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  ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
6ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

DA 6ª LEGISLATURA.
Em 17 de janeiro de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 16 horas e 36 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), Chico
Doido (PSB), Pulo Moraes (PL), Ronilton Capixaba (PL), Everton
Leoni (PRONA), Romeu Reolon (PSL), Carlão de Oliveira (PSL),
Edézio Martelli (PTN).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Havendo
o número legal, em nome de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 1ª Sessão Extraordinária da 6ª
Sessão Legislativa Extraordinária da 6ª Legislatura.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão anterior.

O SR. KAKÁ MENDONÇA(Secretário ad hoc) - Não
há Ata a ser lida, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Solicito
então ao senhor Secretário proceder à leitura das matérias a
serem apreciadas desta convocação.

O SR. KAKÁ MENDONÇA(Secretário ad hoc) -
Convocação de Sessão Legislativa Extraordinária.

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
artigo 28, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual e artigo
139, §§ 1º e 2º do Regimento Interno, CONVOCA SESSÃO
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA para o período compreendido
entre os dias 16 de janeiro a 14 de fevereiro de 2006 para
leitura e deliberação de matérias constantes na pauta em anexo.

Porto Velho, 17 de janeiro de 2006.
Presidente, Carlão de Oliveira.

Eu gostaria de registrar a presença do Excelentíssimo
Sr. Vereador Dair Boni, do município de Alto Alegre, Vereador
Neri, também de Alto Alegre dos Parecis, Vereador Leônidas
Alves Ferreira do município de Alto Alegre dos Parecis também,
Vereador Zezão, Excelentíssimo Sr. Vereador Antônio Sérgio,
do município de Novo Horizonte, o Vereador Galdino, do
município de Corumbiara, Vereador João Ribeiro, Presidente
da Câmara do município de Corumbiara.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- Requerimento do Deputado Chico Paraíba - “Requer ao
Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de
Rondônia informações sobre a construção e melhoria da estrada
que liga o município de Parecis ao Distrito Vitória da União no
município de Corumbiara”.
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Carlão de Oliveira - Presidente
Kaká Mendonça– 1º Vice-Presidente
Haroldo Santos – 2º Vice-Presidente
Chico Paraíba – 1º Secretário
Ellen Ruth – 2º Secretário
João da Muleta – 3 º Secretário
Dr. Deusdete Alves – 4º Secretário

- Mensagem 015/06 – Projeto de Lei 490/06.
Encaminhando Projeto de Lei que solicita autorização para
abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no
orçamento-programa do Estado de Rondônia para o exercício
de 2006, em favor do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN.

- Proposta de Emenda Constitucional de nº 022/06, de
autoria do Deputado Haroldo Santos, que dá nova redação ao
artigo 86 da Constituição do Estado.

- Comunicado ao Senhor Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia – Deputado José Carlos
de Oliveira, encaminhando documentos que comprovam a
grande fraude realizada pela Prefeitura Municipal de Porto Velho,
através da Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação
-SEMUR, dirigida pela Dra. Fernanda Kopanakis, quando
pessoas humildes foram enganadas com a promessa de terras
na localidade denominada Feliz Cidade, no bairro Lagoinha,
nesta Capital.

- Proposta de Emenda Constitucional 020/05 – Mensagem
102. Dá nova redação ao artigo 128 da Constituição Estadual.

- Projeto de Lei Complementar 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.

- Mensagem 108/05 do Poder Executivo – Projeto de Lei
Complementar 074/05. “Institui a Gratificação de Incentivo
Técnico Operacional no âmbito do Departamento de Viação e
Obras Públicas do Estado de Rondônia - DEVOP, e dá outras
providências”.

- Mensagem 130 - Projeto de Lei 081/05, - Cria o
Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de
Rondônia - DEOSP/RO, e dá outras providencias.

- Mensagem 131 - Altera dispositivos da Lei Complementar
nº 224, de 04 de janeiro de 2000, no que se refere à
nomenclatura, à estrutura, atribuições e competências do
Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de
Rondônia – DEVOP/RO e dá outras providencias.

- Projeto de Lei Complementar 489/05 - Deputado Carlão
de Oliveira. Declara de utilidade pública a Associação Madre
Assunta-Marchtti, em Porto Velho.

- Projeto de Lei 240/04, de autoria da Deputada Ellen Ruth.
“Torna obrigatória a publicação nos jornais do Estado de
Rondônia advertência quanto à exploração sexual e maus-tratos
contra crianças e adolescentes”.

- Projeto de Lei 003/03, de autoria do Deputado Haroldo
Santos. “Dispõe sobre Gestão Democrática na Escola Pública -
eleição direta para Diretores e Vice-Diretores”.

- Proposta de Emenda Constitucional 019/05 - de autoria
do Deputado Haroldo Santos. “Acrescenta artigo às Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual”.

- Projeto de Lei 438/05, de autoria do Deputado Edézio
Martelli. “Dá nova redação ao inciso VI do artigo 6º da lei nº
950, de 26 de dezembro de 2000”.

- Projeto de Lei nº 446/05 - Mensagem 88 - Dispõe sobre o
Plano Plurianual do Estado de Rondônia, para o período de
2004-2007 – Versão Atualizada 2006-2007, nos termos do artigo
135 da Constituição Estadual, alterada pela Emenda
Constitucional nº 021/2001, e dá outras providências.

- Projeto de Lei 447/05 - Mensagem 89 – “Que estima a
Receita e fixa a Despesa do Estado de Rondônia para o exercício
de 2006”.

Lida a Pauta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Solicito ao
Sr. Secretário para ler as matérias recebidas.

O SR. KAKÁ MENDONÇA(Secretário ad hoc) –
Matérias recebidas.

- Proposta de Emenda Constitucional de autoria do
Deputado Haroldo Santos que: “Dá nova redação ao artigo 86
da Constituição do Estado. Mensagem 015 – Encaminhando o
Projeto de Lei que solicita autorização para abertura de crédito
suplementar do superávit financeiro do orçamento-programa
do Estado de Rondônia para o exercício de 2006, em favor do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.



