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ATA DA 46ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 12 de julho de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 16 horas e 52 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Néri
Firigolo (PT), Dr.  Deusdete Alves (PDT),  Dr. Carlos (PDT),
Chico Paraíba (PMDB), Daniel Neri (PMDB), Ellen Ruth (PP),
Haroldo Santos (PP), Maurão de Carvalho (PP), Kaká Mendonça
(PTB),  Paulo Moraes (PL), Everton Leoni (PSL), Carlão de
Oliveira (PSL), Edézio Martelli (PTN).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Havendo
número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense declaro aberta a 46ª Sessão Extraordinária
da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Sessão Legislatura.

Solicito o senhor Secretário proceder a leitura da Ata
da sessão Extraordinária anterior.

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

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

Passemos à Ordem do Dia.

Solicito o senhor Secretário a proceder à leitura das
matérias a serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATERIAS

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Segunda
discussão e votação do Projeto de Lei 558/06, de autoria da
Deputada Ellen Ruth que “Autoriza o Poder Executivo Estadual
a proceder o realinhamento do valor do soldo dos integrantes
da carreira de Militar do Estado de Rondônia”.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei 558/06, segunda discussão.

Encerrada a discussão, passemos à votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei

539/06.
A matéria encontra-se sem parecer. Solicito o

Deputado Dr. Deusdete para emitir parecer pelas comissões.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Senhor
Presidente, senhores Deputados. Projeto de Lei do Deputado
Haroldo Santos 539/06 que “Autoriza o Poder Executivo a
alienar veículos automotores através de doação, em favor da
Federação dos Portadores de Deficiências de Rondônia e dá
outras providências”.

Senhor Presidente, o Projeto de Lei encontra-se... É
constitucional e a sua forma redacional está correta. Portanto
somos favoráveis a ser colocado em votação. É o Parecer
senhor Presidente.

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.
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Em discussão o Projeto. Encerrada a discussão, em
votação o projeto de Lei 539/06. Aprovado, vai a 2ª discussão
e votação.

Nada mais a tratar, invocando a proteção de Deus e
antes de encerrar esta sessão convoco outra no prazo de um
minuto para votar em 2ª discussão o Projeto 539/06.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 55 minutos)

ATA DA 47ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª
SESSÃO LEGISLTIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 12 de julho de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 16 horas e 56 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Néri
Firigolo (PT), Dr.  Deusdete Alves (PDT),  Dr. Carlos (PDT),
Chico Paraíba (PMDB), Daniel Neri (PMDB), Ellen Ruth (PP),
Haroldo Santos (PP), Maurão de Carvalho (PP), Kaká Mendonça
(PTB),  Paulo Moraes (PL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio
Martelli (PTN).

O SR.PRESIDENTE(Carlão de oliveira)- Havendo
número legal sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 47ª Sessão Extraordinária da
4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

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

O SR. DEUDETE ALVES(4ª Secretário)- Senhor
Presidente solicito a dispensa da leitura da Ata da sessão
anterior.

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

Passemos à Ordem do Dia.
Em 2ª Discussão o Projeto de Lei 539/06.
Encerrada discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam

como se encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.

Nada mais a tratar invocando a proteção de Deus,
declaro interrompida esta Sessão Legislativa Ordinária para o
reinício em 1º de agosto de 2006.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 57 minutos)

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 1º de agosto de 2006.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 15 horas é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Néri
Firigolo (PT), Dr.  Deusdete Alves (PDT), Edison Gazoni (PDT),
Dr. Carlos (PDT), Daniel Neri (PMDB), Haroldo Santos (PP), Kaká
Mendonça (PTB), Leudo Buriti (PTB), Paulo Moraes (PL), Everton
Leoni (PSL),  Romeu Reolon (PSL), Carlão de Oliveira (PSL),
Edézio Martelli (PTN), Beto do Trento (PSDC) e Renato Velloso
(PPS).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Havendo
número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense, declaro aberta a 6ª Legislatura e aberta a
32ª Sessão Ordinária.

Solicito do Sr. 2º Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior.

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

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

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura do
expediente recebido.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

1 – MENSAGEM N° 77/06 – Poder Executivo, comunicando
Veto Parcial ao Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo



6 de outubro de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 38 619Pág.

a proceder à contratação de pessoal para o Sistema
Penitenciário Estadual, por tempo determinado, para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos
termos da Lei 1.184, de 27 de março de 2003”.

2 – MENSAGEM N° 78/06 – Poder Executivo, comunicando
Veto Total ao Projeto de Lei Complementar que “Dá nova
redação ao caput do artigo 1° da Lei n° 1592, de 31 de março
de 2006”.

3 – MENSAGEM N° 79/06 – Poder Executivo, Veto Parcial ao
Projeto de Lei Complementar que “Substitui os anexos I e II da
Lei Complementar n° 297, de 13 de abril de 2004”.

4 - MENSAGEM Nº 080/06 – Poder Executivo, encaminhando
o referido Projeto que pretende dar cobertura orçamentária
às despesas de capital do Executivo até o montante de
R$1.000,00(um mil reais).

5 – MENSAGEM Nº 081/06 – Poder Executivo, Projeto de Lei
que o referido projeto pretende dar cobertura orçamentária
às despesas de capital do Executivo até o montante de
R$4.071.555,00 (quatro milhões e setenta e um mil, quinhentos
e cinqüenta e cinco reais), em favor da Secretária de Agricultura
e Produção, Desenvolvimento Econômico Social – SEAPES.

6 – MENSAGEM Nº 082/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que pretende dar cobertura orçamentária as
despesas correspondentes ao Executivo até o montante de
R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), em favor da Secretaria e
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia
– HEMERON.

