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 PORTO  VELHO-RO,  SEXTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE  2007 ANO XXVNº 11

ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 12ª
SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

DA 6ª LEGISLATURA.
Em 11 de janeiro de 2007.

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente

(Às 18 horas e 5 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),  Kaká Mendonça
(PTB) Leudo Buriti (PTB),  Romeu Reolon (PSL), Carlão de
Oliveira (PSL), Edézio Martelli (PTN), Beto do Trento (PSDC),
Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Sob a
proteção de Deus, declaro aberta a 1ª Sessão Extraordinária
da 12ª Sessão Legislativa Extraordinária da 6ª Legislatura.

Solicito ao Sr. Secretário fazer à leitura da Ata da
Sessão Anterior. Não há Ata. Então, solicito ao Sr. Secretário
fazer à leitura das matérias a serem apreciadas nesta Sessão.

EXPEDIENTE RECEBIDO

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

01-Mensagem 003 – Projeto de Lei que autoriza o Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia
– IPERON a contratar parcelamento de dívida deste com aquele,
e dá outras providências.

02-Mensagem 115 – Projeto de Lei que revoga o artigo da
lei 1659, de 08 de agosto de 2006 que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – O Projeto
de lei 613/07, encontra-se sem Parecer.

Solicito ao Deputado Amarildo Almeida para emitir
Parecer das Comissões pertinente.

O SR.AMARILDO ALMEIDA – Sr. Presidente o Projeto
613/07 encontra amparo constitucional, sou de Parecer
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. A votação será simbólica.
Os Deputados favoráveis ao Projeto permaneçam como

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

Matéria seguinte.

  SUMÁRIO
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9 de fevereiro de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 11222Pág.

SECRETARIA LEGISLATIVA

 Secretária Legislativa - Adair Marsola
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 Divisão de Taquigrafia

O DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA FOI CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 05/83, ÓRGÃO
OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Palácio Teotônio Vilela
Rua Major Amarante s/n, Arigolândia
CEP 78.900-901   Porto Velho-RO

MESA DIRETORA

Neodi de Oliveira - Presidente
Alex Testoni– 1º Vice-Presidente
Miguel Sena – 2º Vice-Presidente
Jesualdo Pires – 1º Secretário
Chico Paraíba – 2º Secretário
Ezequiel Neiva – 3 º Secretário
Maurinho – 4º Secretário

Controle geral de processamento:  Roger Luz  Silva.
Controle de fluxo de documentos: Célia Aguiar
Correção Gramatical, Ortográfica e Redacional:
Matias Mendes, Iris de Oliveira e Fátima Araújo.
Processamento de textos: Sandra Almeida, Mariléia
Azevedo, Juliana Antonia e Pedro Rocha
Indexação e processamento de textos: Edmilcia
Martins  e Fátima Albuquerque.
Revisão de textos: Maria do Carmo.
Revisão técnica final das sessões: Maria do Carmo.
Diagramação:  Ana Cristina Favacho.
Distribuição  e org. Anais:  Terezinha Dias .
Taquigrafia: Ana Jóia, Elizete, Gláucia, Jô, Cida, Irene,
Ceiça,Mirian, Neide, Neuza e Rô.

Revisão das notas taquigráficas:  Silene G. Leite Reis

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Projeto de Lei do Deputado Carlão de Oliveira. Projeto
de Lei nº612/07 que, “Autoriza o Poder Executivo a transferir,
mediante doação, bem imóvel do Estado de Rondônia, situado
na Zona Urbana de Porto Velho, e dá outras providências”.

O Projeto esta sem Parecer Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
Deputada Ellen Ruth para emitir Parecer pelas Comissões
Pertinentes.

A SRA. ELLEN RUTH – Pela legalidade,
regimentabilidade e constitucionalidade do Projeto o nosso
Parecer 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 612/07, encerrada a discussão.

Em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se

encontram.
Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

Em 2ª discussão.