27 de março de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 06 83Pág.

- Requerimento de autoria do Deputado Chico Paraíba -
”Requer ao Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado
de Rondônia informações sobre a construção e melhoria da
estrada que liga o município de Parecis ao Distrito de Vitória
da União no município de Corumbiara”.

- Comunicado ao Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia – Deputado Carlão de Oliveira.
Encaminhando documentos que comprovam a grande fraude
realizada pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, através da
Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR,
dirigida pela Dra. Fernanda Kopanakis, quando pessoas humildes
foram enganadas com a promessa de terras na localidade
denominada, no bairro Lagoinha nesta Capital.

- Projeto de Lei Complementar nº 072/05 – Ministério
Público – Of. 1094/2005/GAB/PG – Fixa o subsídio mensal dos
membros do Ministério Público do Estado de Rondônia para os
exercícios de 2005 e 2006, além de outras providências.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Tendo em
vista que esta sessão foi para ler as matérias.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente sessão, convoco outra
Extraordinária no prazo de cinco minutos para aprovar as
matérias que foram lidas nesta sessão.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 45 minutos).

ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
6ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

DA 6ª LEGISLATURA.
Em 17 de janeiro de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 16 horas e 46 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT),
Neri Firigolo (PT), Amarildo Almeida (PDT), Dr. Deusdete (PDT),
Edison Gazoni (PDT), Doutor Carlos (PDT), Chico Paraíba
(PMDB), Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB), Ellen Ruth
(PP), Haroldo Santos (PP), Maurão de Carvalho (PP), Marcos
Donadon (PMDB), Kaká Mendonça (PTB), Leudo Buriti (PTB),
Chico Doido (PSB), Ronilton Capixaba (PL), Everton Leoni
(PRONA),  Romeu Reolon (PSL),  Carlão de Oliveira (PSL), Paulo
Moraes (PL),.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Havendo o
número legal e sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense declaro aberta a 2º Sessão Extraordinária da 6ª
Sessão Legislativa Extraordinária da 6ª  Legislatura.

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

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

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

O SR. AMARILDO ALMEIDA – Senhor Presidente?

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

O SR. AMARILDO ALMEIDA - Só fazer uma
justificativa. Tem outros Parlamentares nossos que estão
ausentes aqui, mas que estão trabalhando a questão do
fechamento do orçamento que foi discutido na Comissão. Tem
cinco, ou seis Deputados que estão integrando essa Comissão.
Então seria bom justificar algumas ausências dos Parlamentares
aqui, mas que estão em outra reunião discutindo a questão do
fechamento do orçamento.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Pois não
Deputado, será registrado que os demais Deputados não se
encontram aqui. Só dois Deputados não se fazem presentes
nesta Casa; o senhor Deputado Renato Velloso e o Deputado
Beto do Trento. Todos os senhores se encontram aqui na Casa
trabalhando.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. DEUSDETE ALVES (4ºSecretário) - Projeto
de Lei 003/03, “Dispõe Gestão Democrática nas Escolas Publicas
eleição direta aos diretores, e vice-diretores, com parecer
favorável da comissão de justiça e redação”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o  Projeto de Lei 003/203. Encerrada a discussão e
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. Vai a 2ª Discussão e votação.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretario) – Projeto
de Lei 490/06. – Mensagem 015 “Encaminhando Projeto de Lei
que solicita autorização para abertura de credito suplementar,
por superávit financeiro no orçamento-programa do Estado de
Rondônia para o exercício de 2006, em favor do Departamento
Estadual de Trânsito- DETRAN.

O Projeto encontra sem parecer Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
Deputado Amarildo para emitir parecer pela as duas comissões
de Justiça e Finanças.

O SR. AMARILDO ALMEIDA – Sr. Presidente, a
Mensagem 015/06, de 11 de janeiro de 2006,  encontra amparo
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constitucional dentro dos procedimentos regimentais e o meu
parecer é favorável, pela Comissão de Justiça e Finanças.

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

Aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto. Encerrada a discussão

passemos à votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4ºSecretario) – Projeto
de Lei 438/05 - Autor Deputado Edézio Martelli – Ementa: Dá
nova redação ao inciso VI do artigo 6º da Lei nº 950, de 26 de
dezembro de 2000.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão, em votação. O Projeto
encontra-se sem parecer.

Solicito ao Sr. Deputado Everton Leoni para emitir o
parecer pelas Comissões.

O SR. EVERTON LEONI – Sr. Presidente, venho a esta
Tribuna com o projeto de autoria do Deputado Edézio Martelli
que trata sobre aluguel, táxi de aluguel, dotados ou não de
taxímetro, destinados ao transporte de pessoas limitadas a
isenção de um veículo motocicleta por proprietário. E a
justificativa é que o transporte remunerado de passageiros
com a utilização de motos, é um serviço em expansão em todas
as cidades do Estado. Com todo esse meio de transporte ainda
não usufrui do mecanismo que dá isenção do IPVA aos veículos
de aluguel, ou seja, os táxis para transporte de pessoas. Nesse
sentido o projeto do Deputado Martelli tem a finalidade de incluir
a motocicleta utilizada para transporte de pessoas na isenção
do IPVA, coisa que já acontece com outros veículos também
de aluguel. Por isso esse projeto por ser constitucional, nós
estamos aqui dando parecer favorável.

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

Aprovado o parecer.
Em discussão o Projeto 438/05. Encerrada a discussão e
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.

O SR. DEUSDETE ALVES (4ºSecretario) – Projeto
de Lei 489/05 de autoria do Deputado Carlão de Oliveira que
declara de Utilidade Pública a Associação Madre Assunta-
Marchtti, em Porto Velho. Projeto sem parecer das Comissões
de Finanças, Justiça, Redação e Saúde.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
Deputado Amarildo para emitir parecer pela Comissão de
Justiça, Saúde e Finanças.

Solicito aos senhores Deputados que se encontram nas
dependências desta Casa que compareçam para votação. Os
Deputados que se encontram aí atrás, por favor compareçam
aqui.

