife que certa vez escreveu o seguinte: “existem pessoas
que são como a cana-de-açúcar, mesmo levada as moendas,
trituradas, reduzidas a bagaço, só conseguem produzir doçura”.

Muito obrigado a todos os Deputados.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e antes de
encerrar a presente Sessão convoco a Comissão de Constituição
de Justiça para apreciar o Projeto de Resolução 057/06, de
autoria da Mesa Diretora, sobre a manifestação contrária a
manutenção de prisão Parlamentar.

Está encerrada a sessão e convocada a CCJ e logo em
seguida está convocada outra Extraordinária para apreciação
do Projeto de Resolução 057/06.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 19 horas e 19 minutos)

ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 18 de outubro de 2006.

Presidência dos Srs.
Kaká Mendonça – 1º Vice-Presidente

Deusdete Alve – 4º Secretário

(Às 9 horas e 22 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Neri
Firigolo (PT), Amarildo Almeida (PDT), Dr.  Deusdete Alves (PDT),
Edison Gazoni (PDT),  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), Everton Leoni (PSL), Edézio Martelli
(PTN), Beto do Trento (PSDC) e Renato Velloso (PPS).
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 O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) – Havendo
número legal,  sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 39ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

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

O SR. SECRETÁRIO(Romeu Reolon) – Procedendo
à leitura da Ata da sessão anterior.

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

Gostaria de registrar aqui a presença do ex-Deputado
Severino Dias que encontra-se em Plenário, a Casa é vossa
senhor Deputado.

Está suspensa a sessão por 10(dez) minutos.

(Suspende-se esta sessão às 9 horas e 55 minutos,
reabri-se às 10 horas e 03 minutos).

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Está reaberta
a sessão. Solicito ao senhor Secretário ler o expediente recebido.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

- Ofício 356/GP/06 – Tribunal de Contas – Encaminha estudo
sobre a proposta orçamentária do Governo do Estado de
Rondônia, exercício/2007.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Passemos
às Breves Comunicações. Não há Oradores inscritos. Pelo
Grande Expediente, com a palavra o Deputado Haroldo Santos.
Gostaria de convocar os senhores Deputados que se encontram
no recinto da Casa ou em seus gabinetes para...

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. HAROLDO SANTOS – Senhor Presidente,
senhores Deputados, servidores da Casa, a imprensa, visitantes
que nos dão a honra da sua presença. Gostaria de chamar a
atenção para um dos temas que eu acredito que seja muito
importante hoje no Brasil. Alguns Estados já estão discutindo
que eu chamaria esse tema de Código de defesa dos usuários
do serviço público. Nós precisamos dar uma garantia do retorno
do imposto pago por cada cidadão. Quantas vezes, qualquer
um de nós, às vezes já chegou num Posto de Saúde e não
tinha um médico? Mas lá tinha um dinheiro garantindo que ali
teria um médico recebendo e trabalhando.

Quantas vezes já fomos num Posto de Saúde e não
tinha lá, os medicamentos? Mas os recursos do SUS, os recursos
orçamentários já estavam garantidos também, mas lá os
medicamentos não estavam? Quantas vezes você ligou para a
PM, e a PM não veio fazer aquela ocorrência, às vezes de uma
tentativa de assalto, ela atrasou, ela não veio? Se a gente for
dar exemplos, você vai ver que você chegou numa delegacia
quis dar parte de um assunto, o funcionário não recebeu, não
aceitou.

Quantas vezes o ônibus do transporte escolar dos
alunos, dos filhos dos agricultores simplesmente não passou
na linha? Não foi buscar! Quantas vezes a estrada que o colono
paga os seus impostos quando compra as mercadorias e
quando vende as suas mercadorias e a sua estrada não foi
feita.

Então, será que já não é hora de Rondônia que tanto
exemplos positivos tem dado a essa Nação da gente discutir e
aprovar antes do término do nosso mandato um código de
defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos.