- Projeto de Lei do Deputado Haroldo Santos – Projeto
614/07 “Dispõe sobre o percentual anual para pagamento de
precatórios e a realização de leilão para liquidação desses
títulos”.
O Projeto está sem parecer Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Kaká Mendonça para emitir Parecer pelas
Comissões.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Projeto de Lei nº614/07
que, “Dispõe sobre o percentual anual para pagamento de
precatórios e realização de leilão para liquidação desses títulos”.

Pela legalidade, e constitucionalidade nós somos de parecer
favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer. Encerrada a discussão, passemos à
votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. Vai à votação.
Em discussão o Projeto. Encerrada a discussão,

passemos à votação.
Os Deputados favoráveis ao presente projeto

permaneçam como se encontram.
Aprovado em primeira discussão e votação o Projeto

de Lei 614/07. Vai para segunda discussão e votação.
A matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES (4°Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Projeto de Lei 615/07- Deputado Haroldo Santos –
Estabelece o preço mínimo de arroba do boi e do litro de leite
a serem praticados pelas empresas nos ramos frigorífico
beneficiários do Programa de Incentivo Tributário. O projeto
encontra sem parecer, Sr. Presidente.

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

O SR. CHICO PARAÍBA - Deputado Haroldo Santos
Projeto de Lei que “Estabelece preços mínimos da arroba de
gado e do litro de leite a serem praticados pelas empresas dos
ramos frigoríficos e laticínios, beneficiárias do Programa de
Incentivo Tributário”. As empresas do ramo de frigorífico e
laticínio do benefício do Programa do Incentivo Tributário da
Lei Complementar 23, de 25 de abril de 2000, devem pagar
pela arroba do gado e pelo litro de leite no mínimo de 90% do
preço médio praticado no Estado de São Paulo de acordo com
os índices de preços de mercado. A Secretaria de Estado das
Finanças a vista da denúncia de irregularidade, notificará a
empresa infratora para apresentar em cinco dias úteis à
comprovação fiscal de prática de preço previsto nesta Lei. Caso
fique comprovado que a empresa descumpriu com o disposto
no artigo primeiro terá o seu benefício fiscal suspenso até voltar
praticar os preços estabelecidos em Lei. Será aplicada uma
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multa ao servidor público responsável equivalente a 25% de
sua remuneração mensal, que deixar de tomar as providências
previstas neste artigo. A Promotoria Pública é o órgão
responsável para receber denúncia de irregularidade praticada
por empresa e do servidor público que descumprir com os
artigos anteriores. Sr. Presidente, como aqui a maioria e boa
parte são pecuaristas, eu espero que esta Lei possa ser de
fato implantada, Sr. Presidente. O meu parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão do parecer do Deputado Chico Paraíba. Encerrada a
discussão, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado o parecer.
Em discussão o Projeto de Lei 615/07, encerrada a

discussão em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se

encontram.
Aprovado. Vai á segunda discussão e votação. Matéria

seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES (4° Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Deputado Leudo Buriti - Proposta Emenda
Constitucional nº. 032/07 “Dá nova redação Parágrafo 1°
do artigo 104 da Constituição Estadual”.

Está sem parecer Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito a
Deputada Ellen Ruth para emitir parecer pelas comissões.

A SRA. ELLEN RUTH – Sr. Presidente, pela legalidade
e regimentabilidade e constitucionalidade do Projeto nosso
parecer é favorável pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer. Encerrada a discussão, em votação.

Os Deputados favoráveis ao presente parecer
permaneçam como se encontram.

Aprovado o parecer. Em discussão o projeto de Emenda
Constitucional n°. 032/07.