O SR. AMARILDO ALMEIDA – Senhor Presidente, o
Projeto de Lei 489/05 – Autoria Deputado Carlão de Oliveira –
Declara de Utilidade Pública a Associação Madre Assunta-
Marchtti, em Porto Velho. O meu parecer é pelas duas
Comissões de Justiça, Saúde e Assistência Social.

É favorável Sr. Presidente.

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

Aprovado o parecer.
Em discussão o Projeto 489/05. Encerrada a discussão,

em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Solicito aos Srs. Deputados que se encontram nas

dependências desta Casa que não comparecerem na votação
será descontado salário. Eles vieram a esta Casa na convocação
para votar, porque precisamos de quórum qualificado.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
suspensa a sessão por cinco minutos.

(Suspende-se esta sessão às 16 horas e 56 minutos,
reabre - se às 16 horas e 59 minutos).

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

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Proposta
de Emenda Constitucional nº 020/05. Dá nova redação ao Artigo
128, da Constituição Estadual, com emenda da Deputada Ellen
Ruth.

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

O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente, senhores
Deputados...

O Sr. Haroldo Santos – Uma Questão de Ordem,
Deputado?

O SR. CHICO PARAÍBA – Pois não, deputado.

   O Sr. Haroldo Santos - Deputado Chico Paraíba, eu
pedi uma Questão de Ordem e pediria que fosse retirado da
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pauta para que houvesse um entendimento maior entre os
senhores Deputados, para que houvesse manifestação de toda
classe; da educação, professores, diretores e estudantes. Eu
gostaria que fosse retirado de pauta para uma discussão mais
ampla esse projeto de minha autoria que dispõe sobre a gestão
democrática na escola pública, eleição direta para diretores e
vice-diretores das escolas. Então eu pediria a retirada de pauta
para que houvesse uma discussão mais ampla sobre esse
assunto em todo o setor de educação do Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado,
essa matéria se encontra na pauta de convocação, eu quero
consultar aqui a nossa equipe técnica, mas segundo o que me
consta não pode ser retirada da pauta. Ela faz parte do bloco
da convocação. Então vou mandar verificar e depois nós
anunciamos.

Solicito ao Deputado Chico que faça o parecer.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, o Poder
Executivo encaminhou a esta Casa a Mensagem 102, uma
proposta de Emenda Constitucional 020/05, dá nova redação
ao artigo 128 da Constituição estadual. A Deputada Ellen Ruth
apresentou uma emenda substitutiva à Proposta de Emenda
Constitucional 020/05, que modifica a redação do Artigo 128
da Constituição estadual, ou seja, o Artigo 128 da Constituição
estadual passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 128. O Estado e os municípios poderão instituir
contribuições sociais cobradas de seus servidores civis e
militares, ativos e inativos, e pensionistas para custeio em
benefícios destes, aplicando as regras estabelecidas quanto à
base de cálculo e alíquotas de contribuições previdenciárias
previstas na Constituição Federal e legislação federal
pertinente”. Ou seja, a Deputada Ellen Ruth remeteu a aplicação
desses benefícios a Constituição federal, ou seja, o Estado
determinava um mínimo de 11%, então o nosso parecer, Sr.
Presidente, pelas demais Comissões nós acatamos a emenda
substitutiva proposta pela Deputada Ellen Ruth, e o nosso
parecer pelas demais comissões é favorável a aprovação do
projeto com o substitutivo da Deputada Ellen Ruth, Sr.
Presidente.

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

A votação do projeto será nominal. Os Deputados
favoráveis votam SIM, os contrários votam NÃO. Solicito ao Sr.
Deputado Deusdete Alves fazer a chamada nominal dos
senhores Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Procedendo à chamada dos senhores Deputados.

- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Neri Firigolo - sim
- Deputado Amarildo Almeida - sim
- Deputado Deusdete Alves - sim

- Deputado Gazoni - sim
- Deputado Doutor Carlos - ausente
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Neri - sim
- Deputado João da Muleta - sim
- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Kaká Mendonça - sim
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Paulo Morais - sim
- Deputado Ronilton Capixaba - sim
- Deputado Everton Leoni - sim
- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Carlão de Oliveira - abstenção regimental
- Deputado Edézio Martelli - ausente
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - ausente

Segunda Chamada:

- Deputado Doutor Carlos - sim
- Deputado Leudo Buriti - ausente

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado com 19 (dezenove) votos. Vai a 2ª discussão e
votação.

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES (4° Secretário) – Proposta
de Emenda Constitucional n° 019/05 que “acrescenta artigo às
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Estadual”.

Deputado Haroldo Santos.
Parecer favorável na Comissão de Constituição e

Justiça e Redação.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão, em votação. A votação será
nominal.

Solicito Sr. Deputado Deusdete Alves fazer a chamada
nominal dos Srs. Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES (4° Secretário) –
Procedendo à chamada nominal.
- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Neri Firigolo - sim
- Deputado Amarildo Almeida - sim
- Deputado Deusdete Alves - sim
- Deputado Gazoni - sim
- Deputado Dr. Carlos - sim
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Neri - sim
- Deputado João da Muleta - sim
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- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Kaká Mendonça - sim
- Deputado Leudo Buriti - sim
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Paulo Moraes - sim
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - sim
- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Carlão de Oliveira - abstenção regimental
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Ronilton Capixaba - sim

Senhor Presidente, vinte e um votos favoráveis, uma
(01) abstenção regimental e duas (02) ausências.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES (4° Secretário) – Projeto
de Lei Complementar n° 067/05 que 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, com substitutivo. Parecer
favorável na Comissão de Constituição de Justiça e Redação.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão: Encerrada a discussão, em votação. Os Srs.
Deputados favoráveis votam SIM, os contrários votam NÃO. A
votação será nominal.