7 – MENSAGEM Nº 083/06 – Poder Executivo encaminhando
Projeto de Lei que altera o dispositivo da Lei Complementar
329,  de 19 de dezembro de 2005.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Passamos
às Breves Comunicações. Não há Oradores inscritos. Passamos
ao Grande Expediente.

Com a palavra por vinte minutos, o Deputado Leudo
Buriti.

GRANDE EXPEDEINTE

O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
imprensa, senhoras e senhores.

Sr. Presidente, após um rápido recesso, nós retornamos
e nos deparamos com uma situação em que devemos chamar
a atenção dos senhores Deputados, que é a pauta extensa que
certamente nós haveremos de votar ainda, se possível, esta
semana, que são as matérias que estão aqui na Casa, e eu
gostaria de comentar algumas delas, para deixar registrado
aqui o meu pensamento com referência a projetos de leis de
autoria do Poder Executivo que estão aqui, alguns deles já há
mais de trinta dias, outros com pouco mais de uma semana e
que aos quatro cantos do Estado de Rondônia já se alega por
diversos segmentos de que algumas situações poderiam estar
ocorrendo de forma a não vir atender os reclames da sociedade,
por não estarem sendo votadas na Assembléia. E nós sabemos
que durante o nosso mandato não foram poucas as vezes em
que os Deputados estaduais ou esta Assembléia teve que arcar
com ônus, com a responsabilidade daquilo que não aconteceu
de bom para a sociedade de Rondônia, não por nossa culpa,
mas nós tivemos que arcar com essas responsabilidades porque
terceiras pessoas, menos avisadas, ou desavisadas, ou de má

intenção colocavam, principalmente através da mídia, de que
era culpa dos Deputados estaduais. E aqui no início do ano nós
votamos o orçamento do Estado, nós não fizemos certamente
o orçamento perfeito, como dificilmente nós teremos na
Administração Publica um orçamento perfeito tão cedo, já que
os administradores, principalmente os chefes dos Poderes
Executivos, seja ele Municipal, Estadual, Federal, não dão a
devida atenção ao tripé das leis orçamentárias, ou seja, ao
Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao
Orçamento Público, e aí precisa no dia-a-dia do exercício
financeiro ficar fazendo os remendos, ou seja, se
encaminhando às Casas Legislativas, sejam elas Municipais,
Estaduais ou Federais, matérias complementares a essas
matérias orçamentárias.

E aqui na Assembléia hoje nós temos, por exemplo,
um projeto da SEAPES, que trata sobre a questão do PROMEC,
que, para quem não sabe, é a questão da mecanização de
terras que o Governo está fazendo, e alega que estaria parando
também a construção de represas, não é isso, Deputado
Martelli? Estaria parando este programa se a Assembléia não
vier a votar esta matéria. No nosso entendimento é possível
dar seqüência a este programa sem a aprovação desta matéria,
mas já que se alega de que é necessária a aprovação deste
crédito suplementar da ordem de sete milhões e setecentos
mil reais para continuar o programa. Então que se vote essa
matéria.

Vejo outra aqui da ordem de vinte e oito milhões e
duzentos e quarenta e seis mil reais, que autoriza o Executivo
a abrir crédito por superávit financeiro nesse montante de vinte
e oito milhões para o DER, ou seja, aqui, segundo a matéria,
trata-se dos recursos da CID que serão aplicados em construção
de rodovia, recuperação de rodovias e construção de novas
rodovias. Como tantas outras matérias e que já por diversas
vezes temos ouvido discursos pelo interior afora de que essas
obras de asfaltamento de algumas dessas rodovias estariam
sendo paralisadas se nós não votássemos essa matéria. Então,
entendo eu de que não será necessária a paralisação de
qualquer obra dessas porque já é compromisso da Mesa
Diretora incluir isso aqui na pauta da sessão seguinte, assim
como nós ouvimos de terceiros que havia um grande
descontentamento, Sr. Presidente, por parte do setor
madeireiro, que tem uma matéria aqui nesta Casa há acerca
de três meses que diz respeito ao pacto federativo, ou seja,
aquela transferência de responsabilidade do IBAMA para a
SEDAM, e esta matéria ela autoriza o Governo a abrir crédito
especial até o montante de sessenta e quatro milhões,
quatrocentos e oitenta e dois mil reais em favor de três
Secretarias, ou seja, o Governo pegou e englobou a sua
assessoria técnica, deve ter sido a SEPLAN, Secretaria de
Planejamento, englobou em uma única matéria, três matérias
das mais importantes, poderiam ter vindo em separado, então
SEFIN, SESDEC, que é a Secretaria de Segurança Pública, e a
SEDAM, que é a Secretaria de Meio Ambiente, sessenta e quatro
milhões que contemplam as três Secretarias. Então não é
apenas o projeto da SEDAM que está paralisado e muito menos
há três meses, essa matéria, Sr. Presidente, chegou a esta
Casa sabe quando? No dia 26 de junho agora, ou seja, a quatro
dias do início do recesso. E o que a gente ouviu pelo interior
afora é que esta matéria já está aqui há acerca de três meses.
Então eu repito que as coisas ruins ficam o ônus para nós, e
alguns dos Deputados eu tenho ouvido também que ainda
relutam em votar essas matérias aqui, tendo em vista que o
Governador tem feito severas críticas aos Deputados estaduais
por onde tem passado, como, por exemplo, numa reunião do
município de Ji-Paraná, onde o senhor Governador fez duras
críticas, mas pesadas críticas mesmo, num discurso longo, aos
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três Senadores de Rondônia, aos oito Deputados federais e
aos Deputados estaduais de uma forma em geral. Então eu
diria o seguinte, Sr. Presidente, eu acho que independente do
que o Governador está falando dos vinte e quatro Deputados
estaduais ou do que o Governador está falando dos oito
Deputados federais, ou do que o Governador está falando dos
três Senadores, nós devemos fazer, eu tenho certeza que os
Deputados estaduais devem se despir das vaidades, do seu
ego pessoal, se é que isso existiria aqui, eu nem acredito que
exista, para nós votarmos essas matérias, analisarmos uma a
uma se possível, como o senhor mesmo já disse, até amanhã,
para nós analisarmos uma a uma e aquela que for realmente
de interesse de segmentos do Estado e de interesse do Governo
de Rondônia, não especificamente do Governador Ivo Cassol,
ou do Deputado Leudo Buriti, que nós estejamos votando e
quanto a essa coisa de falar ou de maltratar, de magoar ou de
criticar. Eu gostaria de fazer citação aqui a uma situação que
consta na literatura brasileira, referente ao Rui Barbosa. O Rui
Barbosa, que foi um grande escritor, um grande nordestino e
um grande Senador também, o Rui Barbosa, Sr. Presidente,
ele um dia, certa vez, de aniversário, ele recebeu de um grande
amigo, uma caixa embrulhada com papel de presente e ele ao
abrir a caixa, tinha dentro um par de chifres, o presente de Rui
Barbosa era um par de chifres e ele educadamente guardou
aquele par de chifres. E no dia em que o seu amigo aniversariou,
ele, retribuindo o presente, mandou uma caixa de presente
também e o amigo ao abrir aquela caixa tinha dentro um buquê
de flores e o amigo surpreso se queixou de Rui dizendo o
seguinte: “Rui, eu te encaminhei um par de chifres no seu
aniversário e você me manda um buquê de flores.” E o Rui
Barbosa respondeu a ele o seguinte: “Cada um de nós damos
o que temos. Você tinha chifres, mandou chifres. Eu tinha flores,
mando flores”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Encerrado
o Grande Expediente, passamos às Comunicações de
Lideranças. Não há Oradores inscritos. Passamos à Ordem do
Dia.

