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-Projeto de Resolução 047/05 - Mesa Diretora – Institui e
disciplina o Auxílio Saúde Parlamentar (Parecer favorável, em
conjunto, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
e da Comissão de Finanças e Orçamento – Relator: Deputado
Ronilton Capixaba).
Primeiro - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA
DA 6ª LEGISLATURA.
Em 21 de dezembro de 2005.
Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente
(Às 14 horas e 42 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) Leudo Buriti (PTB),Paulo
Moraes (PL), Ronilton Capixaba (PL), Everton Leoni (PRONA),
Romeu Reolon (PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli
(PTN), Beto do Trento (PSDC),.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Havendo
número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do
povo rondoniense, declaro aberta a 1ª Sessão Extraordinária
da 4ª Sessão Legislativa Extraordinária da 6ª Legislatura.
Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário proceder
à leitura das matérias a serem apreciadas.

- Projeto de Lei nº 454/05 – Poder Executivo – Mensagem
098 – Cria incentivo tributário a estabelecimentos industriais
localizados no Estado de Rondônia (Parecer favorável, em
conjunto, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
Comissão de Indústria e Comércio e da Comissão de Finanças
e Orçamento, com emenda, – Relator: Deputado Kaká
Mendonça).
- Projeto de Lei nº 458/05 – Deputado Edézio Martelli –
Institui a obrigatoriedade da prescrição dos medicamentos
genéricos (Parecer favorável, em conjunto, da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, Comissão de Saúde e
Assistência Social e da Comissão de Finanças e Orçamento –
Relator: Deputado Chico Paraíba).
- Projeto de Lei nº 460/05 – Poder Executivo – Mensagem
105 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar
de dotações até o montante de R$1.615.984,72 (um milhão
seiscentos e quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e
setenta e dois centavos), em favor do Fundo Estadual de
Assistência Social – FEAS, Instituto de Previdência dos
Servidores Público do Estado de Rondônia – IPERON, Fundo
Estadual de Saúde – FES e Secretaria de Estado do Esporte,
da Cultura e do Lazer – SECEL e criar elemento de despesa
nas unidades do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS
(Parecer favorável, em conjunto, da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento,
com emendas – Relatora: Deputada Ellen Ruth).
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- Projeto de Lei nº 480/05 – Poder Executivo – Mensagem
124 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar
de dotações e excesso de arrecadação até o montante de
R$8.205.152,00 em favor da Secretaria de Estado da Educação
– SEDUC, Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF, Fundo
Estadual de Saúde – FES, Secretaria de Estado da Agricultura,
Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social – SEAPES
e Secretaria de Estado do Esporte, da Cultura e do Lazer –
SECEL; e criar elemento de despesa e fonte de recursos na
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC (Parecer favorável,
em conjunto, da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento – Relator:
Deputado Amarildo Almeida).
- Projeto de Lei nº 481/05 Deputado Nereu Klosinski –
Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE do município de Alta Floresta – RO
(Parecer favorável, em conjunto, da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação e da Comissão de Saúde e Assistência
Social – Relator: Deputado Romeu Reolon).
- Projeto de Lei nº 080/05 Poder Executivo – Mensagem
126 – Institui a Gratificação de Produtividade aos ocupantes
dos cargos de Engenheiro, Arquiteto, Agrônomo, Geólogo,
Meteorologista, Engenheiro Operacional e Tecnológico, do
Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia
(Parecer favorável, em conjunto, da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento
– Relator: Deputado Chico Paraíba).
- Projeto de Lei Complementar nº 067/05 Poder Executivo
– Mensagem 087 – Dispõe sobre a contribuição previdenciária
dos servidores públicos ativos e inativos de todos os Poderes,
incluindo os militares, os magistrados, os membros do Ministério
Público e os Conselheiros do Tribunal de Contas e pensionistas
do Estado de Rondônia (Parecer favorável, em conjunto, da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e da Comissão
de Finanças e Orçamento, com substitutivo – Relator: Deputado
Amarildo Almeida).
- Projeto de Lei Complementar nº 077/05 Poder Executivo
– Mensagem 122 – Altera dispositivos da Lei nº 132, de 13 de
outubro de 1986, e dá outras providências (Parecer favorável,
em conjunto, da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, com emenda
– Relator: Deputado Daniel Neri).
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presente na votação, eu gostaria que V.Exª anotasse para ser
descontado.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – A
Presidência comunica aos Parlamentares que estão nos seus
gabinetes que se não comparecerem ‘a votação serão
descontados em seus salários.
Verificação de quórum Chamada nominal dos Srs.
Deputados.
- Deputado Nereu Klosinski
- presente
- Deputado Neri Firigolo
- presente
- Deputado Amarildo Almeida
- presente
- Deputado Deusdete Alves
- presente
- Deputado Gazoni
- presente
- Deputado Doutor Carlos
- presente
- Deputado Chico Paraíba
- presente
- Deputado Daniel Neri
- ausente
- Deputado João da Muleta
- presente
- Deputado Marcos Donadon
- ausente
- Deputada Ellen Ruth
- presente
- Deputado Haroldo Santos
- presente
- Deputado Maurão de Carvalho
- ausente
- Deputado Kaká Mendonça
- presente
- Deputado Leudo Buriti
- presente
- Deputado Chico Doido
-ausencia
justificada
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Deputado
Chico, não existe ausência justificada, até porque o período é
extraordinário, foi avisado a todos os Deputados que não tem
justificativa, a não ser que tenha imprevisto...
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Então eu
queria só dizer que o Deputado Kaká Mendonça nos deu uma
informação errada. Deputado Chico Doido ausente.

O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Sr.
Presidente, lidas as matérias a serem apreciadas.

O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente, eu tenho o
Deputado Kaká Mendonça como líder do Bloco aqui e eu sei
que o senhor vai falar exatamente isso aqui. Gostaria de justificar
a ausência de dois Deputados aqui, a Mesa acata se quiser,
mas eu vou justificar a ausência do Deputado Chico Doido, que
esteve aqui presente, assinou inclusive, aconteceu um fato de
força maior, morte de uma pessoa, me parece, aqui mesmo
da família e teve que se dirigir a Ariquemes, mas retorna
normalmente para as votações seguintes, assim como o
Deputado Renato Velloso que teve que se dirigir ao Rio de
Janeiro. Os dois Deputados, então eu pediria a compreensão
da Mesa no sentido de justificar a ausência dos dois. Eu gostaria
que o senhor apenas ratificasse, Deputado Kaká Mendonça.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
Sr. Secretário fazer a chamada nominal dos Srs. Deputados
para fazer a verificação de quórum. O Deputado que não estiver

O SR. KAKÁ MENONDÇA – A do Deputado Chico Doido
conversei com ele há pouco, bem justificado, morreu uma
pessoa ligada à família dele e ele conversou com o Presidente
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acho que retorna ainda na tarde. Agora, a do Deputado Renato
Velloso não tem, mas o Deputado Chico tem como justificar.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado,
se ele chegar e participar, de alguma votação ainda hoje será
justificado, se não participar será descontado.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário)– Procedendo
à chamada nominal dos Srs. Parlamentares.
- Deputado Paulo Moraes
- presente
- Deputado Ronilton Capixaba
- ausente
- Deputado Everton Leoni
- presente
- Deputado Romeu Reolon
- presente
- Deputado Carlão de Oliveira
- presente
- Deputado Edézio Martelli
- presente
- Deputado Beto do Trento
- presente
- Deputado Renato Velloso
- ausente
Segunda chamada:
- Deputado Daniel Neri
- Deputado Marcos Donadon
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Ronilton Capixaba
- Deputado Renato Velloso

- ausente
- ausente
- presente
- ausente
- ausente

O SR. AMARILDO ALMEIDA – Sr. Presidente,
Deputado Carlão de Oliveira, uma Questão de Ordem?
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Pois não.
O SR. AMARILDO ALMEIDA – Eu gostaria, até porque
eu estou apresentando uma emenda de remanejamento neste
Projeto de Lei 460 – Mensagem 105, para eu poder fazer um
remanejamento de uma emenda individual minha, eu queria
que se pudesse inverter essa pauta, só para...
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Só a
efeito, na hora da votação V.Exª pode apresentar.
O SR. AMARILDO ALMEIDA – Não, mas eu já estou
pedindo, eu gostaria que já considerasse o meu pedido de
antemão.
O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Deputado,
eu quero deixar aqui, extraordinariamente a sessão foi
convocada, mas quero deixar a palavra franqueada para alguns
Deputados que quiserem fazer algum esclarecimento aqui.
Então fica aberto para que os Deputados se inscrevam aqui
dentro do Regimento, o que for possível vai ser utilizado. Cinco
minutos para todos os Deputados que quiserem usar a palavra.
O SR. KAKÁ MENDONÇA – Sr. Presidente, nobres
Deputados, imprensa aqui presente.
O que me traz, Sr. Presidente, à Tribuna nesta sessão
extraordinária, franqueado pela Presidência, é com relação,
Deputado Gazoni, a uma denuncia que saiu no Correio
Brasiliense do último domingo e saiu ontem na Folha de
Rondônia com relação ao escândalo das ambulâncias, onde
fez um diagnóstico da saúde pública do Estado de Rondônia e
da questão de ambulâncias, até críticas por parte do Secretário
de Saúde do Estado dizendo que emendas federais para poder
colocar recursos nos Postos de Saúde não dá votos e criticando
que ambulância é uma questão de politicagem, batendo de
frente no Presidente Regional do nosso Partido, do meu Partido,
do PDT, Deputado Nilton Capixaba, que com certeza, Deputada
Ellen, se não fosse o empenho e a luta do Deputado Federal
Nilton Capixaba para liberar recursos para os 52 municípios do
Estado de Rondônia para entregar ambulância e unidade móvel