Solicito Deputado ao Dr. Deusdete Alves fazer a
chamada nominal dos Srs. Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES(4° Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Neri Firigolo - sim
- Deputado Amarildo Almeida - sim
- Deputado Deusdete Alves - sim
- Deputado Gazoni  - sim
- Deputado Doutor Carlos - sim
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Neri - ausente

- Deputado João da Muleta - sim
- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputada Ellen Ruth - ausente
- Deputado Haroldo Santos - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - sim
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Paulo Moraes - sim
- Deputado Ronilton Capixaba - sim
- Deputado Everton Leoni - sim
- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Carlão de Oliveira - abstenção regimental
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - ausente

Segunda Chamada:

- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Leudo Buriti - sim
- Deputado Daniel Neri - sim

Senhor Presidente, vinte e um votos favoráveis, uma
abstenção regimental e duas ausências.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em 1ª discussão o Projeto de Lei Complementar n°
067/05.

Vai a 2ª discussão e votação.
Queremos anunciar a presença do Dr. Amado, Diretor

do Hospital de Base Ary Pinheiro aqui de Porto Velho e as
demais autoridades; vereador, Presidente de Câmaras, sintam-
se a vontade em nosso meio.

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4° Secretário) – Proposta
de Emenda Constitucional 022/06 do Deputado Haroldo Santos.
“Dá nova redação ao artigo 86 da Constituição do Estado”.
Projeto sem parecer na Comissão de Constituição e Justiça e
Redação.

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

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, do Deputado
Haroldo Santos, Proposta de Emenda Constitucional 022/06.
“Dá nova redação ao artigo 86 da Constituição do Estado”.

Art. 1° - O artigo 86 da Constituição do Estado de
Rondônia passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 86 - Os vencimentos dos Desembargadores serão
apreciados pela Assembléia Legislativa e não excederão a
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noventa inteiros e cinco centésimos por cento dos vencimentos
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, sem outras
vantagens, exceto os adicionais por tempo de serviço, ficando
sujeitos a impostos gerais, inclusive os de renda e os
extraordinários”.

Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor
na data de sua promulgação.
Então senhor Presidente, esta Emenda Constitucional proposta
pelo Deputado Haroldo Santos, vem apenas adequar a nossa
Constituição o que já foi definido agora recentemente pela
Constituição Federal. Então o nosso parecer senhor Presidente
é favorável, até porque nós temos que, de fato a Constituição
do Estado está em consonância com a Constituição Federal.
Então diante dessas questões o parecer é favorável como já
falamos, porque apenas está havendo uma adequação da nossa
Constituição Estadual à Constituição Federal. Parecer favorável
senhor Presidente.

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

Aprovado o parecer.

Em discussão a emenda. Encerrada a discussão, em
votação. Os Srs. Deputados favoráveis votam SIM, os contrários
votam NÃO. Solicito do Deputado Dr. Deusdete fazer a chamada
nominal dos senhores Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos senhores Deputados.
- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Neri Firigolo - sim
- Deputado Amarildo Almeida - sim
- Deputado Deusdete Alves - sim
- Deputado Gazoni - sim
- Deputado Doutor Carlos - sim
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Neri - sim
- Deputado João da Muleta - sim
- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Kaká Mendonça - sim
- Deputado Leudo Buriti - sim
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Paulo Moraes - sim
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - sim
- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Carlão de Oliveira - abstenção regimental
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - ausente

- Deputado Renato Velloso - ausente

Segunda Chamada:

- Deputado Ronilton capixaba -  ausente

Senhor Presidente, vinte votos favoráveis, uma
abstenção regimental e três ausências.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
aprovada em 1ª discussão a Proposta de Emenda Constitucional
nº 022. Vai a 2ª discussão e votação.

O Sr. Haroldo Santos – Sr. Presidente, Questão de
Ordem?

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

O SR. HAROLDO SANTOS – Devido à questão
regimental que não permite retirada de pauta, nós vamos pedir
a retirada desse Projeto de Lei nº 003/03, e a gente vai fazer
uma análise para no começo do próximo ano fazer uma nova
proposta sobre a questão. Então eu retiro o Projeto de Lei nº
003/03.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
retirado para o próximo período ordinário, fica retirado.

Com a palavra o Deputado Chico Paraíba antes de
encerrar a sessão.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, eu queria
dizer a V.Exa. aos demais Deputados e a imprensa aqui presente
que está aqui em Porto Velho uma Comissão constituída por
diversos Vereadores, administradores do Distrito de Vitória da
União.

Essa Comissão veio aqui Sr. Presidente discutir,
principalmente a questão de um compromisso que foi assumido
pelo Executivo que seria a questão da construção da “Estrada
do Boi”, “Estrada do Boi” ou “Estrada do Progresso” como se
chama, e o Governador assumiu o compromisso com a
comunidade de Corumbiara, o Distrito de Vitória da União, e
nós nas nossas andanças fomos pegos de surpresa, estava
havendo uma reunião com referência a discussão da mudança
da trajetória da estrada. Esta Comissão está aqui, já esteve
com o Presidente da Assembléia, já esteve com diversos
Deputados vendo uma maneira de se discutir à questão do
compromisso a ser cumprido onde esta estrada ligaria Parecis
ao Distrito de Vitória da União. Diversos Parlamentares como o
Dr. Carlos, o Deputado Leudo Buriti, o Deputado Kaká e tantos
outros conhecem essa discussão de muito tempo, o Deputado
Marcos Donadon, e esta Comissão veio aqui pedir desta Casa
que nós pudéssemos achar uma saída dentro da questão
orçamentária para definir, ou seja, o que já foi acordado lá
naquele Distrito. E discutindo com a própria Comissão nós já
verificamos que diversos Deputados também concordam que
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aquela estrada deveria ligar Parecis ao Distrito de Vitória da
União, uma vez que atende principalmente os pequenos
agricultores. Outra questão, Deputado Marcos Donadon, V.Exa.
que é daquela região, o que tem se verificado também é que
diversos agricultores estão tecnificados, principalmente na área
da armazenagem e da secagem dos produtos produzidos, ou
seja, principalmente a soja, milho e arroz, e V. Exª. sabe que
naquela região os grandes produtores têm capacidade de se
estruturarem através de financiamentos do Banco BASA e os
pequenos produtores ficam desprovidos, principalmente dessa
estrutura de armazenagem dos seus produtos. E uma das
discussões é exatamente vendo a possibilidade de nós
Parlamentares também vemos a questão desse instrumento
que facilitaria a vida dos agricultores, principalmente na
construção de silos e de secadores para os pequenos
agricultores.