O Ministério Público tem feito um serviço muito bom,
mas quando ele vai agir o dinheiro já foi embora, não tem
mais a solução. Qual é a escola pública que funciona duzentos
dias letivos? Me fale uma? Qual é o Posto de Saúde que tem

médico todos dias? Me cite um? Qual é o Hospital Público que
tem as cirurgias feita na hora que o paciente precisa, tem um
dado muito interessante, quando você ver o custo do aluno da
escola pública, ele é praticamente igual o custo do aluno da
escola particular de excelente qualidade.

Então, alguma coisa está errada nesse processo, nós
precisamos dar condições. Se o pai do aluno lá na linha, se o
ônibus da escola não foi buscar ele chegue na PM, onde tiver
PM e faça ali, para que a PM faça o boletim de ocorrência,
onde tiver delegacia da polícia civil que ele faça a ocorrência.
Registre a queixa, para que seja dado providências. Nós
precisamos dar essa condição, esse instrumento à nossa
população, para exigir os seus direitos. O Brasil tem leis demais,
leis muito boas, mas nós não conseguimos dar direito
exatamente, a grande maioria da população. Algumas leis estão
sendo aprovadas a nível federal, que garantem medicamentos
para alguns tipos de doenças continuadas, agora foi aprovada
da diabete, da hipertensão e assim vai.

Então, eu gostaria de fazer este grande apelo para
que esse projeto tramite e que possa ser discutido e que a
imprensa também possa divulgar para a gente possa enriquecer
esse tipo de projeto, que eu acho que vai ser bastante salutar
para o nosso Estado de Rondônia.

Muito obrigado e, um bom dia a todos.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) - Encerrado
Grande Expediente, passemos as Comunicações de Lideranças.
Não há Oradores inscritos. Passemos à Ordem do Dia.

Solicito ao senhor Secretário proceder a leitura das
proposições recebidas.

O SR. BETO DO TRENTO(Secretário ad hoc) –
Projeto de Lei Deputado Edézio Martelli -  Estabelece o Estatuto
da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no Estado de
Rondônia.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Solicito ao
senhor Secretário proceder a leitura da matéria a ser apreciada.

O SR. BETO DO TRENTO(Secretário ad hoc) –
Projeto de Resolução 057/06 - Mesa Diretora - Ementa:
manifestação contrária a prisão de Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Em Discussão
Única e votação do Projeto de Resolução da Mesa Diretora, de
manifestação contrária de prisão parlamentar.

A votação será nominal, os Deputados favoráveis ao
Projeto de resolução votarão SIM e os contrários votarão NÃO.

Em discussão. Para discutir o Deputado Leudo Buriti.