DA

ALE-RO

22 de março de 2006

Pág. 51

nos 52 municípios do Estado de Rondônia, aí sim poderíamos
falar ou dizer o que seria da saúde do nosso Estado. Aonde eu
vejo o Secretário criticando que só de uma ambulância, poder
salvar uma vida, Dr. Carlos, já valeu todo o empenho e toda a
luta. É incontestável o trabalho do Deputado Nilton Capixaba e
por estar realmente fazendo a diferença, liberando recursos
toda terça-feira vocês podem pegar qualquer jornal, o Deputado
Nilton Capixaba tem ido ao município levar um recurso para a
saúde ou um recurso para agricultura e isso aí, Deputado Chico
Paraíba, está colocando os interesses daqueles que ficam nos
seus gabinetes e que não têm a determinação, a garra, e a
vontade de fazer um trabalho parlamentar que o Deputado
Nilton Capixaba faz, Deputado Leudo Buriti, aí começa querer
que o Deputado Nilton vende ambulância usada, que o
Deputado... O Parlamentar, ele coloca emenda e todas as
emendas federais vêm para os municípios, ele vem para a
Prefeitura e é o Prefeito que tem que fazer o processo licitatório
e comprar. O Deputado carimba a emenda, não diferente do
que está acontecendo hoje. Mas, infelizmente, pelo seu brilhante
trabalho nos 52 municípios do Estado de Rondônia, por ter
lançado sua pré-candidatura ao Senado da República, Deputado
Nilton Capixaba começa agora a levar bordoada de tudo quanto
é lado.
Então, eu quero deixar aqui registrado, como membro
do PTB, como admirador político de um dos Deputados Federais
que mais trabalham pelo Estado de Rondônia, dizer que daqui
pra frente não é de duvidar que as coisas comecem a acontecer
em cima de quem realmente trabalha. Se existe algum
problema, se existe alguma ambulância que é usada ou deixa
de ser usada, quem tem que ver isso é quem vai comprar,
Deputado Nereu, é quem vai pagar, e o Ministério está fazendo
a parte dele, liberando recursos. Até parece que liberar recursos
para Posto de Saúde ou para incrementar os Hospitais de
interior vai resolver o problema da saúde do nosso Estado,
como disse o Secretário, ontem, na Folha de Rondônia. É um
absurdo, Deputado Chico Paraíba, chegar no Hospital João
Paulo, João Paulo não, que o João Paulo está fechado, no
Hospital de Base, que está anexado com o João Paulo, é um
absurdo de ver pessoas no corredor, seres humanos ali jogados,
enfim. E graças a Deus que tem essas ambulâncias que dão
todo apóio para as pessoas que vêm do interior. Se qualquer
cidadão numa derrubada cair uma árvore na cabeça, se
qualquer cidadão lá da região de Alta Floresta, Presidente
Carlão, se acidentar de moto, a primeira coisa que faz é tacar
dentro de uma ambulância e trazer aqui para Porto Velho porque
lá não tem como dar o atendimento que o povo realmente
precisa, enfim, e aí joga aqui para dentro do Hospital de Base
e o problema passa a ser aqui, Deputado Everton Leoni. Então
eu quero aqui defender o trabalho, o brilhante trabalho que o
Deputado Nilton Capixaba tem feito pelo Estado de Rondônia e
que de agora para frente as coisas podem começar, os
adversários com medo podem começar a bater e colocar coisas
que não existem. Então, eu quero que deixe registrado isso aí,
Sr. Presidente.
Era o que eu tinha para dizer.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Deputado,
eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que Alta Floresta tem
médico, lá tem um Prefeito que cuida da saúde das pessoas.
Infelizmente nesses outros municípios não tem, mas lá em
Alta Floresta tem. Mas fica registrado aqui o que o Deputado
Nilton Capixaba tem ajudado lá também, em Alta Floresta.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Nós, Sr.
Presidente, queremos registrar a presença da Vereadora
Maurília, lá de São Francisco e de todos os Presidentes das
Associações.
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O SR. KAKÁ MENDONÇA – Sr. Presidente, desculpa –
me, é que eu esqueci que lá passou um Cassol e onde um
Cassol passa deixa médico e profissionais para trabalhar para
o povo.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira)- Não. Eu
gostaria que Vossa Excelência tivesse o mesmo pensamento
meu, que eu tenho uma linhagem de fazer política, se quer
elogiar o seu Governador, quer ser líder dele e tomar o lugar
do Neodi é outra questão.
Eu quero aqui registrar a presença do Vereador Álvaro
e do Vereador do nosso Partido do PSL, o Vereador do PT, o
nosso amigo também aqui do município de Alta Floresta.
Com a palavra o Deputado Leudo Buriti.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Sr.
Presidente, antes de o Deputado Leudo falar, queremos registrar
a presença do Vereador Jucimar, do município de Jaru, o Dr.
Carlos está lembrando aqui.
O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente, Srs, Deputados,
imprensa, senhoras e senhores.
Eu gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem
também, me permitam, na pessoa do Adalvo Maia, Secretário
de Agricultura e Obras do município de Urupá, sejam todos
muito bem-vindos a esta Casa e, Deputado Kaká Mendonça,
Deputado Carlão de Oliveira, o Deputado Kaká Mendonça faz
um relato aqui da situação crítica por que passa o setor de
Saúde do Estado, relata o posicionamento nosso com referência
a entregas de equipamentos que beneficiam o setor de Saúde,
parte do Deputado Federal Nilton Capixaba, e as críticas feitas
pelo Secretário de Saúde, mas antes de falar deste assunto,
eu gostaria de apenas, Deputado Kaká, dizer que talvez o
senhor não quisesse criticar a Saúde do município de Alta
Floresta, apenas citou como exemplo, certamente foi citado
como exemplo, já que em Alta Floresta realmente nós sabemos
que o município já há muito tempo é muito bem representado
não só pelo Deputado Carlão de Oliveira, mas também pela
família Cassol lá que administrou o município e além, agora,
ainda mais com a presença do Deputado Nereu Klosinski que
também, salvo engano, é domiciliado no município de Alta
Floresta, quer dizer é um município pequeno ainda, mas grande
em potencial político, exportando força política para o Estado
de Rondônia, daí talvez o município tenha realmente menores
problemas do que os demais. Mas eu gostaria também,
Deputado Kaká, de lembrar que ainda bem que temos o
Deputado Nilton Capixaba, seguramente o Deputado Federal
mais atuante da atual bancada federal em Brasília, a nosso
ver, que se preocupou com essas questões ligadas à Saúde,
não foram só entregas de ambulâncias ao longo desses sete
anos em que ele está no Congresso Nacional, mas também
aparelhos dos mais diversos, equipamentos para hospitais, para
clínicas, para entidades que também trabalham no setor de
saúde. O Deputado Nilton Capixaba também já é um parceiro
da Santa Casa de Misericórdia, em Ji-Paraná, assim como
também é o Deputado Agnaldo Muniz, do PP. E se não fossem
as ambulâncias entregues nos municípios, as pessoas
terminavam morrendo à míngua em determinados municípios,
porque sequer tinha uma ambulância para trazer as pessoas
na hora que tinham uma necessidade, na hora de uma
emergência. Hoje praticamente todos os Municípios de Rondônia
têm ambulâncias, alguns Distritos de Rondônia têm ambulâncias,
agora estão chegando outras ambulâncias, cerca de sete
ambulâncias equipadas com UTI´s, são supermodernas, uma
delas vai para o município de Ji-Paraná e eu acredito que dessa
forma o Deputado Federal Nilton Capixaba está cumprindo com
a parte dele, queira Deus que os outros também façam a sua
parte, como bem mencionou o Deputado Kaká Mendonça. O
Deputado Nilton Capixaba lidera com sobra todas as pesquisas
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na sua pré-candidatura ao Senado no ano que vem. De certa
forma isso termina por incomodar pessoas que não trabalharam
no momento certo e que por mais que queiram diminuir agora,
criticá-lo, como fez o jornal Correio Brasiliense, na última
edição de domingo, dificilmente irão tirar o brilho do trabalho
do Deputado Federal Nilton Capixaba.
Mas, por falar nesse setor, eu gostaria de dizer que eu
fiz uma visita, como tenho feito de vez em quando, mas a cada
dia que lá temos ido, podemos perceber que a situação se
agrava, a situação do Pronto-Socorro João Paulo II, que está
dentro do Hospital de Base, é realmente um vexame, uma
situação por demais preocupante, para que uma pessoa possa
andar num dos corredores, onde estão em funcionamento o
Pronto-Socorro do Hospital João Paulo, que está nas
dependências do Hospital de Base, é necessário que você saia
pulando, dando passadas em passos largos sobre corpos
humanos deitados no chão, outros sentados, outros em pé,
outro sentado num banquinho segurando um equipo, aquele
material que segura o soro, enfim, é uma coisa realmente que
é assustadora a situação, um mau-cheiro, a falta de cuidado,
são duas, três pessoas numa única maca, numa única cama,
quem tiver dúvidas do que eu estou falando, achar que eu
estou exagerando, se tiver coragem vá ao Hospital de Base, vá
ao Hospital João Paulo, eu não acredito que seja possível
continuar daquele jeito, é uma calamidade, eu acho que já
deviam ter decretado estado de emergência naquilo, contratado
leitos em algum lugar, contratado hospital particular, meu Deus
do Céu, é realmente deprimente, é chocante a situação,
Deputado Carlão de Oliveira, do Hospital João Paulo e talvez
esses, Srs. Deputados, sejam um dos motivos em que nós
optamos em pedir à Assembléia que a Assembléia nos dê esse
apoio, a Mesa Diretora nos dê esse apoio, para fazermos as
nossas audiências com relação ao orçamento.
Verificando o orçamento do Estado na questão de saúde,
está aqui o Deputado Deusdete que entende muito melhor de
saúde, de fazer saúde pública do que eu, é médico da rede
pública de saúde, eu pude observar no orçamento que não