Outra questão que esta comissão veio discutir é quanto
a cigarrinha nas pastagens. Então nós queríamos dizer para a
base do governo que se não tomarem uma providência com
referência ao combate da cigarrinha das pastagens lá no Cone
Sul, os pequenos produtores Deputado Neri Firigolo serão
expulsos, porque a cigarrinha de fato está consumindo as
pastagens e os pequenos agricultores estão vendendo suas
propriedade e são expulsos, então precisam de um investimento
pesado no combate a cigarrinha nas pastagens. Então nós
queríamos dizer aqui para a Comissão composta pelo
Presidente da Câmara, Vereadores e demais pessoas, que de
fato a presença desta comissão aqui já sensibilizou diversos
Deputados. Nós estivemos discutindo com diversos Deputados
e aqueles com quem vocês estiveram visitando e o próprio
Presidente da Assembléia se colocou a disposição, como todos
os vinte e quatro Deputados, vendo a possibilidade de analisar
todos esses questionamentos. Não é permitido o aparte, mas
o Deputado Kaká Mendonça, é por uma Questão de Ordem.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) -  Deputado
V. Exª encerra e o Deputado kaká faz a Questão de Ordem.

O SR. CHICO PARAÍBA – Deputado Kaká com a
palavra.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – V.Exª já
encerrou?

O SR. CHICO PARAÍBA – Estou encerrando e queria
agradecer de qualquer maneira a todos os companheiros e o
Deputado kaká Mendonça que é conhecedor dessa problemática,
reforçará a nossa fala, assim como outros Deputados; Deputado
Leudo Buriti, Deputado Neri Firigolo e Deputado Donadon e
tantos outros.

Obrigado Presidente.

O Sr. Kaká Mendonça – Questão de Ordem, Sr.
Presidente?

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

O SR. Kaká Mendonça – Só gostaria de reforçar o
que disse o Deputado Chico Paraíba. A estrada do boi, o do
Progresso como se fala, tem sido uma bandeira do governo,
do Governador aonde vai. Quando vai a Parecis fala da estrada,
quando vai a Santa Luzia fala, quando vai em Corumbiara fala,
quando vai no Chupinguaia fala, enfim, eu acho que o mais
importante de tudo, a estrada que já começou a reabertura
dela e hoje está paralisada lá na Vila do Bosco na linha 110, na
verdade quase na metade do caminho e está nessa dúvida, se
vai até o Distrito de Vitória da União ou se interliga meio sentido
Município de Chupinguaia.  Eu acho que precisa buscar uma
solução nesse sentido antes que o Governo comece a executar
essa estrada, para ver aonde vai beneficiar o maior número
de agricultores, o maior número de pessoas. E pelo que a
gente entende e conhece a região, com certeza vai beneficiar
muito mais dando seguimento a estrada que vai até o Distrito
Vitória da União, que é uma estrada que já existe e o custo é
muito mais, eu acredito, eu não sou engenheiro, mas eu sei
que é muito mais barato hoje você reabrir e encascalhar, e vai
ser o caso da estrada que liga Vitória da União do que fazer
uma reabertura onde não existe nem estrada que é para onde
eles querem fazer, que é só um carreador. Então eu quero
dizer que eu quero somar junto com V. Exª e junto com a
comunidade de Corumbiara de Parecis que clama por esta
estrada que vai ser a redenção daquela região ali podendo
todo mundo se deslocar para onde quiser. E outra V.Exª tocou
numa questão que é muito importante, que é a questão da
cigarrinha que vem hoje prejudicando  milhares de agricultores
da região, e é muito importante por isso eu vou fazer um
documento Deputado Chico Paraíba, vou fazer um documento
para SEAPES, porque no ano  passado o Governador atendeu
através da SEAPES atendeu uma emenda minha de
R$120.000,00(cento e vinte mil reais), para Associação Rural
de Pimenta Bueno, aonde esta sendo implantado o primeiro
laboratório para combater a cigarrinha que quanto questão
dos fungos que combate a cigarrinha, que só existe hoje lá no
Mato Grosso. Então quem precisar comprar os fungos para
combater a cigarrinha tem que ir ao Mato Grosso, e a Associação
Rural de Pimenta Bueno fez um levantamento com a SEAPES,
precisou de uma emenda orçamentária, eu me coloquei a
disposição e o governo liberou R$120.000,00(cento e vinte mil
reais) e eu vou fazer um documento para a SEAPES e para a
Associação Rural de Pimenta Bueno para saber em que pé
está isso. Que o governo libere esse recurso e que esse
laboratório venha a ser o primeiro do Estado de Rondônia,
com certeza abranger e atender toda aquela região do Cone
Sul e da Zona da Mata. Quero parabenizar V.Exª que puxou um
assunto de estrema importância. Era o que eu tinha a dizer Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
encerrada...

O SR. MARCOS DONADON – Sr. Presidente, só para
emendar.
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O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – É o último
que vai falar. V. Exª tinha pedido e abriu um precedente, V.Exª
vai ficar no prejuízo, é o ultimo. O Deputado Marcos Donadon.

O SR. MARCOS DONADON – Sr. Presidente eu divido
o tempo com o nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Não tem
divisão aqui, ou é V.Exª ou o Deputado Nereu.