Encerrada a discussão, passemos à votação.
A votação será nominal os Deputados favoráveis votem

SIM e os contrários votem NÃO.
Solicito ao Deputado Dr. Deusdete fazer a chamada

nominal dos senhores deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES (4°Secretário)-
Procedendo à chamada nominal dos senhores deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Daniel Neri - sim
- Deputado João da Muleta - sim
- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputado Amarildo Almeida - sim
- Deputado Dr. Deusdete Alves - sim

- Deputado Edison Gazoni - sim
- Deputado Dr. Carlos - sim
- Deputada Ellen Ruth - sim
- Deputado Haroldo Santos - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - sim
- Deputado Leudo Buriti - sim
- Deputado Chico Doido - ausente
- Deputado Nereu Klosinski - sim
- Deputado Neri Firigolo - sim
- Deputado Paulo Moraes - sim
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Romeu Reolon - sim
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Edézio Martelli - sim
- Deputado Beto do Trento - sim
- Deputado Renato Velloso - sim

Segunda chamada:

- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Haroldo Santos - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Chico Doido - ausente

São 19 votos favoráveis e cinco ausências Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em primeira discussão o Projeto de Emenda
Constitucional 032/07. Vai á segunda discussão e votação.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente sessão, convoco uma em
um minuto, para votar em segunda discussão as matérias que
foram lidas nesta sessão.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 18 horas e 15 minutos).

ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 11 de janeiro de 2007.

Presidência dos Srs:
Carlão de Oliveira – Presidente
Chico Paraíba – 1º Secretário

(Às 17 horas e 10 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Neri
Firigolo (PT), Amarildo Almeida (PDT), Dr. 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
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Reolon (PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli (PTN),
Beto do Trento (PSDC), Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 4ª Sessão Extraordinária da 11ª
Sessão legislativa da 6ª Legislatura da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia.

Solicito ao Sr. 1º Secretário fazer à leitura da Ata da
Sessão Extraordinária  anterior.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Sr.
Presidente solicito de V. Exª., a dispensa da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) -  Fica
dispensada a Ata. Passamos à ordem do dia.

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

O SR. CHICO PARAIBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

Sr. Presidente em segunda discussão e votação;

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

- Projeto de Lei nº611/07 - Poder Executivo/Mensagem 124
- Declara a opção do Estado de Rondônia pela aplicação das
faixas de Receita Bruta Anual até R$ 1.200.000,00 (um milhão
e duzentos mil reais) para efeito de recolhimento do ICMS na
forma do Simples Nacional.

O SR.PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) -  Em
discussão. Para discutir o Deputado Edson Gazoni.

O SR. EDISON GAZONI – Sr. Presidente é que em
discussão anterior pelo Deputado Leudo Buriti ele mencionou
esse projeto numa forma que talvez seria prejudicial ao Estado
de Rondônia, mas nós queremos só esclarecer que a redução
do teto para o Super Simples na ordem de R$ 2.400.000,00(
dois milhões e quatrocentos mil reais) para R$ 1.200.000,00 (
um milhão e duzentos mil reais) isso refere-se ao seguinte:
todos os Estados que não alcançarem 1% do PIB nacional poderá
fazer modificações na sua lei para cada Estado definir o seu
valor. Como nós conhecemos o Estado de Rondônia, sabemos
que é um Estado ainda que não há muitas grandes empresas e
que esse teto R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos
mil reais) iria atingir quase na maioria, todas as empresas do
Estado de Rondônia, logicamente que a arrecadação do Estado,
nós temos que reconhecer que iria plainar e muito. Então essa
decisão do Governo do Estado foi onde nós nem questionamos
por que nós entendemos que para o Estado de Rondônia
R$1.200.000,00(Um milhão e duzentos mil reais) significa ai
R$10.000.000,00(dez milhões de reais) mês, nós estaremos
atendendo a maioria das empresas do Estado de Rondônia.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrada
a discussão. Passamos à votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado. Vai ao Expediente. Matéria seguinte.

O SR. CHICO PARAIBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.  Sr. Presidente.

- Projeto de Lei Complementar nº116/07 - Altera o quadro
do anexo II da Lei complementar nº. 224 de 04 de janeiro de
2000. Dispõe sobre os cargos de Direção superior da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão.Encerrada a discussão. Passamos à votação. A
votação é nominal.