tem recursos para investir o mínimo possível para resolver
aquela situação, não adianta eu ficar aqui falando que a situação
no Hospital João Paulo está ruim e pensando que vai melhorar
sem duas situações básicas: primeiro, tem que haver
sensibilidade de pessoas, de seres humanos que estão com
saúde, que dirigem a pasta da Saúde para socorrer aquela
situação de vexame; segundo, tem que ter recursos e nós nos
ajustes que nós estamos fazendo no orçamento, tirando de
quem tem muito, diga-se de passagem, fazendo ajuste de quem
tem muito para levar para onde tem pouco, o setor de Saúde
precisa de incrementos, precisa ser melhorado, precisa
aumentar um pouco para que nós tenhamos esperança, ou
pelo menos nós possamos em 2006 cobrar do Governo do
Estado, do senhor Secretário de Saúde que resolva aquela
questão, ou que se continue a obra do Hospital João Paulo, se
conclua aquilo que já devia ter sido concluído há muito tempo,
que pelo menos alugue leitos em Porto Velho, ou no interior do
Estado de Rondônia para socorrer aquela situação de vexame
e, repito, que se encontralu os pacientes do Hospital, dentro
do Hospital de Base. É bom que se diga que os hospitais do
interior, de quase todos os municípios, não oferecem as mínimas
condições, principalmente na questão das pessoas que sofrem
fraturas, as pessoas que precisam de um Pronto-Socorro,
pessoas que às vezes apenas quebram uma perna, não é
fratura exposta, quebra um braço, tem um problema, um
machucado qualquer num dos Municípios de Rondônia, viaja
600 quilômetros, 700 quilômetros, 400 quatrocentos, 300
quilômetros de Ariquemes para cá, para receber tratamento
emergencial no Pronto-Socorro, lá no João Paulo, no Hospital
de Base, contudo, nós estamos fazendo contas na pasta da
Saúde, dentro do presente orçamento, recursos no sentido de
que nós possamos cobrar o ano que vem uma prestação de
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serviço melhor no setor de Saúde, é lógico que nós precisamos
é continuar reivindicando a descentralização dos serviços
básicos de saúde, dos mínimos serviços de saúde, para
Ariquemes, para Ji-Paraná, para Rolim de Moura, para Vilhena,
para Cacoal, enfim, o Hospital de Cacoal também que não sai
nunca.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado,
V.Exª, já ultrapassou o seu horário.
O SR. LEUDO BURITI – Eu não sabia, Exª., que eu
tinha um tempo definido, mas já estarei concluindo.
Concluindo Sr. Presidente, também vendo uma outra
questão social, o Jornal Diário da Amazônia, edição do último
domingo, traz uma reportagem especial sobre os moradores
de ruas da cidade de Porto Velho. No início da semana o jornal
trouxe uma matéria de capa, onde citava, contava a história
de um senhor que mora debaixo de uma ponte, o pontilhão
aqui na cidade de Porto Velho, triste história narrada pelo jornal
Diário da Amazônia, no início dessa semana que no domingo
trouxe uma reportagem completa sobre as pessoas que moram
debaixo das lajes das lojas de Porto Velho, que moram nas
calçadas, que moram nas praças públicas e na Rodoviária de
Porto Velho, pessoas que são excluídas do convívio social, outras
doentes, viciadas, dependentes químicos, enfim, pessoas que
merecem de nós, autoridades, e o mínimo de respeito possível,
principalmente do Poder Executivo, que devia, o Poder Executivo
Municipal aqui de Porto Velho, o Poder Executivo Estadual, talvez
através da FAZER, de uma Secretaria, de um Departamento
Social, que podia cuidar dessas pessoas que não são muitas.
O problema é grave, eu acho que ainda tem conserto, tem
como tirar essas pessoas das ruas, levá-los a abrigos, alimentálos, tratá-los e tentar reintegrá-los ao convívio social. Por um
lado, é uma matéria que me chamou muita atenção, eu gostaria
de registrar nesta Casa, e registrar mais uma vez, para finalizar
as minhas palavras, o meu repúdio de como a Secretaria de
Estado da Saúde está tratando as pessoas que vêm em busca
de saúde, de melhor tratamento no Hospital de Base, mais
precisamente no Pronto-Socorro, bom que se diga que os
médicos e os servidores do Hospital trabalham com afinco e
com dedicação, mas um médico só não dá conta de atender a
20 pacientes, os enfermeiros, os auxiliares, o corpo clínico e
administrativo do Hospital não é culpado disso, é uma questão
estrutural de organização administrativa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Nereu Klosinski.
O SR. NEREU KLOSISNKI – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a imprensa, o público que prestigia esta sessão.
Eu gostaria de também até acrescentar um pouco à
preocupação aqui apresentada pelos Deputados Kaká Mendonça
e Leudo Buriti em relação à questão da Saúde e não foi por
falta de sugestão em várias oportunidades, já que o Governo
do Estado poderia implementar melhor a assistência à Saúde.
Eu já comentei em outra oportunidade que diferente dos outros
Governadores que tentaram até fechar o Hospital João Paulo,
com o argumento de transferir, com o argumento de melhorar
o Hospital, eles queriam fechar por um determinado tempo. O
Ivo Cassol deu o bote de forma assim que as pessoas acabaram
nem se organizando, que foi simplesmente dizer: “Eu transfiro
temporariamente o Hospital João Paulo para funcionar em
conjunto com o Hospital de Base, enquanto que por menos de
seis meses reforma o Hospital”. O que está acontecendo, se é
que ainda vai acontecer, é possível que às vésperas das eleições
de 2006 o Hospital João Paulo volte a funcionar, com isso ele
ganha praticamente 3 anos sem atendimento no Hospital João
Paulo, infelizmente, demonstra claramente que não há uma
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preocupação no investimento à Saúde, prova disso nós temos
também com várias situações, em vários tipos de tratamento
que nós já temos aqui na capital o Governo do Estado manda
ainda pessoas através do TFD, que é o tratamento fora do
domicílio, às vezes custando até mais caro, sem contar com a
demora às vezes das cirurgias, principalmente ortopédicas,
em que as pessoas ficam internadas lá 30 ou 40 dias, quer
dizer, o custo que ele tem para garantir a manutenção dessa
pessoa lá no Hospital acaba sendo maior do que a cirurgia.
Mas, infelizmente, isso acontece porque não há
prioridade na questão social por parte do Governo. E sem dúvida
nenhuma começa a campanha já praticamente a campanha
eleitoral de 2006 e, como disse o Deputado Kaká Mendonça,
há crítica, quer dizer, se você não tem Hospital, se você não
tem ambulância, vai ser feita à crítica, no momento que o
Parlamentar consegue através de emenda garantir pelo menos
a ambulância para vários municípios, ele vai acabar recebendo
essa crítica. Eu só queria acrescentar aqui de que se o Deputado
Nilton Capixaba conseguiu essas ambulâncias para praticamente
todos os municípios, isso demonstra claramente que o Governo
Federal tem compromisso com o social, o investimento que
ele tem feito nos últimos três anos sem dúvida nenhuma
demonstra claramente que o Governo Lula tem o compromisso
com o social, que ele tem a responsabilidade de melhorar o
poder aquisitivo e também melhorar as condições de vida dos
cidadãos brasileiros.
O que eu gostaria também de comentar aqui, Sr.
Presidente, Sr. Deputados, eu não pude assistir toda a
explanação da retrospectiva, hoje pela parte da manhã, do
Governo do Estado, que ocorreu lá, no Tribunal de Contas,
mas eu acho que um alerta tem que ser feito, um alerta para
Assessoria de Imprensa do Governador, eu não quero aqui
culpá-lo por essa situação, mas eu acho que a Assessoria de
Imprensa exagerou, exagerou na dose em alguns pontos e eu
quero elencar um deles. Quando o Governo Federal, através
do Programa Luz para Todos, fez um investimento de
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) para o Estado de
Rondônia, e já só não iniciaram todas as obras ainda devido à
empresa ser apenas uma empresa e ela não conseguiu colocar
as frentes de trabalho para todos, em todos os municípios ou
pelo menos onde foi licitado para este ano, e a Assessoria na
retrospectiva diz o seguinte: “que é graças a um milhão e
dezesseis mil reais que o Governo do Estado colocou na conta
é que o Programa Luz para Todos começou a funcionar”. Eu
acho que é um exagero ali na perspectiva, ou na propaganda,
quer dizer, o Governo Federal coloca cem milhões de reais
para um investimento, ele coloca um e diz que é graças a esse
um que o programa existe. Então eu acho que a Assessoria de
Imprensa aí pelo menos exagerou um pouquinho de mais nessa
situação, e lembrar de um outro ponto que deveria, quando se
faz propaganda e se defende parceria, eu acho que tinha que
ser colocado, a propósito, outro ponto importante também
dizendo que através da EMATER, de programas da EMATER o
Governo conseguiu com que fossem investidos
R$165.000.000,00(cento e sessenta e cinco milhões de reais)
para a Agricultura e para a Pecuária. Eu quero dizer mais uma
vez que é graças ao programa do Governo Federal, através do
BASA, através do Banco do Brasil, que tem compromisso sério
com a Agricultura e com a Pecuária, é que garantiu esse
investimento de R$165.000.000,00(cento e sessenta e cinco
milhões), e da mesma forma também para o pequeno agricultor,
que são mais de R$1.500.000,00(hum milhão e meio de reais)
aqui colocados pelo próprio Governo, mas fazer o registro que
esse recurso é também do Governo Federal através do Banco
do Brasil.
O SENHOR PRESIDENTE(Carlão de Oliveira)Deputado seu tempo esgotou-se
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O Sr. Nereu Klosinski - Ok. Só encerrando as
colocações aqui. É que às vezes a gente precisa fazer o registro
de que quem de fato tem o compromisso com o nosso Estado
de Rondônia, quem de fato tem investimento e a demonstração