O SR. LEUDO BURITI – Senhor Presidente, senhores
Deputados, mais uma vez volta para votação o Projeto de
Resolução da Mesa Diretora que manifesta-se contrária a
manutenção da prisão por porte ilegal de arma do Presidente
desta Casa, Carlão de Oliveira. E aqui ninguém fala nada, nunca
ninguém falou nesse assunto porque parte da mídia e a Polícia
Federal transformou o Presidente afastado desta Casa, num
monstro parece-me, num monstro e que ninguém quer ficar
perto com medo de contaminar-se e é bom que se diga isso
aqui, está certo? E eu não vejo dessa forma, eu acho que a
gente tem que assumir as coisas, eu acho que é muita gente
com medo inclusive de falar, de se manifestar à respeito. E aí
se eu me manifestar eu também vou ser preso, nós estamos
ainda diante de um Estado, que é um Estado Democrático de
Direito, direitos que estão lesados, estão sendo feridos e
também assim a partir do momento em que a gente se
manifesta aqui parece que alguém pode dizer assim;  - Ah!
Olha lá, um membro da organização criminosa se manifestando.
De antemão eu gostaria de dizer que eu não sou membro de
organização criminosa nenhuma. Não faço parte de quadrilha
alguma, se é que elas existem. O que eu tenho que dizer aqui
é que eu estaria mais uma vez votando isso daqui, porque da
vez passada isso foi votado de forma secreta porque a Casa, a
Assessoria da Casa entendia que devia ser votado secretamente
obedecendo a Constituição Estadual e o Regimento Interno da
Assembléia, então o voto foi secreto.
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Então o nosso Tribunal de Justiça entendeu que o voto
deveria ser voto em aberto, ou seja, voto nominal aberto, tendo
em vista a Emenda Constitucional aprovada recentemente no
Congresso Nacional. E aí nós estaremos agora votando um
Projeto de Resolução da Mesa Diretora, já então obedecendo
um rito novo, ou seja, obedecendo o que determina a
Constituição Federal através de uma emenda recém aprovada
na Câmara dos Deputados que deixa a votação secreta apenas
facultado para eleição de Membros da Mesa do Congresso
Nacional, ou seja, do Senado e da Câmara dos Deputados.
Aproveito para dizer que ontem, nesta Casa, foi aprovada
Emenda a Constituição do Estado e Regimento Interno da Casa
que abre todas as votações, inclusive de Membros da Mesa, o
que eu também gostaria de dizer aqui, é que no meu
entendimento, no meu singelo entendimento, a prisão do
Presidente desta Assembléia, por porte ilegal de armas, já
que o STJ já havia manifestado pela sua soltura, tendo em
vista não acatar o argumento da formação de quadrilha alegado
pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, mantém o
Presidente desta Casa preso por porte ilegal de armas. Eles
falam de arma irrestrita. Eu vou dizer uma coisa aqui, senhor
Presidente Kaká Mendonça, João Ricardo e senhores Deputados,
eu votaria como diz aqui na terminologia jurídica pela mantença
do Presidente Carlão de Oliveira preso, se nós tivéssemos no
Brasil uma pessoa sequer presa, por porte ilegal de arma,
seja ela arma de nível comum, ou arma de uso restrito, se
alguém viesse aqui, qualquer jurista, promotor de justiça,
desembargador, delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia
Civil, Comandante da Polícia Militar, delegados de qualquer
instância, qualquer cidadão se viesse aqui e me informasse de
que há no Brasil hoje uma pessoa sequer presa porque foi
encontrada na sua casa uma arma de fogo, eu votava pela
manutenção da prisão do Carlão de Oliveira.

Estamos analisando aqui prisão por ter uma arma em
casa, seja ela restrita ou irrestrita.

Eu tenho um exemplo aqui, eu vou colocar aqui, do
mês passado na cidade de Ji-Paraná uma pessoa, é fato real,
uma pessoa foi presa num baile portando uma arma de uso
restrito, ou seja, ela estava com uma arma na cintura, era
uma arma que era usada por uma das polícias, que eu não vou
mencionar aqui qual era a polícia, mas essa pessoa foi pega
dentro de um salão fechado, no meio de uma multidão de
pessoas com uma arma de uso restrito. Isso num sábado para
um domingo. Na segunda-feira, ele foi recolhido a uma
delegacia, ficou detido, na segunda-feira o advogado
compareceu perante o juiz, peticionou através de uma lauda e
no dia seguinte o cidadão pagou R$400,00 (quatrocentos reais)
de fiança, quatrocentos reais de fiança e foi liberado. É lógico
que ele vai aguardar o julgamento desse procedimento em
liberdade, e quem ficou presa foi a arma e não o cidadão que
tinha residência fixa naquela cidade, na cidade de Ji-Paraná,
trabalho certo, enfim, e bons antecedentes. O caso aqui é o
seguinte, alguém disse o seguinte, “é mais um desgaste que
vocês vão sofrer”, mas nós estamos aqui, enquanto nós
estivermos aqui nós temos que cumprir as leis desta Casa e
nós temos cumprido. A Constituição do Estado de Rondônia
está aqui para ser cumprida e o Regimento Interno também.
Cada um de nós deveremos pagar pelos nossos atos, pelos
nossos erros e nós praticamos erros e praticamos acertos,
agora no caso específico, neste caso aqui nós estaremos votando
manifestando-se contrário a manutenção da prisão de um
membro da Assembléia Legislativa, ainda recolhido por três
meses agora por porte ilegal de arma, e, diga-se de passagem,
ele não estava portando a arma, e diga-se mais, a arma estava
no interior da sua residência e, diga-se mais, uma terceira
pessoa já afirmou que a arma não era dele, que a arma era de
um segurança a quem o Presidente tinha direito, a arma era
de um segurança, fato já devidamente comprovado.