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

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

ORDEM DO DIA

- PROJETO DE LEI da Deputada Ellen Ruth:

Autoriza o Poder Executivo a conceder gratificação por
titulação aos integrantes que menciona, e dá outras
providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
aos Policiais Militares e Bombeiros Militares, aos integrantes
da carreira Policial Civil e aos Agentes Penitenciários da
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, além do
vencimento e demais vantagens, a Gratificação por Titulação,
pela titulação em cursos de Pós-graduação lato sensu, ou
Mestrado ou Doutorado.

Art. 2º - A Gratificação por Titulação será concedida
aos Policiais Militares e Bombeiros Militares, aos integrantes

da carreira Policial Civil e aos Agentes Penitenciários da
Secretaria de Estado da administração Penitenciária, pelo maior
título apresentado, excluídos os demais.

Art. 3º - A gratificação por titulação em cursos de
graduação  latu senso, ou Mestrado ou Doutorado observará
os seguintes percentuais;

I – Pós-graudação latu senso, com duração mínima de
360 (trezentos e sessenta) horas, 15% (quinze por cento) do
vencimento;

II Mestrado, 20% (vinte por cento) do vencimento; e

III – Doutorado, 25% (vinte e cinco por cento) do
vencimento.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
publicação.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares, o presente Projeto de Lei tem por escopo
beneficiar os Policiais Militares e Bombeiros Militares, os
integrantes da carreira Policial Civil e os Agentes Penitenciários
da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária,
concedendo a Gratificação por Titulação, pela titulação em
cursos de Pós-Graduação latu sensu, ou Mestrado ou Doutorado,
acrescida ao vencimento básico e demais vantagens auferidos
ao servidor, sendo Pós-Gratuação lato sensu, com duração
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, 15% (quinze por
cento) do vencimento; Mestrado, 20% (vinte por cento); e
Doutorado, 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento.

Tal medida objetiva incentivar a ascensão pessoal e o
desenvolvimento na própria carreira do servidor.

Assim, conto com o imprescindível apoio de Vossas
Excelências para a pronta aprovação da matéria.

Plenário das Deliberações, 1º de agosto de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

- PROJETO DE LEI da Deputada Ellen Ruth:

Dá nova redação ao Artigo 23, da Lei 1041, de 28 de
janeiro de 2002, que dispõe sobre a Remuneração dos
Integrantes de Carreira Policial Civil.

Art. 1º - O artigo 23, de Lei nº 1041, de 28 de janeiro
de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos integrantes da
Carreira Policial Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 23 – O Policial Civil do Estado passará para a
inatividade aos 30 (trinta) mais anos de contribuição, se
homem, e 25 (vinte e cinco) ou mais anos de contribuição, se
mulher, desde que conte, pelos menos 20 (vinte) anos de tempo
efetivo de serviço estritamente policial, se do sexo masculino e
15 (quinze) anos, se do sexo feminino, percebendo
remuneração da classe imediatamente superior a que pertencia
e um acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o provento,
caso esteja em classe especial.”



6 de outubro de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 38 621Pág.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, a alteração proposta no artigo
23, da Lei nº1041, de 28 de janeiro de 2002, que dispõe sobre
a remuneração dos integrantes da Carreira Polícia Civil, tem
por escopo conceder tratamento isonômico às servidoras
pertencentes a carreira policial civil – sexo feminino – como já
ocorre para as policiais militares do Estado, através da Lei
nº1403, de 16 de setembro de 2004.

Esclareço que a alteração do dispositivo não influenciará
no somatório total do tempo de serviço que deverá ser prestado
ao Estado, considerando que não o diminuirá. Todas prestarão
o tempo de contribuição necessário para adquirir o direito da
passagem para a inatividade.