clara que o Governo Lula tem feito isso, a prova é de quem
chega a Porto Velho, de Candeias a Porto Velho já uma etapa
muito grande da BR-364, está sendo executada a duplicação,
isso demonstra a seriedade e compromisso com o Governo
Federal, com o nosso Estado de Rondônia.
Obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados.
O SENHOR PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) –
Deputado, devemos agradecer ao Deputado Miguel de Souza
que fez a emenda para fazer aquela duplicação. Se fosse o
Lula, nem conhecia que existia ali.
O SR. NEREU KLOSINSKI – Mas, sem dúvida nenhuma,
Sr. Presidente, só pra encerrar, eu coloquei do Deputado Nilton
Capixaba que fez a emenda para ambulância e outro fez a
emenda, acho que nós Parlamentares, aí a demonstração, aí a
questão diferente que ainda nós vamos poder avaliar no inicio
do ano que vem, eu fiz emenda para o Estado em 2003, O
Governo Ivo Cassol não cumpriu, fiz emenda para 2004, agora
está dizendo que vai cumprir e ainda menos de trinta por cento.
O Governo Lula está demonstrando que quando se faz
orçamento ele cumpre, então é uma demonstração do
Deputado, mas também, sem dúvida nenhuma, política do
Governo Federal com o Estado de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Com a
palavra o Deputado Everton Leoni.
Quero registrar a presença do Prefeito Vantuir, do
município de Alta Floresta, e o Vereador Barbosa.
O SR. EVERTON LEONI – Sr. Presidente, eu ouvi os
companheiros que me antecederam com bastante atenção.
Vamos começar pelo final. Foram às declarações e
pronunciamento do nosso brilhante Deputado Nereu Klosinski,
que faz um supremo esforço para tentar valorizar a ação do
Presidente Lula aqui no Estado de Rondônia, e se tudo isso que
está dizendo aqui o Deputado Nereu é verdade, ele que criticou
aqui a Assessoria de Imprensa do Governo do Estado, eu acho
que também seria necessário então se criticar a Assessoria de
Imprensa e os publicitários do Governo Federal, porque se o
Governo Lula é tudo isso que foi dito aqui nesta Tribuna, se ele
tem tanta preocupação pelo social, pelo que foi dito aqui nesta
Tribuna, então o Presidente é bom e a publicidade do Presidente
é muito ruim, porque as pesquisas que estão se verificando
hoje no País, e quando são aos contados dos eleitores aqui no
Estado de Rondônia pelos Institutos do IBOPE, VOX POPULI e
DATAFOLHA, é simplesmente medíocre a intenção de voto sobre
o Presidente Lula para as próximas eleições, ou seja, esse
Governo que tem tanta preocupação pelo social,
lamentavelmente, Deputado Nereu, não está sendo reconhecido
pelo povo de Rondônia, porque é pífia a aceitação do Presidente
Lula aqui no Estado, ao contrario do que nós observamos com
relação ao Governador Ivo Cassol, que hoje sabemos nós pelas
pesquisas de opinião que Ivo Cassol seria reeleito Governador
ainda no primeiro turno.
Então, eu não estou entendendo mais nada com relação
a essas colocações, porque se enaltece aqui, num esforço
supremo e subumano, um Presidente que a população do
Estado de Rondônia não reconhece como sendo essa oitava
maravilha do mundo, que foi colocado aqui pelo brilhante
Deputado Nereu Klosinski, que até brilhante é, não só pela sua
atuação, mas por conseguir transformar o Presidente Lula num
Presidente que seja agradável para a nossa população pelo
menos aqui na Tribuna.
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Outra coisa, falar de saúde pública, quem tem os
hospitais federais como tem lá no Rio de Janeiro, todos eles
interditados pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério
Público Estadual do Rio de Janeiro, numa verdadeira débâcle
na saúde pública do Rio de Janeiro feita pela Presidência da
Republica, pelo Governo Federal, não pode falar com tanta
desenvoltura aqui nesta Tribuna com relação à saúde pública
do município de Porto Velho ou do Estado de Rondônia, nem
com relação ao que nós estamos vendo, com relação à questão
das ambulâncias. Eu tenho, eu acho que a questão da
ambulância ela é importante, ela é fundamental, agora, não
podemos fazer saúde pública, seja ela no Município, seja ela
no Estado, calcada na compra de ambulância, porque daqui a
pouco, e aí está concordando comigo ali o Deputado Neri Firigolo,
fazendo o gesto positivo com a cabeça o Deputado do PT, porque
daqui a pouco o Prefeito que mais comprar ambulância vai ser
o melhor Prefeito do Estado, e isso não é verdade. Aqui mesmo,
o companheiro Kaká Mendonça, que com muita razão trouxe
elogios que tinha que trazer ao Deputado Federal Nilton
Capixaba por ele interceder junto aos Municípios para comprar
ambulância, mas ao mesmo tempo há uma dubiedade quando
o Deputado Kaká diz o seguinte: “Traz-se a ambulância, trazse o doente por ambulância do interior do Estado, joga-se no
Hospital de Base, e aí o problema é do HB”, assim que disse
textualmente, textualmente, está nos autos, isso está lá na
taquigrafia, está gravado, quer dizer, passa ser o problema. Aí
é muito fácil, aí eu vou montar um hospital também, compro
uma ambulância e fico jogando pra tudo que é canto, então é
muito fácil fazer saúde pública com ambulância, e não se faz
saúde publica com ambulância se faz saúde publica com
austeridade, com responsabilidade, com médicos bem
remunerados, com profissionais de apoio, paramédicos bem
remunerados, com equipamentos avançados e com uma política
de saúde efetivamente comprometida com a sua região.
Então é assim que se faz e certamente Sr. Presidente.
Para concluir a saúde que se faz aqui no Estado de Rondônia
não é a oitava maravilha do mundo, não, como também não é
a que se faz em São Paulo, porque lá também tem criticas no
Estado mais rico da Federação, como também não é a saúde
publica que se faz em Goiânia, em Goiás e no Espírito Santo,
porque em lugar nenhum do Brasil nós podemos dar uma nota
alta para a saúde, porque saúde se faz com muito dinheiro, e
num país e em Estados pobres como o nosso nós não vamos
fazer saúde publica como nós gostaríamos de fazer. Agora dizer
que se faz saúde publica com ambulância e querer simplesmente
responsabilizar o Estado, eu acho que é muito duro, porque se
cada Prefeitura fizesse realmente a sua parte, certamente, Sr.
Presidente, nós não teríamos esse amontoado de gente nos
corredores do Hospital de Base, e graças a Deus ainda que
temos o Hospital de Base para fazer esse atendimento, porque
se não eu queria ver como é que muitos prefeitos iam se haver
para resolver esse problema.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado,
a saúde é obrigação do Governo, V.Exª está dizendo que graças
a Deus, não é?
Com a palavra o Deputado Chico Paraíba.
O SR. CHICO PARAIBA – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, público que nós prestigia, eu fiquei atentamente
observando de um lado o Deputado Nereu Klosinski justificando
um fato que a meu ver é verdadeiro, Deputado Everton Leoni,
que é a questão das emendas parlamentares. Eu sou Deputado
e sou Deputado para trabalhar pelas comunidades e trabalhar
pelas comunidades é exatamente através de levantamentos
de necessidades das comunidades, nós apresentarmos nossas
emendas. Eu faço um desafio para V.Exª, meu companheiro,
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meu amigo que se V.Exª mostrar sequer nesses anos uma
emenda, que a maioria no meu caso, que os Parlamentares
liberaram para agricultura, que é a minha área, eu não vi sequer
uma. Nós estamos aí com convênios que foram assinados e
que podem ser cancelados depois de empenhados e por isso
que eu estou sugerindo a votação do orçamento só depois do
dinheiro estar na conta, para que a gente não possa passar
por mentiroso. Eu não quero ser mentiroso e nós queremos
conclamar a todos os Parlamentares que durante os mandatos
que já tivemos eu não vi até hoje um desprestígio tão grande
como dos Parlamentares pelo Governador Ivo Cassol, a não
ser que o Deputado Everton Leoni, meu amigo, seja diferente
e que esteja altamente prestigiado. Porque o Deputado Chico
Paraíba, principalmente no setor agrícola, eu sou um zero,
zero em termos de liberação de emendas parlamentares para
os nossos agricultores, e Deputado Nereu Klosinski...
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado,
não tem aparte, depois V.Exª pode se inscrever aqui para usar
mais cinco minutos.
O SR. CHICO PARAÍBA – Então eu queria dizer que
de fato na realidade eu acho que nunca este Parlamento teve
tanto desprestígio. O Governo teve apoio desta Casa como
nunca, e é verdade que os meios de imprensa é claro que o
Governador tem usado muito bem, porque foram gastos nove
milhões até outubro com imprensa, e nove milhões a gente
sabe que é um soma bastante significativa, não estou aqui
querendo criticar nenhum órgão de imprensa, pelo contrário,
eu estou querendo dizer que o Governador usou muito bem
este setor.
Eu quero também, estou cobrando qual a obra de infraestrutura que foi feita em algum município pelo Estado de
Rondônia, infra-estrutura dentro de qualquer cidade urbana,
eu também não vi em nenhum momento asfalto, drenagem
em algumas das nossas cidades. Eu disse que ninguém ajudou
mais o Governador Ivo Cassol, nós fomos um dos que ajudamos
bastante. Eu queria dizer, Deputado Everton, que só na CIDE,
nós estamos levantando, dá mais de vinte milhões que foram
repassados para o Estado de Rondônia da arrecadação daquela
taxa dos combustíveis, que foi um projeto que a bancada federal
aprovou em nível nacional, ou seja, a taxa, a CIDE que incide
sobre combustíveis e foi passado para o Estado de Rondônia.
Sem contar que esta Casa aprovou também os recursos do
FITHA, que aumentou a passagem de fato para os municípios,
é verdade, mas todos nós sabemos que os recursos saíram
dos próprios municípios, eram recursos que poderiam ser