Solicito ao Deputado Chico Paraíba que faça a chamada
nominal dos Srs. Deputados. Os Deputados favoráveis votam
SIM, os contrários votam NÃO.

O SR. CHICO PARAÍBA (1ºSecretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

               Chamada nominal:

- Deputado Chico Paraíba - Sim
- Deputado Daniel Néri - Sim
- Deputado João da Muleta - Sim
- Deputado Marcus Donadon - Ausente
- Deputado Amarildo Almeida - Ausente
- Deputado Deusdete Alves - Sim
- Deputado Edison Gazoni - Sim
- Deputado Dr. Carlos - Sim
- Deputada Hellen Ruth - Ausente
- Deputado Haroldo Santos - Sim
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - Sim
- Deputado Kaká Mendonça - Sim
- Deputado Leudo Buriti - Sim
- Deputado Chico Doido - Sim
- Deputado Nereu Klosinski - Sim
- Deputado Néri Firigolo - Sim
- Deputado Paulo Moraes - Ausente
- Deputado Romeu Reolon - Sim
- Deputado Carlão de Oliveira - Abst. Reg.
- Deputado Everton Leoni - Sim
- Deputado Edézio Martelli - Sim
- Deputado Beto do Trento - Sim
- Deputado Renato Veloso - Sim

                Segunda Chamada:

- Deputado Marcus Donadon - Ausente
- Deputado Amarildo Almeida - Sim
- Deputada Hellen Ruth - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Paulo Moraes - Sim

Sr. Presidente 20 votos favoráveis 01 uma abstenção
regimental e 03 ausências.
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O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado  em segunda discussão o Projeto de Lei
Complementar nº. 116/07. Vai ao Expediente.

Matéria seguinte.

O SR. CHICO PARAÍBA (1° Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Projeto de Lei Complementar N° 069/05 - Poder Executivo
– Mensagem 094 - Dá nova estrutura organizacional ao
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia –
DETRAN/RO, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro –
CTB, e dá outra providência.

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

Encerrada a discussão, em votação. A votação será
nominal.

Os Deputados favoráveis votam SIM, os contrários
votam NÃO.

Solicito o Senhor Secretário fazer a chamada nominal
dos senhores deputados.

O SR. CHICO PARAÍBA (1° Secretário) –
Procedendo à chamada nominal.

Chamada Nominal:

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

Segunda Chamada:

- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim

Sr. Presidente, 23 votos favoráveis e uma abstenção
regimental.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado o Projeto de Lei Complementar n° 069/05. Vai ao
Expediente.
 Matéria seguinte.

O SR. CHICO PARAÍBA (1° Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.
- Poder Executivo – Mensagem N° 118 – Proposta de
Emenda Constitucional 028/06 - Revoga o parágrafo 1° do artigo
136, da Constituição Estadual. Emenda Constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
segunda discussão o Projeto de Emenda Constitucional 028/
06 .

Encerrada discussão e votação. A votação será nominal.
Os Deputados favoráveis votam SIM, os contrários

votam NÃO.
Solicito ao Deputado Chico Paraíba fazer à chamada

nominal dos senhores Deputados.

O SR.CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal.

Chamada Nominal:

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

Segunda Chamada:

-Deputado Maurão de Carvalho - ausente
-Deputado Chico Doido - ausente
-Deputado Ronilton Capixaba - sim

Sr. Presidente 22 votos favoráveis, e 02 ausências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em segunda discussão o Projeto de Lei de Emenda
Constitucional 028/06. Vai ao Expediente.
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Matéria seguinte.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- Projeto de Lei Complementar 112/06 – Dispõe sobre os
serviços de Transportes Rodoviário Intermunicipal de
passageiros do Estado de Rondônia, o regime de concessão e
autorização dos serviços, a concessão de terminais Rodoviários
e dá outras providências.