 O SR. MARCOS DONADON – São assuntos diferentes,
mas eu queria ler rapidamente, reforçar e dizer ao Deputado
Chico Paraíba e ao Deputado Kaká Mendonça, que nós estamos
juntos nessa batalha referente a este projeto que interessa ao
Cone Sul do Estado de Rondônia, e referente também a auxílios
que o Deputado Chico Paraíba mencionou, obras importantes
e com certeza a nossa região necessita e esta Casa poderá
somar forças no sentido de conseguirmos viabilizar junto ao
orçamento Deputado Everton Leoni, condições para que o
Governo faça realmente essas obras que é de grande
importância para nossa comunidade. Eu estive lá nesse final
de semana e reunimos com o Prefeito de Corumbiara, o Silvino,
e com os vereadores que estão aqui presentes, a comunidade
está cobrando uma atitude inclusive desta Casa para poder
fazer junto ao Governo, e com certeza a Assembléia Legislativa
vai fazer a parte dela e o governo do Estado de Rondônia
também deve fazer a parte dele e quem vai ganhar com isso é
a nossa comunidade. Fica aqui a minha palavra de apoio em
favor da comunidade de Corumbiara e do Cone Sul do Estado
de Rondônia, juntamente com os demais Deputados desta
Casa.

O SR. NEREU KLOSINSKI (Questão de Ordem) – Sr.
Presidente, os meus esclarecimentos é em relação a denúncia
apresentada pelo senhor Abdias Severino de Souza Silva,
quando ele diz que as pessoas do Bairro Lagoinha estão sendo
enganadas pela Prefeitura Municipal de Porto Velho e pela
SEMUR. Eu assim que tive conhecimento dessa denúncia
mantive contato com a Dra. Fernanda Kopanakis, a Secretária
e ela colocou claramente de que é perfeitamente legal, pelo
Estatuto das Cidades a ocupação da superfície e a Prefeitura
estará expedindo sim as escrituras para essas pessoas do
terreno, portanto, claro que a Assembléia Legislativa poderá
analisar, tomar todas as providências, mas uma preocupação
que nós tivemos já de buscar o contraditório num primeiro
momento, onde a Secretária coloca num primeiro momento
que esta documentação é resultado de discussão com a
Procuradoria Geral do Município, com a Secretaria, com a
Prefeitura, enfim, com os próprios cartórios e que é
perfeitamente legal pelo Estatuto das Cidades a ocupação das
superfícies e as escrituras serão fornecidas a essas pessoas
que já receberam a concessão de direito da superfície. Ela
terá também a sua escritura.

São essas as considerações Sr. Presidente e Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Deputado
Nereu Klosinski, V. Exª estamos preocupados, esta Casa também
tem a preocupação, nós vamos encaminhar a Comissão de
Fiscalização, para que a Comissão de Fiscalização juntamente
com os demais Deputados, V.Exª. pode até participar e levantar
toda essa documentação ver se ela é verdadeira mesmo e de
acordo com denúncia feita.

Com a palavra o Deputado Leudo Buriti.

O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente, obrigado por
conceder a palavra. Srs. Deputados, imprensa, senhoras e
senhores eu gostaria de cumprimentar também o Sr. Presidente,
os Vereadores que assistem esta Sessão que visitam a
Assembléia Legislativa, os nossos amigos de diversos pontos
do Estado. É uma satisfação recebê-los. E eu gostaria Sr.
Presidente, de utilizar deste pequeno espaço apenas para fazer
alguns esclarecimentos com referência a matéria em que estou
relatando, o Orçamento. Ainda hoje fomos bastante procurados
para tratar deste assunto; o Orçamento de 2006, principalmente
pela imprensa, então eu gostaria de tornar público aqui e
registrar que pelos entendimentos que antecederam a esta
Sessão, ocorridos na reunião, entre a maioria dos Deputados
presente aqui na Casa ficou deliberado de que os ajustes que
nós teríamos que fazer serão feitos ainda hoje, na noite de
hoje. Eu gostaria de dizer que eu estou aqui desde a quinta-
feira trabalhando com a equipe técnica da Assembléia, com o
senhor Adair, Diretor do Departamento de Apoio Parlamentar
desta Casa. Eu acredito que tudo de uma forma muito
transparente e aquilo que nós vamos votar amanhã portanto,
a votação do Orçamento nesta Casa, será fruto de um trabalho
não apenas meu, mas de um trabalho nosso, da Comissão de
Finanças e Orçamento que é presidida pelo Deputado Daniel
Neri, pelos Deputados da Comissão, pelos demais Deputados
de outras Comissões, como o Deputado Haroldo Santos que
tem acompanhado desde o início esse trabalho, Deputado Chico
Paraíba, a Mesa Diretora que nos permitiu fazer as diversas
Audiências Públicas no intuito de colher as sugestões e
certamente o Projeto que vamos votar amanhã, o parecer que
vamos publicar amanhã aqui nesta Tribuna realmente nasce
de um debate amplo, onde não contempla certamente todos
os desejos, as necessidades básicas sequer do Estado, da
sociedade, mas nasce estabelecendo uma linha de prioridades
que é aquilo que nós entendemos que devia ser alocado ouvindo
Prefeitos, Vereadores e representantes da sociedade civil
organizada. Eu acredito que um Orçamento bem melhor de
ser trabalhado por todos os Poderes e Instituições muito melhor
do que aquele aprovado e executado no ano de 2004. Então
amanhã nós voltaremos a tratar nesta Tribuna do orçamento
de 2006.