divididos nas áreas de saúde, e Educação e os próprios Poderes.
Então eu queria dizer que de fato queria pedir aos
nossos Parlamentares, estão aqui a Deputada Ellen Ruth, o
Deputado Neri Firigolo, o Dr. Carlos, Romeu Reolon, Deputado
Nereu Klosinski, o Deputado Martelli, que a gente pudesse votar
o orçamento após creditados nas contas os recursos das nossas
emendas, que eram dois milhões, de dois milhões minguou
para um milhão, de um milhão minguou para seiscentos e a
gente não sabe de fato, é um bolo que o fermento não deu
certo, ao invés de crescer murchou.
Então eu queria que V.Exªs analisassem isso com muita
propriedade para que a gente só votasse o orçamento de fato
quando as nossas minguadas emendas, que as bichas ao invés
de crescer elas minguaram, diminuíram, secaram, viraram
anãozinhas, e eu já estou cansado que quando chega no final
do ano diz que vai sair as emendas, aí nós saímos para as
comunidades dizendo vai sair, aí a gente volta de novo é o ano
que vem porque não deu tempo, e eu quero este ano que as
emendas de fato, com o apoio dos companheiros, sejam
depositadas na conta.
São estas as nossas palavras. Queria agradecer aqui
os nossos companheiros que estão aqui presenciando, de São
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Francisco, que vieram assinar as nossas emendas, mas nós só
vamos contar a verdade quando o dinheiro os tiver na conta,
se não estiver na conta não adianta, porque o ano passado
foram canceladas diversas emendas já empenhadas. Eu não
posso esquecer, Deputado Everton, que na área de Educação,
que tem 25%, que de fato alguma coisa saiu porque eram
emendas carimbadas, agora, no setor agrícola eu estou frito e
esta é a minha área.
Sr. Presidente, muito obrigado, só repetindo, minha
sugestão é votar o orçamento depois que as minguadas
emendas estejam na conta. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado
Nereu pediu uma Questão de Ordem. Cinco minutos. Não tem
mais inscritos. V.Exª pediu uma Questão de Ordem, Deputado.
O SR. NEREU KLOSINSKI – É apenas uma Questão de
Ordem, Deputado Everton Leoni, V.Exª não precisa ficar muito
preocupado, não, até porque nós vamos apenas aqui concordar
com o Deputado Chico Paraíba em relação à questão da votação
do orçamento, que realmente ele fique para ser aprovado após
o cumprimento das emendas, das emendas anãozinhas, como
disse o Deputado Chico Paraíba, antes que elas virem pó e que
elas nem existam, porque se não aprovar nada, nós temos
aqui a presença do nosso Prefeito de Alta Floresta, tem vários
convênios aqui, alguns assinados, outros para serem assinados
e tem expectativa sem dúvida nenhuma que seja aprovado e
assim como vários representantes de Associações de outros
municípios e a gente alimenta essa esperança, mas infelizmente
não ocorreu nesses últimos anos e a gente tem que buscar
uma forma de fazer com que isso seja cobrado. E eu quero
mais uma vez repetir que o Governo Lula tem respeitado tanto
a oposição quanto a situação na mesma forma, uma vez
colocado no orçamento, se há contingenciamento é igual para
todos e não da forma como está sendo feito aqui pelo atual
Governo. Eu quero só aqui informar para o Deputado Everton
Leoni que a intervenção foi mais nos hospitais municipais do
Rio de Janeiro e estaduais e não nos hospitais federais, portanto
quem interviu no Município do Rio de janeiro, Deputado Everton
Leoni, foi o Governo Federal pela incompetência do Prefeito
naquela área. E quanto a uma outra questão importante, que
eu gostaria de colocar em relação às pesquisas, eu vou preferir
me manifestar mais próximo da eleição, porque disse o
Deputado Chico Paraíba, bem claro, quando você coloca mil
vezes, ele não disse dessa forma, mas o investimento que o
Governo do Estado tem feito na mídia muitas vezes você
colocando uma informação que não é precisamente dele, ele
diz como dele, a pessoa vai acreditar, como eu citei
anteriormente, com um milhão de reais, o Governo está dizendo
que é ele que está fazendo “Luz para Todos”, com cento e
sessenta e cinco milhões, do Governo Federal o Governo do
Estado está dizendo que é ele que está fazendo através da
EMATER, então nessas condições da mesma forma ele distribui
eu acho que mais de cinco mil cestas básicas com 80% do
feijão doado pela CONAB, está dizendo que é retorno dele, vai
lá vê o Ofício que a CONAB deu o feijão para o Governo do
Estado distribuir, foi até um erro talvez do nosso Governo
Federal, mas é a prova de que trata oposição e situação da
mesma forma e não o que ocorre no atual Governo.
Infelizmente, Deputado Everton Leoni, nós não temos
a mídia na mão pra fazer a nossa propaganda. Quero até fazer
um pedido aqui para que através da Vitória Regia e da TV
Candelária. V.Exª dê uma força para a gente, para que nós
possamos fazer mais essa divulgação, até porque eu ouço
bastante, e eu quero repetir, há três dias, através da Jovem
Pan, o cidadão chamado Rubens Ricúpero, quem deve estar
lembrado das gravações escondidas dele, ele fazendo uma
análise de conjuntura nacional de que o encontro da
Organização Mundial do Comercio não valeu em nada para o
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Brasil, claro, ele é do PSDB, ele não tem interesse em divulgar
as ações do Governo. Então, só para fechar nessa questão,
quando você, eu quero esperar para que a pesquisa seja
resultado na urna a partir da próxima eleição de 2006, mas
sem duvida nenhuma temos o maior respeito por V.Exª e
queremos dizer que Porto Velho, o Governo Federal hoje, o
Governo Lula está garantindo praticamente quinze mil famílias...
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado,
sua Questão de Ordem está bastante comprida.
O SR. NEREU KLOSINSKI – Ok. A gente agradece aqui,
fica para amanhã, ou para a próxima semana, ou quando tiver
outra reunião para que a gente possa continuar aqui a nossa
Questão de Ordem e outras questões importantes a serem
colocadas, que sem duvida nenhuma são muito importantes,
principalmente se levantadas pelo Deputado aqui que é até
interessante, Presidente, só para fechar aqui, está tendo uma
disputa para quem vai ser líder do Governo, então isso está
sendo ponto positivo para nós, fazer essa análise aí do Deputado
Everton Leoni e os outros. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE – Encerrado o discurso, porque
agora aqui se começou a discutir candidaturas e quem é o
Governo. Solicito ao Deputado Chico Paraíba proceder, primeiro
eu gostaria que V.Exª registrasse a presença das pessoas que
estão aí presentes.
O SR. CHICO PARAIBA(1º Secretário) – Queremos
registrar a presença do senhor Nilton de Jesus, Presidente da
ASPROM de São Francisco do Guaporé, o Exmo. Senhor
Domiciano Odorico, Vereador de Rio Crespo, João Mateus Presidente da ASPROTER de São Francisco do Guaporé, Antonio
Barbosa, Vereador de Alta Floresta, Álvaro Bueno, Vereador
de Alta Floresta, Valdir Gomes, nosso Prefeito de Alta Floresta,
João Batista de Souza, - Presidente da ASPROSEM de São
Francisco do Guaporé, Jucimar Telec, Vereador de Jaru, Exmo.
Sr. Adalvo Maia, Secretario de Agricultura de Urupá, Exmo.Sr.
Luiz José Ferreira, Vice-Prefeito do Vale do Paraíso, Valter
Santana, presidente da ASPROLUC e o Sr. Sebastião Paulo de
Souza, Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais da
Linha 202 do Vale do Paraíso, e o Presidente da EAROM Associação de Engenheiros Agrônomos, Roberto Santiago,
Presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de
Rondônia, José Carlos Vitachi, nosso Ex-Procurador Geral do
Ministério Publico, Renisvaldo de Oliveira Vereador de Urupá,
Vereador Elivás, do Vale do Paraíso, e o Secretario Juraci, lá
do município de Primavera.
Passaremos, Sr. Presidente, às matérias a serem
apreciadas.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS
O SR. CHICO PARAIBA(1º Secretario) – Projeto
de Resolução nº 047/05 – MESA DIRETORA – Institui e disciplina
o Auxilio de Saúde Parlamentar (Parecer favorável, em conjunto,
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e da
Comissão de Finanças e Orçamento – Relator: Deputado
Ronilton Capixaba, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Carlão Oliveira) – Em discussão
o Projeto de Resolução nº 047/05. Encerrada a discussão. Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam onde se
encontram.
Aprovado. Vai a expediente.
Solicito ao Deputado Chico Paraíba que faça a
verificação de quorum dos Deputados que se encontram nas
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dependências da Casa, que venham para votação. Tem matéria
que exige aqui quórum qualificado e nominal.
Solicito que Vossa Excelência que faça a chamada
nominal dos Srs. Deputados para que nós possamos não
atrapalhar a votação.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.
-Deputado Nereu Klosinski
- presente
-Deputado Neri Firigolo
- presente
-Deputado Amarildo Almeida
- presente
-Deputado Deusdete Alves
- presente
-Deputado Edson Gazoni
- presente
-Deputado Doutor Carlos
- presente
-Deputado Chico Paraíba
- presente
-Deputado Daniel Neri
- presente
-Deputado João da Muleta
- presente
-Deputado Marcos Donadon
- ausente
-Deputado Ellen Ruth
- presente
-Deputado Haroldo Santos
- ausente
-Deputado Maurão de Carvalho
- presente
-Deputado Kaká Mendonça
- presente
-Deputado Leudo Buriti
- ausente
-Deputado Chico Doido
- presente
-Deputado Paulo Moraes
- ausente
-Deputado Ronilton Capixaba
- presente
-Deputado Everton Leoni
- presente
-Deputado Romeu Reolon
- presente
-Deputado Carlão de Oliveira
- presente
-Deputado Edézio Martelli
- presente
-Deputado Beto do Trento
- presente
-Deputado Renato Velloso
- ausente
Segunda chamada:
-Deputado Marcos Donadon
-Deputado Haroldo Santos
-Deputado Paulo Moraes
-Deputado Renato Velloso