Plenário das Deliberações, 1º de agosto de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR da Deputada Ellen
Ruth:

Autoriza o Poder Executivo a conceder Adicional de
Insalubridade, Periculosidade ou por Atividades Penosas, aos
integrantes de carreira de Militares do Estado, na função de
Guarda, nas Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário
Estadual.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a
conceder Adicional de Insalubridade, Periculosidade ou por
Atividades Penosas, aos integrantes da carreira de Militares
do Estado, na função de Guarda, nas Unidades Prisionais do
Sistema Penitenciário Estadual, nos termos do artigo 88 e
Parágrafos da Lei Complementar nº68, de 09 de dezembro de
1992.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei Complementar no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua publicação.

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

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, o presente Projeto de Lei
Complementar tem por finalidade conceder Adicional de
Insalubridade, Periculosidade ou por Atividades Penosas, aos
integrantes da carreira de Militares do Estado, na função de
Guarda, nas Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário
Estadual, tendo em vista o Relatório de Inspeção realizado pelos
técnicos do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador –
CEREST e pelos técnicos da Gerência e Vigilância Sanitária –
GEVIS, ambos da Secretaria de Estado da Saúde, os quais, em
visita, constataram  condições precárias e insalubres, podendo
citar:

a) Escadas desprovidas de corrimão, rampas e
passarelas com pisos irregulares;

b) Guaritas sem higiene, conforto, água potável e
instalações sanitárias;

c) Ausência de telas nas janelas das guaritas para
impedir a entrada de vetores;

d) Instalações Elétricas em condições precárias, com
fiação exposta e iluminação insuficiente;

e) Esgoto a céu aberto;

f) Lixo em estado de putrefação, coleta irregular e
contêiner sem a devida proteção, exalando meu cheiro e
atraindo aves de rapina.

Assim, apresento a matéria em causa, certa da pronta
aprovação de Vossas Excelências a

Plenário das Deliberações, 1º de agosto de 2006.
Dep. Ellen Ruth

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) -  Não tendo
matéria para deliberar, passamos às Comunicações
Parlamentares. Não há Oradores inscritos e tendo em vista
que as matérias ficam para amanhã, eu quero convocar os
Srs. Deputados para amanhã para a gente votar as matérias
que se encontram nas Comissões.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente sessão convoco outra sessão
para no dia 02 de agosto no horário regimental.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 15 horas e 17 minutos)

ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 2 de Agosto de 2006.

Presidência dos Srs.
Carlão de Oliveira – Presidente
Deusdete Alves-4° Secretário

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

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Neri
Firigolo (PT), Amarildo Almeida (PDT), Dr. Deusdete (PDT),
Edison Gazoni (PDT), Dr. Carlos (PDT), Chico Paraíba (PMDB),
Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB), Ellen Ruth (PP),
Haroldo Santos (PP), Maurão de Carvalho (PP), Kaká Mendonça
(PTB), 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),
Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) - Havendo
número legal sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 33ª sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao senhor 2º Secretário que proceda à leitura
da Ata da sessão anterior.

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

O SR. PRESIDENTE(Deusdete Alves) - Está
suspensa a sessão temporariamente.

(Suspende-se esta sessão às 9 horas e 35 minutos,
reabre-se às 11 horas e 9 minutos com o senhor Carlão
de Oliveira).

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

Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura do
expediente recebido.
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O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Procedendo à leitura do expediente recebido:

EXPEDIENTE RECEBIDO

1 – Ofício n° 225/06 – Delegacia Regional do Trabalho em
Rondônia – DRT/RO, em resposta ao Of. S/303/6, referente ao
Requerimento n° 819/06, de autoria do Deputado Haroldo
Santos e João da Muleta;

2 – Ofício n° 820/06 – DETRAN/RO, em resposta ao Of. S/
283/06, referente ao Requerimento n° 803/06, de autoria do
Deputado João da Muleta;

3 – Ofício n° 371/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/170/06,
referente à Indicação n° 1501/06, de autoria do Deputado Dr.
Deusdete Alves;

4 - Ofício n° 395/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/187/06,
referente à Indicação n° 1510/06, de autoria do Deputado
Ronilton Capixaba;

5 - Ofício n° 398/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/164/06,
referente à Indicação n° 1495/06, de autoria do Deputado Beto
do Trento;

6 - Ofício n° 399/06 – COTEL, em resposta ao Of. P/166/06,
referente à Indicação n° 1497/06, de autoria do Deputado João
da Muleta;

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Passemos
às Breves Comunicações. Não há Oradores inscritos. Passemos
ao Grande Expediente. Não há Oradores inscritos. Passemos
às Comunicações de Lideranças. Não há Oradores inscritos.
Passemos à Ordem do Dia.

Solicito ao senhor Secretário proceder a leitura das
proposições recebidas.

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

ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei do Deputado Leudo Buriti:

“Declara de utilidade pública o Centro de Assistência e
Desenvolvimento Integral – CADI”;

Art. 1° – Fica declaro de Utilidade Pública o Centro
de Assistência e Desenvolvimento Integral – CADI, sediado no
município de Ji-Paraná.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação revogando em contrário.

Plenário das Deliberações, em 01 de Agosto de 2006.
Dep.Leudo Buriti.

- Indicação da Deputada Ellen Ruth:

Indica ao Poder Executivo a necessidade de dotar as
Delegacias de Polícia, de pessoal específico para realizar os
serviços de limpeza e conservação.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação se faz em atendimento a pleito
de servidores lotados em unidades organizacionais da Polícia
Civil do Estado, mais precisamente nas Delegacias de Polícia,
considerando que tais unidades são desprovidas de pessoal
específico na área de limpeza e conservação, sendo os serviços
executados pelos próprios servidores que, na maioria das vezes,
deixam de executar os serviços inerentes ao cargo de que são
ocupantes, para limpar o seu local de trabalho e de atendimento
à população que procura os serviços de segurança pública.