Então nós estaremos votando aqui sem qualquer
preocupação de estar agradando ou não algumas pessoas. Eu
vi até uma matéria no jornal “O Estadão do Norte” de ontem,
onde um dos desembargadores que votou pela soltura do
senhor Carlão de Oliveira, afirmar que os Desembargadores
que estavam votando para mantê-lo preso estavam votando
apenas para manifestar-se favorável a um reclame da
sociedade, apelo popular, que eu não vejo esse apelo nas ruas

de Porto Velho e nas ruas do Estado de Rondônia. O certo é
que nenhum Tribunal de Justiça no Brasil, e eu posso assegurar
o que eu estou falando, nenhum Tribunal de Justiça no Brasil
hoje, nenhum juízo brasileiro hoje mantém na prisão qualquer
cidadão, elemento, seja bandido ou não, por ter sido preso
com uma arma na sua residência.

Então, eu voto com tranqüilidade favorável a essa
matéria, mais tranqüilo ainda por ser um voto em aberto
reafirmando aqui o meu entendimento, o senhor Carlão de
Oliveira está preso por uma questão meramente política. A
quem isso interessa eu não sei, porque esse tipo de crime aqui
“prisão por posse e porte ilegal de arma” e na pior das hipóteses
condenado ao final daria 3 anos, salvo engano, 3 anos de prisão,
o que seria convertido, a pena seria convertida e não seria,
portanto, mantido preso de qualquer sorte. Então eu não vejo,
realmente eu respeito, respeito o posicionamento dos
Magistrados deste Estado, respeito, mas me permitam
discordar, por isso eu votarei tranquilamente aqui, deixo clara
a minha opinião de que não sou a favor nem contra o
comportamento de uma ou outra pessoa. Mas nesse caso aqui
específico eu acho que nós, eu já disse isso aqui nesta Tribuna,
senhores Deputados, nós nunca devemos aplaudir uma situação
de ilegalidade, nós nunca devemos aplaudir quando um direito
líquido e certo é ferido, porque amanhã poderá se virar contra
nós, amanhã a vítima poderá ser qualquer um de nós.

Esta é a minha opinião a respeito desse assunto, senhor
Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Ainda em
discussão. Encerrada a discussão. Passemos à votação. A
votação será nominal. Os Deputados favoráveis ao Projeto de
Resolução votarão SIM, os contrários votarão NÃO.

Solicito ao senhor Secretário iniciar o processo de
votação com a chamada nominal.

O SR. BETO DO TRENTO(Secretário ad hoc) –
Procedendo  à chamada nominal dos senhores Deputados.

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

Segunda chamada:

- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Nereu Klosinski - Ausente
- Deputado Paulo Morais - Ausente
- Deputado Carlão de Oliveira - Ausente

Senhor Presidente, 17 (dezessete) votos favoráveis,
01 (um) contrário), 01 (uma) abstenção regimental e 05 (cinco)
ausências.
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O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Com 17
(dezessete) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário, 01 (uma)
abstenção regimental e 05 (cinco) ausências, fica APROVADO
o Projeto de Resolução n° 057/06 que “Manifesta contrária a
manutenção de prisão parlamentar”. A matéria vai ao
Expediente.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Encerrada a
Ordem do Dia passemos as Comunicações Parlamentares. Com
a palavra Deputado Haroldo Santos.