- ausente
- ausente
- ausente
- ausente

O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Sr.
Presidente, 19 Deputados presentes.
Sr. Presidente, há quórum para deliberar.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito,
então, que Vossa Excelência continue o processo de votação.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Projeto
de Lei 454/05, Poder Executivo - Mensagem 098 - Cria o
incentivo tributário a estabelecimentos industriais localizados
no Estado de Rondônia.
Sr. Presidente, este projeto tem parecer favorável em
conjunto a Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
Comissão de Indústria e Comércio e da Comissão de Finanças
e Orçamento com emendas. Relator Deputado Kaká Mendonça.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 1ª
discussão e votação Projeto de Lei 454/05. Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram.
Aprovado. Vai a 2ª discussão.
O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Projeto
de Lei 458/05, Deputado Edézio Martelli, institui a
obrigatoriedade da prescrição dos medicamentos genéricos
(Parecer favorável, em conjunto, da Comissão de constituição,
Justiça e Redação: Comissão de Saúde e Assistência Social,
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Comissão de Finanças e Orçamento. Relator Deputado Chico
Paraíba).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 1ª
discussão e votação Projeto de Lei 458/05. Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Projeto
de Lei 460/05, Poder Executivo, Mensagem 105, autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar de dotações até o
montante de R$1.615.984,72 (um milhão, seiscentos e quinze
mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois
centavos) em favor do Fundo Estadual de Assistência Social –
FEAS, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Estado de Rondônia – IPERON, Fundo Estadual de Saúde –
FES, Secretaria de Estado do Esporte, da Cultura e do LAZER –
SECEL, e criar elemento de despesa nas unidades do Fundo
Estadual de Assistência Social – FEAS.
Este projeto, Sr. Presidente, tem uma emenda do
Deputado Amarildo, então V.Exª tem que relatar em Plenário e
nomear um relator em Plenário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Edézio Martelli para fazer o relatório pelas
Comissões pertinentes.
O SR. EDÉZIO MARTELLI – Projeto de Lei 460/05,
Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar de dotações até o montante de R$1.615.984,72
(um milhão, seiscentos e quinze mil, novecentos e oitenta e
quatro reais e setenta e dois centavos) a favor do Fundo
Estadual e Assistência Social – FEAS, Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, Fundo
Estadual de Saúde – FES, e Secretaria de Estado do Esporte,
Cultura e Lazer – SECEL, e cria elemento de despesa nas
unidades do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. Na
Comissão de Constituição e Justiça, a relatora, Deputada Ellen
Ruth, apresentava uma emenda em Plenário contendo oito
assinaturas. O nosso voto é de parecer favorável, acatando a
emenda do Deputado Amarildo Almeida.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o relatório. Encerrada a discussão do relatório, em
votação o relatório. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram.
Aprovado o relatório.
Em discussão o Projeto de lei 460/2005. Encerrada a
discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Sr.
Presidente, Projeto de Lei 480/05, Poder Executivo, autoriza o
Poder Executivo abrir crédito suplementar de dotações em
excesso de arrecadação até o montante de R$8.205.152,00
(oito milhões, duzentos e cinco mil, cento e cinqüenta e dois
reais), em favor da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC,
Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF, Fundo
Estadual da Saúde – FES, Secretaria de Estado da Agricultura,
Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social – SEAPES,
e Secretaria de Estado do Esporte, da Cultura e do Lazer –
SECEL, e criar elemento de despesa e fonte de recursos na
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.
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O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei 480/05. Encerrada a discussão, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Sr.
Presidente, Projeto de Lei 481/05, Deputado Nereu Klosinski,
declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE, do município de Alta Floresta.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.
Aprovado o Projeto de Lei 481/05. Vai a 2ª discussão e
votação.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Sr.
Presidente, Projeto de Lei Complementar 080/05, Poder
Executivo, Mensagem 126, institui a Gratificação de
Produtividade aos ocupantes dos cargos de engenheiro,
arquiteto, agrônomo, geólogo, geógrafo, meteorologista,
engenheiro operacional e tecnólogo, do quadro permanente
de pessoal civil do Estado de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Para
discutir o Deputado Chico Paraíba.
O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, o Projeto de
Lei Complementar 080/05 institui a Gratificação de Produtividade
aos ocupantes de cargos de engenheiro, arquiteto, agrônomo,
geólogo, geógrafo, meteorologista, engenheiro operacional e
tecnólogo, do quadro permanente de pessoal civil do Estado
de Rondônia.
Sr. Presidente, nós, analisando o referido projeto, por
todas as Comissões, verificamos que de fato essas categorias
há muito tempo que vêm exigindo e solicitando uma gratificação
para que de fato essas categorias, que ficaram prejudicadas
durante muito tempo, em função de outros projetos que foram
encaminhados a esta Casa que não contemplavam estas
categorias. Queria deixar claro que não é um projeto polêmico,
que a todos Parlamentares nós conclamamos a aprovação
deste projeto e algumas categorias que ficaram de fora nós
estamos aguardando o encaminhamento de uma nova
mensagem para que não possa prejudicar, ou seja, os
engenheiros, os arquitetos, agrônomos, geólogos, geógrafos,
meteorologista, engenheiros operacionais e tecnólogos. Então,
Sr. Presidente, o nosso parecer por todas as Comissões é
favorável à aprovação deste projeto.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Encerrada
a discussão. Para discutir, o Deputado Haroldo.
O SR. HAROLDO SANTOS – Sr. Presidente, Sra.
Deputada, Srs. Deputados, imprensa, senhoras e senhores
visitantes, os colegas engenheiros aqui presentes, os colegas
presidentes de associações, vereadores, vice-prefeito de Vale
do Paraíso, vereadores de Rio Crespo, enfim, representantes
de nosso interior do Estado.
Nós gostaríamos, colegas Parlamentares, de
acompanhar as palavras do eminente Secretário desta Casa,
o Deputado Chico Paraíba, no sentido de que possamos votar
agora essa matéria a pedido do Sindicato dos Engenheiros,
que não é o sonho, porque o sonho da categoria é o Plano de
Cargos e Salários, mas nessa dificuldade financeira em que
vivem os pais e mães de famílias nesse Brasil e nessa Rondônia
afora, essa gratificação já é um alento para começarmos fortes
numa luta no começo do ano para garantir esse plano de
carreira de todos os engenheiros. Estão excluídos ainda, são
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categorias excluídas ainda zootecnistas do IDARON, tecnólogos
que não foram beneficiados na lei anterior e também os técnicos
agrícolas. A gente faz um apelo a S.Exª o Governador do Estado
que valorize também essas classes excluídas, que esperam
receber esses benefícios, a pedido do Sindicato dos
Engenheiros não está sendo feita nenhuma emenda, mas essas
categorias ficam prejudicadas.
Deputado Beto, eu sei que atualmente o Governo do
Estado não tem líder nesta Casa, mas seria interessante que
alguém tocasse no coração de S.Exª o Governador para que
ele lembre dessas classes que estão precisando ter um salário
mais digno e mais justo, e também é luta constante da questão
de um plano de carreira para todas as categorias de engenheiros
e também dos tecnólogos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Encerrada
a discussão, passamos à votação.
Solicito ao Deputado Chico Paraíba fazer a chamada
nominal dos Srs. Deputados. Os Deputados favoráveis votam
SIM, os contrários votam NÃO.
O SR. CHICO PARAÍBA(1° Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.
- Deputado Nereu Klosinski
- Deputado Neri Firigolo
- Deputado Amarildo Almeida
- Deputado Deusdete Alves
- Deputado Gazoni
- Deputado Doutor Carlos
- Deputado Chico Paraíba
- Deputado Daniel Neri
- Deputado João da Muleta
- Deputado Marcos Donadon
- Deputada Ellen Ruth
- Deputado Haroldo Santos
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Leudo Buriti
- Deputado Kaká Mendonça
- Deputado Chico Doido
- Deputado Paulo Moraes
- Deputado Ronilton Capixaba
- Deputado Everton Leoni
- Deputado Romeu Reolon
- Deputado Carlão de Oliveira
- Deputado Edézio Martelli
- Deputado Beto do Trento
- Deputado Renato Velloso

- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- sim
- sim
- sim
- sim
-abst. reg.
- sim
- sim
- ausente
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e da Comissão de Finanças e Orçamento – Relator: Deputado
Chico Paraíba).
Vai a 2ª discussão e votação.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1° Secretário) – Projeto
de Lei Complementar n° 077/05 – Poder Executivo/Mensagem
122 – Altera dispositivos da Lei n° 132, de 13 de outubro de
1986, e dá outras providências (Parecer favorável, em conjunto,
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e da
Comissão de Finanças e Orçamento, com emenda, Relator:
Deputado Daniel Neri).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão; encerrada a discussão, em votação. À votação será
nominal.
Solicito ao Deputado Chico Paraíba fazer a chamada
nominal dos Srs. Deputados.
O SR. CHICO PARAÍBA(1° Secretário) – Procede à
chamada nominal dos Srs. Deputados.
- Deputado Nereu Klosinski
- Deputado Neri Firigolo
- Deputado Amarildo Almeida
- Deputado Deusdete Alves
- Deputado Gazoni
- Deputado Doutor Carlos
- Deputado Chico Paraíba
- Deputado Daniel Neri
- Deputado João da Muleta
- Deputado Marcos Donadon
- Deputada Ellen Ruth
- Deputado Haroldo Santos
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Leudo Buriti
- Deputado Kaká Mendonça
- Deputado Chico Doido
- Deputado Paulo Moraes
- Deputado Ronilton Capixaba
- Deputado Everton Leoni
- Deputado Romeu Reolon
- Deputado Carlão de Oliveira
- Deputado Edézio Martelli
- Deputado Beto do Trento
- Deputado Renato Velloso

- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- sim
- sim
- sim
- sim
-abst. reg.
- sim
- sim
- ausente

Segunda chamada:
Segunda chamada:
- Deputado Marcos Donadon
- Deputado Chico Doido
- Deputado Renato Velloso

- ausente
- ausente
- ausente

- Deputado Marcos Donadon
- Deputado Chico Doido
- Deputado Renato Velloso

- ausente
- ausente
- ausente

Sr. Presidente, 20 votos favoráveis, uma abstenção
regimental e 03 ausências.

Sr. Presidente, 20 votos favoráveis, uma abstenção
regimental e 03 ausências.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em 1ª discussão o Projeto de Lei Complementar n°
080/05 – Poder Executivo/Mensagem 126 – Institui a Gratificação
de Produtividade aos ocupantes dos cargos de Engenheiro,
Arquiteto, Agrônomo, Geólogo, Geógrafo, Meteorologista,
Engenheiro Operacional e Tecnólogo, do Quadro Permanente
de Pessoal Civil do Estado de Rondônia (Parecer favorável, em
conjunto, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em 1ª discussão o Projeto de Lei Complementar n°
077/05. Vai a 2ª discussão.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente sessão convoco outra sessão
no prazo de cinco minutos.
(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 06 minutos).
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ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA
DA 6ª LEGISLATURA.
Em 21 de dezembro de 2005
Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente
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mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois
centavos), em favor do Fundo Estadual de Assistência Social –
FEAS, Instituto de Previdência dos Servidores Público do Estado
de Rondônia – IPERON, Fundo Estadual de Saúde – FES e
Secretaria de Estado do Esporte, da Cultura e do Lazer – SECEL
e criar elemento de despesa nas unidades do Fundo Estadual
de Assistência Social – FEAS (Parecer favorável, em conjunto,
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e da
Comissão de Finanças e Orçamento, com emendas – Relatora:
Deputada Ellen Ruth).

(Às 16 horas e 8 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) Leudo Buriti (PTB), Paulo
Moraes (PL), Ronilton Capixaba (PL), Everton Leoni (PRONA),
Romeu Reolon (PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli
(PTN) e Beto do Trento (PSDC).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Havendo
número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense, declaro aberta a 2ª Sessão Extraordinária
da 4ª Sessão Legislativa Extraordinária da 6ª Legislatura.
Solicito ao 1º Secretário fazer a leitura das matérias a
serem apreciadas.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Sr.
Presidente, em 2ª votação Projeto de Lei nº 454/05.
– Poder Executivo – Mensagem 098 – Cria incentivo
tributário a estabelecimentos industriais localizados no Estado
de Rondônia (Parecer favorável em conjunto da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, Comissão de Indústria e
Comércio e da Comissão de Finanças e Orçamento com emenda
:– Relator: Deputado Kaká Mendonça).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei nº 454/05. Encerrada a discussão,
em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado. Vai ao expediente.
Matéria seguinte.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Projeto de
Lei nº 458/05 – Deputado Edézio Martelli – Institui a
obrigatoriedade da prescrição dos medicamentos genéricos
(Parecer favorável, em conjunto, da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, Comissão de Saúde e Assistência Social
e da Comissão de Finanças e Orçamento – Relator: Deputado
Chico Paraíba).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
votação o Projeto de Lei nº 458/05. Encerrada a discussão em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) Projeto de
Lei nº 460/05 – Poder Executivo – Mensagem 105 – Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar de dotações até o
montante de R$1.615.984,72 (um milhão seiscentos e quinze