Plenário das Deliberações, 1° de agosto de 2006.
Dep. Ellen Ruth.

- Indicação do Deputado Everton Leoni:
Indica ao Senhor Governador do Estado sobre a

necessidade de alterar a Lei Complementar nº 68/1992, na
parte que trata da concessão do auxílio transporte aos servidores
públicos, na forma do anteprojeto em anexo, para possibilitar
o pagamento do referido auxilio em pecúnia.

JUSTIFICATIVA

A alteração que pretendemos que seja promovida na
Lei Complementar n°68, tem por objetivo propiciar a concessão
do auxílio transporte aos servidores públicos estaduais em
dinheiro, principalmente para os servidores que trabalham nos
municípios do interior, uma vez que a maioria destas localidades
são desprovidas de transporte coletivo regular, tendo então os
servidores como opção para se deslocarem para os seus locais
de trabalho os transporte alternativos, tais como moto-táxi e
táxi-lotação.

Plenário das Deliberações, 02 de agosto de 2006.
Dep. Everton Leoni.

-Indicação do Deputado Everton Leoni:
Indica ao Senhor Governador do Estado sobre a

necessidade de se alterar a Lei Complementar nº 68/1992, na
parte que trata da concessão do auxílio transporte aos servidores
públicos, na forma do anteprojeto em anexo, para possibilitar
o pagamento do referido auxílio em pecúnia.

JUSTIFICATIVA

A alteração que pretendemos que seja promovida na
Lei Complementar nº 68, tem por objetivo propiciar a concessão
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do auxílio transporte aos servidores públicos estaduais em
dinheiro, principalmente para os servidores que trabalham nos
municípios do interior, uma vez que  a maioria destas localidades
são desprovidas de transporte coletivo regular, tendo então os
servidores como opção para se deslocarem para os seus locais
de trabalho os transporte alternativos, tais como moto-táxi e
táxi-lotação.

Deve ser ainda ressaltado que servidores do Tribunal
de Contas e da Assembléia Legislativa já recebem o auxílio
transporte em pecúnia, como também servidores de algumas
Secretarias de Estado, lotados na Capital. Contudo, muito
servidores, em especial os professores do interior do Estado,
estão sem receber esse auxílio, pois a  forma legal de se
conceder o auxílio transporte é através do vale-transporte, a
ser utilizado no sistema de transporte coletivo.

Ocorre que muitas cidades importantes do nosso
Estado, como Ariquemes e Jaru, estão sem transporte coletivo
regular, e o não pagamento do auxílio transporte para uma
parcela significativa de servidores estaduais tem causado
grande transtorno aos mesmos, pois eles têm que gastar de
suas parcas remunerações para arcar com despesas de
deslocamento de suas casa para o trabalho e vice-versa. Daí a
importância de do Poder Executivo, por ser de sua iniciativa,
promover a alteração que estamos propondo na Lei
Complementar nº 68, através do anteprojeto em anexo.

Plenário das Deliberações, 02 de agosto de 2006.
Dep. Everton Leoni.

O SR.PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
senhor Secretário para fazer a leitura das matérias a serem
apreciadas.

Fica suspensa a sessão por cinco minutos.

(Suspende-se esta sessão às 11 horas e 14 minutos,
reabre-se às 12 horas e 31 minutos).

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

Solicito o Senhor Secretário fazer a leitura das matérias
a serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – PROJETO
DE LEI 543/MENSAGEM 056 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito por superávit financeiro até o montante de
R$28.246,753,00 (vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e
seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais) em favor do
Departamento de Estradas e Rodagens – DER.

O Projeto se encontra sem parecer Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
Deputado Daniel Neri para emitir Parecer pela Comissão de
Finanças e as demais Comissões.

O SR. DANIEL NERI – Senhor Presidente, senhores
Deputados, verificando o Projeto de Lei 543/06, que autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito por superávit financeiro até o
montante de vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e seis
mil, setecentos e cinqüenta e três reais, em favor do
Departamento de Estradas e Rodagens do Estado – DER.

Verificamos senhor Presidente, senhores Deputados,
que o presente projeto está dentro das conformidades, dentro
das legalidades solicitadas por esta Casa. Portanto nós somos
de Parecer favorável, senhor Presidente, à aprovação do
referido Projeto.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Parecer. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto 543/06.
Encerrada a discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam

como se encontram.
Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – PROJETO
DE LEI 554/06 - MENSAGEM 068 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito por excesso de arrecadação até o montante
R$1.275.985,63 (Um milhão duzentos e setenta e cinco mil,
novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
em favor da SEDUC.

O Projeto está sem Parecer.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – O Projeto
encontra-se sem Parecer.

Solicito ao Deputado Dr. Carlos para emitir o Parecer
pelas Comissões pertinentes.

O SR. DOUTOR CARLOS – Senhor Presidente, Poder
Executivo -  Mensagem 068 – Projeto de Lei 554/06. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional por excesso de
arrecadação até o montante de um milhão duzentos e setenta
e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e
três centavos, em favor da Secretaria de Estado da Educação.

Senhor Presidente, analisando o processo verificamos
que está em perfeita ordem e atende aos ditames da lei.

Portanto, o Parecer por todas as Comissões é favorável.

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. Os Deputados favoráveis permaneçam

como se encontram.
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Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – PROJETO
DE LEI 555/06 - MENSAGEM 069 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o
montante de R$1.177.972,76 em favor do Fundo de
Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU.