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

O SR. HAROLDO SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, imprensa, senhoras e senhores aqui
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presentes, servidores. Sr. Presidente, somente para agradecer
e parabenizar o Ministro da Agricultura e também aqui o seu
representante, o Dr. João Valério e também ao Deputado Federal
Nilton Capixaba por estarem trazendo para o Estado de
Rondônia, quinhentas mil mudas de bananeiras produzidas em
laboratório, resistentes ao mau da Sigatoka, Sigatoka-Negra,
então será um novo impulso ao Agronegócio, Rondônia que
era um grande produtor de Banana ficou proibido de mandar
para São Paulo e agora com essas quinhentas mil mudas dá
um novo passo. Gostaria de pedir à imprensa que divulgasse
isso para que as Associações de Produtores peçam essas mudas
ao Ministério da Agricultura através da representação aqui em
Rondônia. Gostaria também de mais uma vez deixar claro para
toda a imprensa e a população do Estado de Rondônia que a
Assembléia Legislativa acabou com o auxílio-moradia dos
Deputados Estaduais e este dinheiro está sendo carimbado no
Orçamento para que seja utilizado como suprimento de fundo
para a Polícia Militar, para que não parem mais as viaturas,
como quando a gente passa no Quartel aqui pertinho, vemos
um carro às vezes está parado por R$200,00(duzentos reais)
e R$500,00(quinhentos reais), então a Assembléia Legislativa,
os 24 Deputados Estaduais dão um grande exemplo que eu
acredito que deva ser analisado por todos os Poderes deste
Estado. E, também, já se discute, isto é uma mera discussão
em nível de Brasil, mas já se discute a questão dos trabalhos
serem iniciados dia 2 de Fevereiro. Eu acredito que esta Casa
deverá também discutir este tema que eu acho que vai ser
muito interessante essa questão desta redução destes 14 dias.
Senhor Presidente, quero agradecer por este trabalho
maravilhoso, estas dificuldades que passamos, mas eu acredito
que estamos começando com o pé direito aí com esta votação
das matérias que ficaram para esta convocação especial.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Nada mais
a tratar invocando a proteção de Deus e antes de encerrar
esta Sessão convoco outra no prazo de 05(cinco) minutos para
votar em 2ª discussão e votação essas matérias que foram
votadas nesta Sessão.

Está encerrada a sessão.

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

 ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA

DA 6ª LEGISLATURA.
Em 17 de janeiro de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 17 horas e 38 minutos é aberta a sessão).

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

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 6ª
Sessão Legislativa Extraordinária da 6ª Legislatura.

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

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Solicito
ao Sr. Presidente, que seja dispensada a leitura da Ata da
Sessão Extraordinária anterior.

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

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura das
matérias a serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei  490/06 – Mensagem nº 015 – Encaminhando Projeto de
Lei que solicita autorização para abertura de crédito
suplementar, por superávit financeiro no orçamento-programa
do Estado de Rondônia para o exercício de 2006, em favor do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN. Em 2ª discussão
e votação.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão.  Encerrada a discussão do Projeto de Lei nº 490/06.
Encerrada a discussão, em votação. Os Srs. Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei 489/05 do Deputado Carlão de Oliveira – “declara de
Utilidade Pública a Associação Madre Assunta-Marchtti, em
Porto Velho”.

Em 2ª discussão e votação.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 489/05.  Encerrada a
discussão em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
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Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei nº 438/05 do Deputado Edézio Martelli – “dá nova redação
ao inciso VI do artigo 6º da Lei nº 950, de 26 de dezembro de
2000”.

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

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Proposta
de Emenda Constitucional nº 022/06 do Deputado Haroldo
Santos – “dá nova redação ao artigo 86 da Constituição
Estadual”.

Em 2ª discussão e votação, Deputado Haroldo Santos.
Votação nominal.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
Sr.  Deputado Dr. Deusdete, proceder a chamada nominal dos
Srs. Deputados. Os Deputados favoráveis votam “SIM” os
contrários votam “NÃO”.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

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

Segunda chamada:

Senhor Presidente, dezoito votos favoráveis, uma
abstenção regimental e cinco ausências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado. Vai ao expediente.

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) - Proposta
de Emenda Constitucional nº 020/05 – Poder Executivo –
Mensagem nº 102 – “dá nova redação ao artigo 128, da
Constituição Estadual”.  Em 2ª discussão e votação, com
substitutivo.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão.  Encerrada a discussão, em votação.  Os Deputados
favoráveis votam “SIM” os contrários votam “NÃO”.

Solicito ao Sr. Secretário fazer a chamada nominal dos
Srs. Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

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

Senhor Presidente, dezesseis votos favoráveis, nenhum
contrário, uma abstenção regimental e sete ausências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em 2ª discusão e votação. Vai ao Expediente.
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Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Proposta
de Emenda Constitucional nº 019 – Deputado Haroldo Santos –
“acrescenta artigo às Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Estadual e dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão.  Encerrada a discussão em votação.  Os Deputados
favoráveis votam “SIM” os contrários votam “NÃO” ao Projeto
de Emenda Constitucional nº 019/05.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

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

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) -  dezesseis
votos favoráveis, uma abstenção regimental e sete ausências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) -  Fica
Aprovado em segunda discussão.

Vai ao Expediente a Proposta de Emenda Constitucional
019/06.

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei Complementar 067/05 – 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.

Em segunda votação, com substitutivo.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) -  Em
discussão. Encerrada a discussão do Projeto de Lei
Complementar 067/05. Os Deputados favoráveis vão votar SIM,
os contrários votam NÃO.

Solicito ao Dr. Deusdete que proceda a chamada nominal
dos Srs. Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Procedendo à chamada dos Srs. Deputados.
- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Néri Firigolo - sim
- Deputado Amarildo Almeida - sim
- Deputado Dr. Deusdete - sim
- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Doutor Carlos - ausente
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Neri - sim
- Deputado João da Muleta - sim
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - sim
- Deputado Leudo Buriti - sim
- Deputado Chico Doido - sim
- Deputado Paulo Moraes - sim
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - sim
- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Carlão de Oliveira - abstenção regimental
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - ausente

Senhor Presidente, quinze votos favoráveis, uma
abstenção regimental e oito ausências.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em 2ª discussão o Projeto de Lei Complementar 067.
Vai ao Expediente

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

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 49 minutos).
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ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
6ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

DA 6ª LEGISLATURA.
Em 18 de janeiro de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 17 horas e 2 minutos é aberta a sessão).

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

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

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

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

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

Solicito ao Sr. Secretário proceder...

O SR. DEUSDETE ALVES (4ºSecretario) – Sr.
Presidente,  gostaria de comunicar a presença de Eder Machado,
Presidente da Câmara de São Francisco do Guaporé e do ilustre
Samuel Santos, Presidente do Sindicato do Tribunal de Justiça.