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 460/05. Encerrada a
discussão. Em votação.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Sr.
Presidente, o Projeto recebeu novamente emendas e
solicitamos de V.Exª nomear relator em Plenário para acatar
ou não as emendas.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
Deputado Amarildo para emitir o parecer.
O SR. AMARILDO ALMEIDA – Sr. Presidente. Emenda
Aditiva do Projeto de Lei nº 460/05. Ele se encontra dentro da
constitucionalidade, da juridicidade e da legalidade, Sr.
Presidente. O meu parecer é favorável pela emenda, acatando
a emenda.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer do Deputado Amarildo. Encerrada a
discussão. Em votação o parecer. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram.
Aprovado o parecer com emenda.
Em discussão o Projeto. Encerrada a discussão. Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei nº 480/05 Poder Executivo – Mensagem 124 – Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar de dotações e
excesso de arrecadação até o montante de R$8.205.152,00
em favor da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, Fundo
de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério – FUNDEF, Fundo Estadual de Saúde
– FES, Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e do
Desenvolvimento Econômico e Social – SEAPES e Secretaria
de Estado do Esporte, da Cultura e do Lazer – SECEL; e criar
elemento de despesa e fonte de recursos na Secretaria de
Estado da Educação – SEDUC (Parecer favorável, em conjunto,
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e da
Comissão de Finanças e Orçamento – Relator: Deputado
Amarildo Almeida, com emenda apresentada e acatada em
Plenário).
O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.
Aprovado. Vai à Redação Final.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei nº 481/05 Deputado Nereu Klosinski – Declara de Utilidade
Pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
do município de Alta Floresta – RO (Parecer favorável, em
conjunto, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
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e da Comissão de Saúde e Assistência Social – Relator:
Deputado Romeu Reolon).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei Complementar nº 080 Votação nominal – Poder Executivo –
Mensagem 126 – Institui a Gratificação de Produtividade aos
ocupantes dos cargos de Engenheiro, Arquiteto, Agrônomo,
Geólogo, Meteorologista, Engenheiro Operacional e Tecnológico,
do Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia
(Parecer favorável, em conjunto, da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento
– Relator: Deputado Chico Paraíba).
O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados
favoráveis votam SIM, os contrários votam NÃO.
Chamada nominal:
-Deputado Nereu Klosinski
-Deputado Neri Firigolo
-Deputado Amarildo Almeida
-Deputado Deusdete Alves
-Deputado Gazoni
-Deputado Doutor Carlos
-Deputado Chico Paraíba
-Deputado Daniel Néri
-Deputado João da Muleta
-Deputado Marcos Donadon
-Deputado Haroldo Santos
-Deputado Maurão de Carvalho
-Deputado Kaká Mendonça
-Deputado Leudo Buriti
-Deputado Chico Doido
-Deputado Paulo Moraes
-Deputado Ronilton Capixaba
-Deputado Everton Leoni
-Deputado Romeu Reolon
-Deputado Carlão de Oliveira
-Deputado Edézio Martelli
-Deputado Beto do Trento
-Deputado Renato Velloso

- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- ausente
- sim
- sim
- sim
-abst. reg.
- sim
- sim
- ausente
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O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
Deputado Chico Paraíba fazer chamada nominal dos Srs.
Deputados.
O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.
-Deputado Nereu Klosinski
-Deputado Néri Firigolo
-Deputado Amarildo Almeida
-Deputado Deusdete Alves
-Deputado Gazoni
-Deputado Doutor Carlos
-Deputado Chico Paraíba
-Deputado Daniel Neri
-Deputado João da Muleta
-Deputado Marcos Donadon
-Deputada Ellen Ruth
-Deputado Haroldo Santos
-Deputado Maurão de Carvalho
-Deputado Kaká Mendonça
-Deputado Leudo Buriti
-Deputado Chico Doido
-Deputado Paulo Moraes
-Deputado Ronilton Capixaba
-Deputado Everton Leoni
-Deputado Romeu Reolon
-Deputado Carlão de Oliveira
-Deputado Edézio Martelli
-Deputado Beto do Trento
-Deputado Renato Velloso

- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- sim
- ausente
- ausente
- sim
-abst. reg.
- sim
- sim
- ausente

Segunda chamada:
- Deputado Chico Doido
- Deputado Renato Velloso

- ausente
- ausente

Senhor Presidente, 21 votos favoráveis, uma abstenção
regimental e 02 ausentes.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar
077/05. Vai ao Expediente.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente Sessão fica convocada
Sessão Extraordinária para amanhã, às 9 horas, e também
convocadas as Comissões de Justiça, Finanças e demais
Comissões para dar parecer...
O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente...

Segunda chamada :
-Deputado Marcos Donadon
-Deputado Chico Doido
-Deputado Paulo Moraes
-Deputado Renato Velloso

DA

- sim
- ausente
- sim
- ausente

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Gostaria
que V.Exª aguardasse a Questão de Ordem. Para amanhã, às
9 horas, para discutir os projetos que estão em pauta.
Pois não, Deputado, V.Exª. tem a Questão de Ordem.

Sr. Presidente, 21 votos favoráveis, uma abstenção
regimental e 2 ausentes.
O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 080/05. Vai ao
Expediente.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei Complementar nº 077/05 – Poder Executivo – Mensagem
122 Altera dispositivos da Lei nº 132, de 13 de outubro de
1986, e dá outras providências (Parecer favorável, em conjunto,
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e da
Comissão de Finanças e Orçamento, com emenda :– Relator:
Deputado Daniel Neri). Votação nominal, Sr. Presidente.

O SR. RONILTON CAPIXABA – Questão de Ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Primeiro
o Deputado Chico Paraíba que pediu na frente.
O SR. CHICO PARAÍBA – Por insistência do Deputado
João da Muleta, registramos a presença do radialista Zé
Aparecido, do município de Jaru. É isso aí, Sr. Presidente.
O SR. RONILTON CAPIXABA – Sr. Presidente, tenho
em minhas mãos dois requerimentos pedindo a V.Exª para
colocar em pauta, mas se não for possível nesta pauta, que a
coloque na votação de hoje ou de amanhã, senão para que
faça parte da próxima pauta deste Poder Legislativo.
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A SRA. ELLEN RUTH – Um aparte, Deputado?

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. RONILTON CAPIXABA – Nós estamos
requerendo, Deputada, vários documentos do Ministério Público
do Estado de Rondônia e eu gostaria que o requerimento fosse
votado o mais breve possível, que daria tempo para fazer as
respostas daquela instituição a este Poder Legislativo. Meu
muito obrigado.

- Projeto de Lei 480/05 PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
124 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar
de dotações e excesso de arrecadação até o montante de
R$8.205.152,00 (oito milhões duzentos e cinco mil e cento e
cinqüenta e dois reais) em favor da Secretaria de Estado de
Educação – SEDUC, Fundo de Manutenção de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF,
Fundo Estadual de Saúde – FES, Secretaria de Estado da
Agricultura Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social
– SEAPES e Secretaria de Estado do Esporte, da Cultura e do
Lazer – SECEL; e cria elemento de despesa e fonte de recursos
na Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, Sr. Presidente.

A SRA. ELLEN RUTH – Deputado Ronilton, obrigada
pelo aparte que V.Exª não me concedeu. Mais uma Questão de
Ordem, Presidente.
Só gostaria de informar ao Deputado Ronilton que com
base no artigo 28 do Regimento Interno, no seu parágrafo 1º,
prevê o seguinte: Na Sessão Legislativa Extraordinária
deliberar-se-á somente sobre a matéria para a qual foi
convocada. Como esse requerimento não faz parte da Ordem
do Dia, Sr. Presidente, então o requerimento do Deputado
Ronilton será incluído na Ordem do Dia da Sessão que V.Exa já
convocou extraordinariamente para o dia de amanhã, dia 22
de dezembro, às 9 horas.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputada,
esse requerimento nós vamos colocar após nós encerrarmos
esta Sessão Legislativa Extraordinária. Quando nós
encerrarmos, nós convocaremos outra incluindo na pauta.
Está encerrada a Sessão e amanhã às 9 horas, todos
os Srs. Deputados presentes nas Comissões e aqui no Plenário.
Está encerrada a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Projeto
de Resolução nº 012/03 – DEPUTADO EDÉZIO MARTELLI –
Dispõe sobre a implantação do Sistema de Informações ao
Cidadão da Assembléia Legislativa de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

(Encerra-se esta Sessão às 16 horas e 21 minutos).
ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA
DA 6ª LEGISLATURA.
Em 22 de dezembro de 2005.
Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente
(Às 17 horas e 30 minutos é aberta a sessão).
COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (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), Leudo Buriti (PTB), Chico Doido (PSB),
Paulo Moraes (PL), Ronilton Capixaba (PL), Everton Leoni
(PRONA), Romeu Reolon (PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio
Martelli (PTN) e Beto do Trento (PSDC).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 3ª Sessão Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Extraordinária da 6ª Legislatura.
Solicito ao Sr. Secretário fazer a leitura da Ata da
sessão extraordinária 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.
Ordem do Dia. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à
leitura da matéria a ser apreciada.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Sr.
Presidente, Sessão Extraordinária de 22 de dezembro de 2005
em redação final.

O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Projeto
de Lei nº 052/03 - DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA – Dispõe sobre
o Plano Integrado para o Desenvolvimento do Turismo
Rondoniense – PLANDESTUR.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei 052/03. Encerrada a discussão,
passamos à votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei 155/03 – DEPUTADO CHICO DOIDO – Declara de Utilidade
Pública a Entidade de Obras Sociais Casa da Criança Francisco
de Assis, na cidade de Ariquemes (Pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação – Relatora:
Deputada Ellen Ruth e da Comissão de Saúde e Assistência
Social – Relator: Deputado Deusdete Alves).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei 155/03. Encerrada a discussão. Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Projeto
de Lei 222/04 – DEPUTADO DANIEL NERI – Obriga o fornecedor
de produtos e serviços a afixar, nas dependências de seu
estabelecimento, as informações relativas aos órgãos públicos
de defesa do consumidor (Pareceres favoráveis da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação – Relator: Deputado
Kaká Mendonça e da Comissão de Defesa do Consumidor –
Relator: Deputado Gazoni).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito
aos Srs. Deputados que prestem atenção na votação. Em
discussão o Projeto de Lei 222/04. Encerrada a discussão. Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
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Aprovado. Vai a 2ª Discussão e votação.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Projeto
de Lei 237/04 – DEPUTADO JOÃO DA MULETA – Institui no
Estado de Rondônia a meia-entrada para os deficientes físicos
em estabelecimentos culturais e de lazer, e dá outras
providências (Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação – Relator: Deputado Ronilton Capixaba
e da Comissão de Saúde e Assistência Social, em conjunto
com a Comissão de Finanças e Orçamento – Relator: Deputado
Maurão de Carvalho).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei 237/04. Encerrada a discussão. Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado. Vai a 2ª Discussão e votação.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Projeto
de Lei 249/04 - DEPUTADO CHICO DOIDO – Altera, acrescenta
e revoga dispositivos da Lei 458, de 29 de dezembro de 1992,
que “Dispõe sobre a política Social do Idoso, cria o Conselho
Estadual do Idoso, e dá outras providências” (Pareceres
favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
– Relator: Deputado Emílio Paulista e da Comissão de Saúde e
Assistência Social em conjunto com a Comissão de Finanças e
Orçamento – Relator: Deputado Beto do Trento).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Em
discussão o Projeto de Lei 249/04. Encerrada a discussão. Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado. Vai à 2ª Discussão e votação.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Projeto
de Lei 260/04 DEPUTADO JOÃO DA MULETA – Dispõe sobre a
proibição de propaganda via linha telefônica, no âmbito do
Estado de Rondônia (Pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação – Relator: Deputado
Amarildo Almeida e da Comissão de Defesa do Consumidor
em conjunto em conjunto com a Comissão de Finanças e
Orçamento – Relator: Deputado Gazoni).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
primeira discussão e votação o Projeto de Lei 260/04. Encerrada
a discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
com se encontram.
Aprovado. Vai a 2ª Discussão e votação.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Projeto
de Lei 318/04 – DEPUTADO EDÉZIO MARTELLI - Declara de
utilidade Pública a Associação dos Moradores do Bairro Cidade
Alta – ABCA, de Alvorada do Oeste (Pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação – Relator:
Deputado Chico Paraíba e da Comissão de Saúde e Assistência
Social – Relator: Deputado Beto do Trento).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 1ª
discussão e votação Projeto de Resolução nº 318/04 - Deputado
Edézio Martelli - Declara de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores do Bairro Cidade Alta – ABCA de Alvorada do Oeste
(Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação – Relator: Deputado Chico Paraíba e da Comissão
de Saúde e Assistência Social – Relator: Deputado Beto do
Trento).
Encerrada a discussão, em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam aonde se encontram.
Aprovado. Vai a 2ª discussão.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Projeto
de Lei nº 377/05 Deputado Leudo Buriti - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de disponibilizar na Internet informações
relativas aos Atos, Contratos e Licitações no âmbito do Poder
Público do Estado de Rondônia (Pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação com emenda
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modificativa – Relator: Deputado Ronilton Capixaba e da
Comissão de Finanças e Orçamento – Relator: Deputado Beto
do Trento).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 1ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 377/05. Encerrada a
discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Matéria seguinte.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente sessão convoco outra sessão
no prazo de um minuto para votar em 2ª discussão e votação
esses projetos que foram votados agora.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 41 minutos).
ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA
DA 6ª LEGISLATURA.
Em 22 de dezembro de 2005.
Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente
(Às 17 horas e 42 minutos é aberta a sessão).
COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT),Dr.Carlos
(PDT),Dr.Deusdete (PDT), Edison Gazoni (PDT), Chico Paraíba
(PMDB), Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB), Ellen Ruth
(PP), Haroldo Santos (PP), Marcos Donadon ( PMDB), Kaká
Mendonça (PTB), Paulo Moraes (PL), Ronilton Capixaba (PL),
Everton Leoni (PRONA), Beto do Trento (PSDB), Romeu Reolon
(PSL), Amarildo Almeida (PDT), Carlão de Oliveira (PSL),.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Havendo
número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 4ª Sessão Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Extraordinária da 6ª Legislatura.
Ordem do Dia. Solicito ao Sr. Secretário fazer a leitura
da Ata da Sessão Extraordinária.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Sr.
Presidente, solicito a Exª a dispensa da leitura da Ata.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
dispensada a leitura da Ata.
Ordem do Dia. Solicito ao Sr. Secretário proceder à
leitura das matérias a serem apreciadas.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) – Em 2ª
discussão e votação, S.r Presidente, Projeto de Lei nº 052/03
– Deputado Kaká Mendonça – Dispõe sobre o Plano Integrado
para o Desenvolvimento do Turismo Rondoniense –
PLANDESTUR (Pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação – Relator: Deputado Chico
Paraíba e da Comissão de Meio Ambiente, que conjunto com a
Comissão de Finanças e Orçamento – Relator: Deputado
Gazoni).
Em 2ª votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 052/03. Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei nº 155/03 – Deputado Chico Doido – Declara de Utilidade
Pública a Entidade de Obras Sociais Casa da Criança Francisco
de Assis, na cidade de Ariquemes(Pareceres favoráveis da
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Comissão de Constituição e Justiça e de Redação – Relatora:
Deputada Ellen Ruth e da Comissão de Saúde e Assistência
Social – Relator: Deputado Deusdete Alves).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei nº 222/04 – Deputado Daniel Neri – Obriga o fornecedor de
produtos e serviços a afixar, nas dependências de seu
estabelecimento, as informações relativas aos órgãos públicos
de defesa do consumidor (Pareceres favoráveis da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação – Relator: Deputado
Kaká Mendonça e da Comissão de Defesa do Consumidor –
Relator: Deputado Gazoni).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 222/04. Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei nº 237/04 – Deputado João da Muleta – Institui, no Estado
de Rondônia, a meia-entrada para os deficientes físicos em
estabelecimentos culturais e de lazer, e dá outras
providências(Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação – Relator: Deputado Ronilton Capixaba
e da Comissão de Saúde e Assistência Social, em conjunto
com a Comissão de Finanças e Orçamento – Relator: Deputado
Maurão de Carvalho).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão o Projeto de Lei nº 237/04. Encerrada a discussão
em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.
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O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei nº 318/04 – Deputado Edézio Martelli – Declara de Utilidade
Pública a Associação dos Moradores do Bairro Cidade Alta –
ABCA de Alvorada do Oeste (Pareceres favoráveis da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação – Relator: Deputado
Chico Paraíba e da Comissão de Saúde e Assistência Social –
Relator: Deputado Beto do Trento).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 318/04. Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.
O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei nº 377/05 – Deputado Leudo Buriti – Dispõe sobre a
obrigatoriedade de disponibilizar na Internet informações
relativas aos Atos, Contratos e Licitações, no âmbito do Poder
Público do Estado de Rondônia (Pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação com emenda
modificativa – Relator: Deputado Ronilton Capixaba e da
Comissão de Finanças e Orçamento – Relator: Deputado Beto
do Trento).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 377/05. Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Encerrada a Ordem do Dia, comunica aos Srs.
Deputados que se encontram presentes aqui nesta Casa que
nós vamos convocar novamente no prazo de 05 minutos.
Solicito, depois que eu encerrar a Sessão que o Deputado Chico
Paraíba faça a chamada nominal dos srs. Deputados para que
conste a presença dos srs. Deputados nas votações, porque
está estabelecida a norma que os Deputados que não
participarem das sessões serão descontados do salário.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 45 minutos).

O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei nº 249/04 – Deputado Chico Doido – Altera, acrescenta e
revoga dispositivos da Lei nº 458, de 29 de dezembro de 1992,
que “Dispõe sobre a Política Social do Idoso, cria o Conselho
Estadual do Idoso, e dá outras providências” (Pareceres
favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
– Relator: Deputado Emílio Paulista e da Comissão de Saúde e
Assistência Social em conjunto com a Comissão de Finanças e
Orçamento – Relator: Deputado Beto do Trento).

RESOLUÇÃO Nº 007/2005 - MD

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 249/04. Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe conferem os incisos IV e XII, do
Art. 11, do Regimento Interno, e, nos termos do artigo 77 da
Lei Complementar nº 326, de 10 de novembro de 2005,

O SR. CHICO PARAÍBA(1º Secretário) - Projeto de
Lei nº 260/04 – Deputado João da Muleta – Dispõe sobre a
proibição de propaganda via linha telefônica, no âmbito do
Estado de Rondônia. (Pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação – Relator: Deputado
Amarildo de Almeida e da Comissão de Defesa do Consumidor
em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento –
Relator: Deputado Gazoni).
O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 260/04. Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

RESOLUÇÃO

Institui o Auxílio Saúde para os servidores do
Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia.

R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder Auxílio Saúde, aos servidores da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, independente
do vínculo empregatício, com tempo de serviço ininterrupto,
igual ou superior a 05 (cinco) anos.
Inativos;

I - O Auxilio Saúde é extensivo aos servidores

Art. 2º - O servidor terá a liberdade de escolher
qualquer Plano de Saúde existente no mercado que se ajuste
a sua necessidade e de seus dependentes.
I - O valor do ressarcimento ao servidor será de
R$100,00 (cem reais) mensais.
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II - Sob o valor do Auxílio creditado ao servidor não
incidirá qualquer desconto.
Art.3º – Para fazer jus ao benefício o servidor deverá,
obrigatoriamente, apresentar comprovante original de adesão
ao Plano de Saúde junto ao Departamento de Recursos
Humanos, sem rasuras ou emendas contendo os elementos
para a sua adequada caracterização ou através de descontos
consignados na folha de pagamento.
I – O Departamento de Recursos Humanos –DRH, a vista
do comprovante de adesão, verificará a veracidade das
informações.

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

Art. 4º - O Valor referente ao Auxílio deverá ser
lançando no contra-cheque do servidor como rendimento não
tributável para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte,
conforme Ato Declaratório da COSIRT/SRRF nº 35, de 17 de
novembro de 1993.

ATO/ADM/GP/Nº 1431/2006

Art. 5º - São de exclusiva responsabilidade do
servidor:
I – o pagamento das mensalidades à entidade
mantenedora de seu Plano de Saúde.
II - a comprovação de pagamento perante o
Departamento de Recursos Humanos.
III - a comunicação imediata ao Departamento de
Recursos Humanos – DRH da rescisão do contrato de adesão
ao Plano de Saúde.

Gabinete da Presidência, 10 de março de 2006.
- Deputado Carlão de Oliveira Presidente

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados
para comporem a Comissão Permanente de Licitação, deste
Poder Legislativo, pelo período de 1 (um) ano, a contar de 10
de março de 2006, de acordo com o Artigo 51, § 4º da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
Presidente:

Albino Falcão de Carvalho

Art. 5º - Constatado, a qualquer tempo, pagamento
indevido a título de auxílio, por omissão do servidor, este deverá
restituir os valores recebidos, imediatamente.

Membros:

Julio César Carbone
Juvenal Almeida de Senna
Lucileide Rodrigues da Silva

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Secretária:

Lourdes Terezinha Lena

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 11 de novembro de 2005.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.
Gabinete da Presidência, 10 de março de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira Presidente

Deputado Chico Paraíba
1º Secretário

Deputada Ellen Ruth
2ª Secretária

ATOS DIVERSOS

Deputado Carlão de Oliveira Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0799/2005

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

ATO/ADM/GP/Nº1430/2006
O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Dissolver a Comissão Permanente de
Licitação, deste Poder Legislativo, composta pelos servidores
abaixo:
Presidente:

Julio César Carbone

Membros:

Juvenal Almeida de Senna

R E S O L V E:
Art. 1º - Lotar, a partir de 01.12.05, no Departamento
de Polícia Legislativa, o servidor JORGE GOMES DUARTE,
cadastro nº 246-0, ocupante do Cargo de Motorista, pertencente
ao Quadro Efetivo, deste Poder Legislativo.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.
Gabinete da Presidência, 06 de dezembro de 2005.

Lourdes Terezinha Lena
Secretária:

Luciana de Ross

- Deputado Carlão de Oliveira Presidente