COMUNICAÇÕES  PARLEMENTARES

O SR. HAROLDO SANTOS – Senhor Presidente, eu
acredito que a Casa tomou uma decisão democrática,
transparente. Nós queremos deixar muito claro a toda
população do nosso Estado que não estamos interferindo em
nenhum processo, qualquer Deputado poderá ser investigado.
Nós somos cidadãos comuns e devemos ser investigados sim
por qualquer suspeita que a gente tenha. Agora, nesse caso
específico do Deputado Carlão de Oliveira nós queremos justiça.
Todos os casos no Brasil com cidadãos comuns iguais a esse
do Presidente Carlão, por posse de arma em casa, 30% (trinta
por cento) das casas brasileiras, segundo alguns levantamentos
da imprensa, ainda tem algum tipo de arma em casa. Esse era
um hábito antigo do império que tinham essa tradição de se
ter arma em casa. O povo brasileiro votou num plebiscito e
disse não, mas a lei já estava pronta. Então ficou uma coisa
totalmente esquisita. Se gastou quase 200 milhões para fazer
um plebiscito, o povo se manifestou, e ficou por isso mesmo.

Então nós estamos fazendo nesse ato transparente,
voto nominal, para que não exista dúvida, simplesmente a
questão da soltura do Deputado na questão de arma em casa,
ele não estava com arma na cintura, ele não estava com arma
no meio da rua, tinha uma arma que estava dentro da sua
casa. O Tribunal Superior em Brasília já decidiu e desqualificou
a questão de quadrilha. Então ele está preso tão somente por
porte de arma. É isso que nós votamos aqui. Nós queremos
que faça justiça. Qualquer Deputado, inclusive o deputado
Carlão poderá ser feito os inquéritos normais, a Polícia tem
seu tratamento constitucional normal, o Tribunal de Justiça e
assim por diante. E nós acabamos de fazer o que está escrito
na Constituição. Devemos ter coragem de falar ao microfone e
aqui o fizemos de forma bastante transparente. Só isso, senhor
Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Kaká Mendonça) – Encerrado
as Comunicações Parlamentares.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar a presente sessão convoco sessão
ordinária para o dia 19 de outubro no horário regimental.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 10 horas e 32 minutos)

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº’2796/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Artigo 78, da Lei Complementar nº68, de 09 de dezembro de
1992 e Resolução nº115/05, de 23 de dezembro de 2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias, no período de
04/09/2006 a 05/09/2006, ao servidor Leme Bento Lemos,
cadastro nº 989-6, cargo de Procurador, lotado na Procuradoria,
para cobrir despesas com seu deslocamento a Manaus - AM, a
serviço desta Casa Legislativa, conforme Processo nº01283/
2006.

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

Gabinete da Presidência, 04 de setembro de 2006.

- Deputado João Ricardo G. de Mendonça -
Presidente em Exercício

ATO/ADM/GP/Nº2942/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Artigo 78, da Lei Complementar nº68, de 09 de dezembro de
1992 e Resolução nº115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias no período de 18
a 19/10/06, ao senhor ALBERTO IVAIR ROGOSKI HORNY,
cadastro nº9030-8, Cargo de Deputado Estadual, para cobrir
despesas relativas com seu deslocamento a Brasília - DF, para
cumprir compromissos no Congresso Nacional e na Câmara
Federal, conforme Processo nº01388/2006.

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

Gabinete da Presidência, 18 de outubro de 2006.

- Deputado João Ricardo G. de Mendonça -
Presidente em Exercício

ATO/ADM/GP/Nº2960/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de
1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 06 (seis) diárias no período de 01 à
13/10/2006, aos servidores abaixo relacionados, para cobrir
despesas relativas ao seu deslocamento a Brasília-DF e São
Paulo-SP, com a finalidade de visitas ao Congresso Nacional e
a Assembléia Legislativa de São Paulo, conforme Processo
nº01398/2006.

Cad.    9042-3
Nome: Haroldo Franklin de C. A. dos santos
Cargo: Dep. Estadual
Lotação: Gab. Dep. Haroldo

Cad: 10855-7
Nome: Luzia Dinorá Vieira
Cargo: Ass. Parlamentar
Lotação: Gab. Dep. Haroldo

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

Gabinete da Presidência, 19 de outubro de 2006.

- Deputado João Ricardo G. de mendonça –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2985/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de
2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar o servidor DAVID HUMBERTO REYES
ORTIZ DE LA VEGA, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assessor Técnico, Código AT-02, da Administração, deste
Poder.