O Projeto está sem Parecer, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – O projeto
encontra-se sem Parecer.

Solicito ao Deputado Chico Paraíba para emitir pelas
Comissões pertinentes.

O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente, Projeto
de Lei 555/06. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar por superávit financeiro até o montante de
R$1.177.972,76, em favor do Fundo de Aperfeiçoamento dos
Serviços Judiciários.

Então, o nosso Parecer, senhor Presidente, é favorável
pelas Comissões de Justiça e Finanças e as demais Comissões
pertinentes.

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 o Projeto de Lei 555/06.
Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – PODER
EXCUTIVO – MENSAGEM 24 – PROJETO DE LEI 495/06 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar de
dotações até o montante de R$7.797.900,00 em favor da
Secretária de Estado da Agricultura, Produção e do
Desenvolvimento Econômico e Social – SEAPES. O projeto está
sem Parecer, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – O projeto
está sem Parecer, para dar o Parecer, o Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente, o Projeto
de Lei 495/06 - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar de dotações até o montante de R$7.797.900,00,
em favor da Secretária de Estado da Agricultura, Produção e
do Desenvolvimento.

Esse projeto foi solicitado informações e nós queríamos
apresentar uma emenda, senhor Presente, onde esses recursos
terão que obedecer, ou seja, ao plano encaminhado pela
SEAPES onde atenderá a todos os municípios com suas metas
e com os objetivos. Queria dizer também, resumindo mais uma
vez, que a Secretaria de Agricultura não precisava deste Projeto

por que a EMATER é uma empresa prestadora de serviços e
era apenas fazer o convênio. Então a EMATER como prestadora
de serviço, se está dentro da Unidade orçamentária, era só
fazer um convênio.

De qualquer maneira a gente está aprovando uma
coisa, por que a única coisa que faltava era aprovar o convênio,
porque está dentro da mesma unidade. E queria apresentar
uma emenda também, que tem que atender ao plano de
aplicação de todas as localidades, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Parecer, com emendas. Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado o Parecer, com emenda.

O SR. EVERTON LEONI – Senhor Presidente, é que a
emenda do Deputado Chico Paraíba é tão importante que
gostaria que fosse votado em destaque.

O SR.PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Matéria
vencida. Já foi votada. Já foi votado o Parecer.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Senhor Presidente.
Questão de Ordem. Foi votado o Parecer com emenda do
Deputado Chico, agora o Projeto em votação o Deputado
Everton está pedindo destaque na votação da emenda.

O SR.PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto.

Em discussão o requerimento. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram. Solicitando o
destaque. Aprovado o requerimento.

Em discussão o projeto, ressalvado o destaque. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
Aprovado o projeto.

Em discussão a emenda. Os Deputados favoráveis à
emenda permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Aprovado com três votos contrários. Fica
aprovado com emenda o projeto. Ressalvando o voto do
Deputado Martelli, três. Vai a 2ª discussão e votação, está
encerrada a discussão. Está registrado, Deputado, que o
senhor votou contra.

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei que cria, Mensagem 66, Lei Complementar, Projeto de
Lei Complementar 101/06 – Cria na estrutura da Fundação de
Assistência Social do Estado de Rondônia – FASER, Cargos de
Direção Superior.

O SR. LEUDO BURITI - Senhor Presidente, eu gostaria
de pedir uma Questão de Ordem só para o seguinte: nós
ficamos um tempão esperando pra gente não ter muita pressa
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assim nas votações só para a gente esclarecer os nossos votos,
porque eu não sei da emenda votada agora a pouco, mesmo
sendo matéria vencida eu votei contra também, ou na pior das
hipóteses eu tinha que me abster, então...

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado,
eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, que se Vossa
Excelência ficasse lá na frente poderia ver, mas como o senhor
está no Plenário, não está vendo nada...

O SR. LEUDO BURITI – O senhor disse pra eu ficar
quieto, eu não vou ficar quieto, está certo. Eu acho só que a
gente tem que votar devagarzinho mesmo, mesmo eu tendo
que sair daqui, eu estou aqui pra votar e vou votar
tranquilamente. Então como vai ter a segunda votação, tudo
bem, a gente vai, na segunda votação a gente conversa.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Na segunda
votação V.Ex.ª se manifesta e vota contra.

O SR. LEUDO BURITI – Com certeza. Eu gostaria da
chamada nominal porque eu fiz o sinal, está certo, e o senhor
considerou apenas dois votos.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Deputado,
encerrada a discussão.

O SR. LEUDO BURITI – Tudo bem, eu só estou pedindo
para que as coisas sejam mais esclarecidas para que depois a
gente não coma gato por lebre, está bom?

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fechado
Deputado, se V.Ex.ª sente lá, que aqui...

O SR. LEUDO BURITI – Eu sento onde eu quiser aqui
no Plenário...

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Eu não
sou obrigado a ficar olhando para V.Ex.ª aqui do lado.

O SR. LEUDO BURITI – Tudo bem, mas eu estou
pedindo isso e, é um direito regimental meu.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Senhor Presidente, o voto
foi de reprovar a emenda, porque meu voto foi contra...

O SR. LEUDO BURITI – O meu também foi contra.

O SR. AMARILDO ALMEIDA – O meu também foi
contra, então como é que está registrado?

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Já é matéria
vencida, Deputado. Está encerrada a discussão.

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei Complementar, Mensagem 66, cria na estrutura da
Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia – FASER
– Cargo de Direção Superior. O projeto está sem Parecer, senhor
Presidente.