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

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretario) – Projeto
de Lei nº 240/04, da Deputada Ellen Ruth. “Torna obrigatória a
publicação nos jornais do Estado de Rondônia advertência
quanto á exploração sexual e maus tratos contra crianças.

Discussão previa e votação Parecer contrario da
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer contrário da Comissão de Constituição e
Justiça ao Projeto de Lei nº 240/04. Em discussão. Encerrada
a discussão, passemos à votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai a arquivo.
Matéria seguinte, Srs. Deputados. A matéria já estava

votada.

O SR.DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei Complementar 082/05 do Poder Executivo – Mensagem
131 – “altera dispositivos da Lei Complementar 224, de 4 de
janeiro de 2000, que se refere a nomenclatura, a estrutura,
atribuições e competências do Departamento de Viação e Obras
Públicas do Estado de Rondônia – DEVOP/RO e dá outras
providências.

Primeira discussão e votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – O projeto
está sem parecer. Solicito ao Deputado Kaká Mendonça para
emitir parecer pelas comissões.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Mensagem 131, do Poder
Executivo - Projeto de Lei Complementar que altera dispositivos
da Lei Complementar 224, de 4 de janeiro de 2000, no que se
refere a nomenclatura, estrutura, atribuições e competências
do Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de
Rondônia – DEVOP/RO, e dá outras providências. Pela
legalidade e constitucionalidade da matéria, nosso parecer é
favorável Sr. Presidente, pelas duas Comissões unificadas.

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

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

votação. A votação é nominal. Os Srs. Deputados favoráveis
votam SIM, os contrários votam NÃO.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

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

Segunda chamada:

- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - sim
- Deputado Haroldo Santos - sim

Senhor Presidente, dezessete votos favoráveis,  uma
abstenção regimental e seis ausências.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado o Projeto de Lei 082/05, em 1ª discussão e votação.
Vai a 2ª discussão e votação.

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei Complementar 081/05 do Poder Executivo – Mensagem
130. Cria o Departamento de Obras e Serviços Públicos do
Estado de Rondônia – DEOSP/RO, e dá outras providências.

O projeto está sem parecer.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
Deputado Chico Paraíba para emitir parecer pelas comissões.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, Poder
Executivo – Mensagem 130 – Projeto de Lei Complementar
081/05, que cria o Departamento de Obras e Serviços Públicos
do Estado de Rondônia – DEOSP/RO e dá outras providências.

Senhor Presidente, nós analisamos o referido projeto
na Comissão de Justiça e verificamos que o devido projeto
está em consonância com a nossa Constituição estadual e a
Constituição federal e em função destes questionamentos Sr.
Presidente, o nosso parecer é favorável pela Comissão de
Constituição e Justiça e as demais comissões pertinentes.

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

Aprovado o parecer.

Em discussão o projeto. Encerrada a discussão do
projeto, passemos à votação. A votação será nominal.

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº1480/2006

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

O Sr. Deputado Deusdete fará a chamada nominal dos
Srs. Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

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

Sr. Presidente, dezessete votos favoráveis, uma
abstenção regimental e 06(seis) ausências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado o Projeto de Lei 081/2005.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a sessão convoco uma no prazo de
um minuto para votar em 2ª discussão esses projetos que
foram votados nesta sessão.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 16 minutos).
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R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 15.03.06, na Escola do
Legislativo, o servidor ALUIZIO DOS SANTOS LIMA, cadastro
nº560-4, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, deste Poder
Legislativo.

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

Gabinete da Presidência, 15 de março de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
                                  Presidente

 ATO/ADM/GP/Nº1481/2006

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 15.03.06, na Escola do
Legislativo, o servidor ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO,
cadastro nº913-5, ocupante do Cargo de Agente de Serviços,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, deste Poder
Legislativo.
–:

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

Gabinete da Presidência, 15 de março de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
                                Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1436/2006

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 01.03.06, na Escola do
Legislativo, a servidora CELY PINTO LIMA, cadastro nº 893-0,

ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, deste Poder
Legislativo.

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

ATO/ADM/GP/Nº1451/2006

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 01.03.06, na Escola do
Legislativo, o servidor FRANCISCO ROGERIO MELO, cadastro
nº 879-0 ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, deste Poder
Legislativo.

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

Gabinete da Presidência, 13 de março de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1452/2006

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 01.03.06, no Gabinete da 1ª
Secretaria, o servidor GERSON EUDES FONTINELE DE MELO,
cadastro nº 572-0 ocupante do Cargo de Assistente Técnico
Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, deste
Poder Legislativo.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.
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Gabinete da Presidência, 13 de março de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
                                 Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1437/2006

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 01.03.06, na Escola do
Legislativo, o servidor REINALDO PASCOAL DO COUTO,
cadastro nº 849-2, ocupante do Cargo de Assistente Técnico
Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, deste
Poder Legislativo.

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

ATO/ADM/GP/Nº1207/2006

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Prorrogar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar de 01 de fevereiro de 2006, a Comissão de Inventário
Físico e Contábil, deste Poder Legislativo, composta pelos
servidores abaixo:

Presidente: Osvaldo Nunes Neto

Membros: Antonio Tadeu Moro
Carlos Rolim Meirelis
Eunilson Costa Freitas
Francisco Euma da Mota
Joaquim Raulim

Secretário: Amaro Apoluceno Ribeiro

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

Gabinete da Presidência, 1º de fevereiro de 2006.

     - Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

       ATO/ADM/GP/Nº1426/2006

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o servidor DJALMA NUNES LIMA,
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de
Divisão Proteção e Policiamento, Código DGS-4, deste Poder.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2006.

Gabinete da Presidência, 09 de março de 2006.

   - Deputado Carlão de Oliveira -
                Presidente

   ATO/ADM/GP/N°1329/2006.

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

R E S O L V E:

Art.1º - Conceder Vantagem do Cargo em Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, Código AST-30, a
servidora MARLI ROSA DE MENDONÇA cadastro nº 184, na
Administração deste Poder.

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

Gabinete da Presidência, 01 de março de 2006

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente