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

Gabinete da Presidência, 01 de novembro de 2006.

- Deputado João Ricardo G. de Mendonça -
Presidente em Exercício
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ATO/ADM/GP/N°2989/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005.

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear o servidor ANÍZIO GORAYEB FILHO,
cadastro nº11631-0, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Secretário Administrativo Adjunto, Código DGS-
3, deste Poder.

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

Gabinete da Presidência, 01 de novembro de 2006.

- Deputado João Ricardo G. de Mendonça -
Presidente em Exercício

ATO/ADM/GP/Nº2999/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de
2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o servidor LAED ALVARES SILVA,
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Técnico do Gabinete da Presidência, Código AT-23, deste
Poder.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2006.

Gabinete da Presidência, 06 de novembro de 2006.

- Deputado João Ricardo G. de Mendonça -
Presidente em Exercício

ATO/ADM/GP/Nº3002/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de
2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o servidor DAVID HUMBERTO REYES
ORTIZ DE LA VEGA, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, Código AT-27, da
Administração, deste Poder.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2006.

Gabinete da Presidência, 07 de novembro de 2006.

- Deputado João Ricardo G. de Mendonça -
Presidente em Exercício

ATO/ADM/GP/Nº3084/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10 de novembro de
2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a servidora ALCINA MOURA
ATALLAH, como membro da Comissão Permanente de
Licitação deste Poder Legislativo, a partir de 22 de novembro
de 2006.

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

Gabinete da Presidência, 27 de novembro de 2006.

- Deputado João Ricardo G. de Mendonça -
Presidente em Exercício

ATO/ADM/GP/N°3102/2006.

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005.

R E S O L V E:

Art.1º - Exonerar servidor GILMAR DOS SANTOS
NASCIMENTO, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assistente Técnico Código AST-27 + G.R.G, da Administração,
deste Poder.

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

Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº3105/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o servidor ZAMYRTON GUIMARÃES
DA ROCHA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão
de Diretor Administrativo da Escola do Legislativo, Código DGS-3,
deste Poder.

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

Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº3106/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, c/c Art.25 § 1º da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a servidora KÁTIA MARIA TAVARES
DAS NEVES, do Cargo de Provimento em Comissão de Diretora
do Departamento Financeiro, Código DGS-3, deste Poder.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.
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Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº3107/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, c/c 25 § 1º da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar o servidor LIDUINO CUNHA, do Cargo
de Provimento em Comissão de Controlador Geral Código DGS-2,
deste Poder.

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

Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº3108/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar o servidor  MAX SEBASTIÃO
BARBOSA, do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor da
Escola do Legislativo, Código DGS-1, deste Poder.

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

Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº3111/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, c/c 25 § 1º da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a servidora LUCILEIDE RODRIGUES
DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de
Controladora Geral Código DGS-2, deste Poder.

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

Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº3113/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do

Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a servidora LUCILEA DA SILVA
MONTEIRO, do Cargo de Provimento em Comissão de Diretora
do Departamento Financeiro, Código DGS-3, deste Poder.

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

Gabinete da Presidência, 30 de novembro 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO ADM/GP/N° 3120/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, da Lei Complementar n° 326, de 10 de novembro de
2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar (a) servidor (a) LUCIANA DE ROSS,
do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico da
Administração deste Poder.

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

Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2006.

-Deputado Jose Carlos de Oliveira-
Presidente

ATO ADM/GP/N° 3121/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, da Lei Complementar n° 326, de 10 de novembro de
2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar (a) servidor (a) RICARDO MARSARO,
do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico da
Administração deste Poder.

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

Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2006.

-Deputado Jose Carlos de Oliveira-
Presidente

ATO/ADM/GP/N°3112/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, c/c 25 § 1° da Lei Complementar n° 326, de 10 de
novembro de 2005.

R E S O L V E:

Art. 1° - Nomear o servidor GILMAR DOS SANTOS
NASCIMENTO, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Diretor da Escola do Legislativo, Código DGS-2,
deste Poder.

 Art. 2° - Este ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente