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

O SR. PAULO MORAES – Senhor Presidente, demais
Deputados. Esse projeto de autoria do Poder Executivo, eu
solicito a retirada dele da pauta porque cria na estrutura da
Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia – FASER
– Cargos de Direção Superior e justifico essa retirada, senhor
Presidente, para que a assessoria jurídica, a Procuradoria
Jurídica daqui da Assembléia Legislativa possa emitir um Parecer
sobre o problema da legislação eleitoral.

No nosso entendimento e nós já passamos
recentemente por esse problema no TER, se nós criarmos
cargos, qualquer coisa dessa maneira nós estaremos
incorrendo em crime eleitoral, razão pela qual eu peço a
retirada.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
retirado da pauta.

Matéria seguinte.
Fica suspensa a sessão por cinco minutos.

(Suspende-se a sessão às 12 horas e 46 minutos,
reabre-se às 13 horas e 22 minutos).

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

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
MENSAGEM 047, Projeto de Lei 532/2006, autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito por superávit financeiro até o montante
de R$2.754.860,76, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura, Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social
– SEAPES. O projeto está sem Parecer.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Solicito ao
Deputado Beto do Trento, para emitir Parecer pelas Comissões.

O SR. BETO DO TRENTO – Projeto do Poder Executivo,
Mensagem 47, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
por superávit financeiro até o montante de R$2.754.860,76,
em favor da Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e
do Desenvolvimento Econômico e Social – SEAPES.

Senhor Presidente, a matéria encontra amparo legal,
regimental e está dentro da constitucionalidade. O nosso
Parecer é favorável ao presente projeto.

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

Em discussão o projeto. Encerrada a discussão.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.
Aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de

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

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 13 horas e 24 minutos)

ATA DA 48ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 2 de agosto de 2006.

Presidência do Sr
Carlão de Oliveira – Presidente

(Às 13 horas e 26 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),  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)  e
Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) - Havendo
número legal, em nome do povo rondoniense, declaro aberta
a 48ª Sessão Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa da 6ª
Legislatura.

Solicito ao senhor Secretário que faça a leitura da Ata
da sessão extraordinária anterior.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Peço a
dispensa da leitura da Ata da sessão extraordinária anterior,
senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Fica
dispensada a leitura da Ata da sessão anterior. Passemos à
Ordem do Dia.

Solicito ao senhor Secretário fazer a leitura das
matérias a serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. DEUSDETE ALVES(4ª Secretário) – Em 2ª
Discussão e Votação, MENSAGEM 024. Projeto de Lei nº 495/

06. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar de
dotações até o montante de R$7.797.900,00, em favor da
Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e do
Desenvolvimento Econômico e Social - SEAPES.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão, com emenda...

O SR. LEUDO BURITI - Vou discutir senhor
Presidente.Só esclarecer...

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Para
discutir o Deputado Leudo Buriti.

O SR. LEUDO BURITI – Senhores Deputados, essa
mensagem é a famosa mensagem, a chamada do PROMEC,
que tem como relator o Deputado Chico Paraíba e que
apresentou uma emenda aqui e a nossa divergência no
momento era exatamente porque nós não sabíamos do que se
tratava a emenda do Deputado Chico Paraíba. Então eu gostaria
de chamar a atenção dos senhores Deputados e, Deputado
Chico Paraíba, em seguida nos informou que tratava-se tão
somente de acostar  aqui na matéria o plano de atividades
destes sete milhões de reais, sete milhões, setecentos e noventa
e sete mil, sancionado pelo governo, ou seja, informar quais
os municípios que seriam beneficiados, ele colocou aqui o plano
de aplicação. Eu gostaria de dizer o seguinte, se realmente a
emenda for isso aqui, há a nossa concordância, se a emenda
não for essa daqui e caberia o Chico Paraíba assumir esse
compromisso público perante o Plenário nós estaríamos então,
apresentando um emenda suprimindo...

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Deputado
a Emenda é a que está no processo, não vai entrar mais nada
além disso.

O SR. LEUDO BURITI – Então sob a garantia do
Presidente de que, viu Deputada Ellen...

A SRA. ELLEN RUTH – Questão de Ordem Deputado
Leudo.

Eu gostaria de perguntar a V.Exª, eu estou fazendo
uso da palavra, se existe a emenda do Deputado Chico Paraíba
anexada nesse processo, se não tem emenda, então o quê
que nós votamos?

O SR. LEUDO BURITI – Sim, mas o Deputado Chico
Paraíba estava elaborando uma emenda...

A SRA. ELLEN RUTH – Sim, mais...

O SR. LEUDO BURITI – O texto da emenda dele, ele
disse que aquele que ele citou aqui no Parecer dele.

A SRA. ELLEN RUTH – Sim, mas já está ai?

O SR. LEUDO BURITI – Não.

A SRA. ELLEN RUTH – Sim, mais então suspende-se,
anexa a emenda...
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O SR. LEUDO BURITI – Sim, mas a emenda ele disse
que...

A SRA. ELLEN RUTH – E vota em 2ª discussão.

O SR. LEUDO BURITI – A emenda que ele falou aqui é
para anexar ou acostar aqui ao processo, o planejamento das
atividades fornecidas pelo próprio Governo. O Deputado Chico
Paraíba assinou aqui em baixo este plano e colocou aqui em
cima, emenda do Deputado Chico Paraíba. Ele não fez um texto
novo. Então a matéria seria dada redação final, senhor
Presidente, da forma como veio do Governo com este plano de
aplicação aqui no que tem a nossa concordância. Ok?

A SRA. ELLEN RUTH – Ok.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão.

Em votação, os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) –
Mensagens 56. Projeto de Lei nº 543/06. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito por superávit financeiro até o montante
de R$28.246.753,00 em favor do Departamento de Estrada de
Rodagens e Transporte do Estado – DER.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei 543/06. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Vai
ao Expediente.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei 554/06 – Mensagem 68 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação até o
montante de R$1.275.985,63, em favor da Secretaria de Estado
da Educação – SEDUC.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei 554/06. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.
Vai ao Expediente.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei 555/06 – Mensagem 69 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o
montante de R$1.177.972,76 em favor do Fundo de
Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão Projeto de Lei 555/06.

Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. DEUSDETE ALVES(4º Secretário) – Projeto
de Lei 532/06 – Mensagem 47 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito por superávit financeiro até o montante de
R$2.754.860,76 em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura, Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social
– SEAPES.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei 532/06. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. EDISON GAZONI – Senhor Presidente...

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

O SR. EDISON GAZONI – Eu queria apresentar um
requerimento para que a Mesa Diretora colocasse para
apreciação e votação a Mensagem do Executivo nº 40, que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar
por superávit financeiro ao Fundo de Investimento e
Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER.

Portanto, senhor Presidente, eu apresento, aqui, o
requerimento para que seja apresentada e votada a Mensagem
nº 40.

A SRA. ELLEN RUTH – Senhor Presidente, Questão
de Ordem. Gostaria também de apresentar um requerimento
para que seja incluída na pauta a Mensagem 54 para atender
exclusivamente despesa com pessoal, encargos sociais, auxílio
transporte e saúde, transferência aos municípios e despesas
destinadas a pagamento da dívida fundada interna e externa.
É a Mensagem 54.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Deputada,
o Projeto...

A SRA. ELLEN RUTH – O Projeto, ele está na Casa
desde 16 de maio. Ele não foi votado ainda, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – A
mensagem 40...

A SRA. ELLEN RUTH – Não, não, não. Mensagem 54.
A 40 é do requerimento do Deputado Gazoni.

O meu requerimento é que seja incluída a Mensagem
54.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão os requerimentos da Deputada Ellen e do Deputado
Gazoni. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. Fica incluída na sessão seguinte.

O SR. EDISON GAZONI – Senhor Presidente, o
requerimento em votação foi de minha autoria?

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Os dois.
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O SR. EDISON GAZONI – Os dois. Obrigado.

O SR. HAROLDO SANTOS – Senhor Presidente,
Questão de Ordem?

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

O SR. HAROLDO SANTOS - Gostaria de solicitar a
V.Exª, a Presidência desta Casa, aos membros da Mesa e aos
demais Deputados. Alguns empresários têm me ligado sobre a
questão da aprovação do REFAZ. É uma matéria que eu acho
de importância para dar condições aos empresários ficarem
em dias com o fisco estadual e, eu acredito que deva ser uma
das últimas sessões até o período das eleições. Então eu
gostaria, sobre aquiescência dos demais Pares que essa matéria
seja colocada em votação para que cada um de nós possa
fazer o nosso trabalho tranqüilo, porque nós estamos aqui na
defesa do povo do Estado de Rondônia.

Acredito que essa matéria será positiva para essa
discussão e aprovação nesta Casa. Obrigado.

O SR. EDISON GAZONI - Questão de Ordem, senhor
Presidente.

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

O SR. EDISON GAZONI - Senhor Presidente, esse
Projeto. Senhor Presidente, o Projeto que institui a recuperação
de crédito da Fazenda Pública, o REFAZ II solicitado aqui pelo
Deputado Haroldo Santos, tanto esse Deputado como o
Deputado Beto do Trento que também tem ligações através
das associações comerciais, através de supermercados com
os empresários do Estado inteiro. Num relance rápido do
projeto, até porque não foi discutido com a parte interessada,
nós entendemos que não satisfaz integralmente a todos os
empresários, o sistema. O REFAZ II, hoje está atendendo alguns
empresários, ele é muito rápido e muito determinado; quitação
geral, então isso não atende a classe empresarial. Então o que
eu gostaria é que essa presidência não colocasse em votação
hoje para que nós ainda pudéssemos, ontem à noite ainda
falamos com o Secretario de Fazenda que nós vamos discutir
um pouquinho mais, ampliar discussões, para aí sim votar ainda
esse mês o REFAZ, esse é o compromisso tanto do Deputado
Gazoni como do Deputado Beto, quanto ao próprio Governo do
Estado de Rondônia.

O SR. BETO DO TRENTO – Questão de Ordem, senhor
Presidente.

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

O SR. BETO DO TRENTO – Só endossando as palavras
do Deputado Gazoni, também entendo que essa matéria deve
ser um pouco mais discutida até porque teve interesse, um
pedido da comunidade, hoje...

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Por favor,
gostaria que... A matéria não está em pauta, esta discutindo
uma matéria que não se encontra em pauta. A matéria chegou
ontem na Casa, o Deputado Haroldo viu a lista aqui e questionou.

Ela não está em pauta. Então a discussão está totalmente fora
da pauta.

O SR. BETO DO TRENTO – Ok. Muito obrigado, senhor
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e antes de
encerrar a presente Sessão convoco outra para votar as
matérias que foram feitas requerimentos.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 13 horas e 40 minutos)

ATOS DIVERSOS

ATO Nº   005/MD/ADM/2006

Altera horário de expediente da Assembléia Legislativa.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o  expediente administrativo da
Assembléia Legislativa a partir do dia 04 de outubro a 31 de
dezembro/2006, no horário das 07:00 às 13:00 horas, exceto
às terças-feiras, que será das 13:00 às 19:00 horas.

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

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

Mesa Diretora, 4 de outubro de 2006.

Deputado Kaká Mendonça
      1º Vice Presidente no exercício da Presidência

 Deputado Haroldo Santos
   2º Vice- Presidente

Deputado Chico Paraíba         Deputado Ellen Ruth
1º Secretário                        2ª Secretária

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