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

Encerrada discussão e votação. A votação será nominal.
Os Deputados favoráveis votam SIM, os contrários

votam NÃO. Sr. Deputado Chico Paraíba faça à chamada
nominal dos Deputados.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal.

Chamada Nominal:

- Deputado Amarildo Almeida - Não
- Deputado Deusdete Alves - Não
- Deputado Edson Gazoni - Não
- Deputado Dr. Carlos - Ausente
- Deputado Ellen Ruth - Sim
- Deputado Haroldo Santos - Sim
- Deputado Maurão de Carvalho - Sim
- Deputado Kaká Mendonça - Não
- Deputado Leudo Buriti - Sim
- Deputado Chico Doido - Sim
- Deputado Nereu Klosinski - Sim
- Deputado Néri Firigolo - Sim
- Deputado Paulo Moraes - Sim
- Deputado Ronilton Capixaba - Não
- Deputado Romeu Reolon - Sim
- Deputado Carlão de Oliveira - Abst. Reg.

O SR. JOÃO DA MULETA – Sr. Secretário gostaria de
retificar meu voto. Voto Não.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal.

Chamada Nominal:

- Deputado João da Muleta - Não
- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Daniel Néri - Sim
- Deputado Chico Paraíba - Sim
- Deputado Everton Leoni - Sim
- Deputado Edezio Martelli - Sim
- Deputado Beto do Trento - Sim
- Deputado Renato Veloso - Sim

Segunda Chamada:

- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Dr. Carlos - Sim

Sr. Presidente 16 votos favoráveis, 07 contrários, e 01
Abstenção Regimental.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em segunda discussão e votação Projeto de Lei
Complementar 112/06. Vai ao Expediente.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, declaro encerrada a Sessão Legislativa Extraordinária
desta pauta.  E esta Presidência convoca Assembléia no uso
de suas atribuições no fulcro do artigo 28, inciso III, alínea B
da Constituição no artigo 39 parágrafo 1º e 2º do Regimento
Interno, convoca em Sessão Extraordinária para no dia 11 de
Janeiro de 2007, para deliberação de matérias na pauta anexo:
- Mensagem 003 – Projeto de Lei que “autoriza o Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia – IPERON
a contratar parcelamento de dívida deste com aquele e, dá
outras providências”.
- Mensagem 115 – Projeto de Lei que, “Revoga o artigo 36
da Lei nº 1659, de 8 de agosto de 2006, que “Dispõe sobre as
diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2007”.
- Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a transferir,
mediante doação, bem imóvel do Estado de Rondônia, situado
na Zona Urbana de Porto Velho, e dá outras providências”.
- Proposta de Emenda Constitucional que “Dá nova redação
ao parágrafo 1º do artigo 104 da Constituição Estadual”.
Deputado ́ – Leudo Buriti.
- Projeto de Lei que “Estabelece preços mínimos da arroba
de gado e do litro de leite a serem praticados pelas empresas
dos ramos frigoríficos e laticínios, beneficiárias do Programa
de Incentivo Tributário”. – Deputado Haroldo Santos.
- Projeto de Lei que “Dispõe sobre o percentual anual para
pagamento de precatórios realizados no leilão para liquidação
desses títulos”.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 34 minutos).

ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª
SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

DA 6ª LEGISLATURA
Em 11 de janeiro de 2007

Presidência do Sr.
Carlão de Oliveira - Presidente

(Às 15 horas e 45 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),  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), Beto do
Trento (PSDC), Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira)- Havendo
número legal, sob a proteção de Deus,  em nome do povo
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rondoniense, declaro aberta a 3ª Sessão Extraordinária da 11ª
Sessão Legislativa Extraordinária da 6ª Legislatura.

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

O SR.DEUSDETE ALVES (4ª Secretário) –
Procedendo à leitura da ata.

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 antes da gente proceder à
leitura da Ordem do dia, que faça a chamada nominal dos
Senhores Deputados para que a gente possa iniciar a ordem
do dia.

Solicito ao 1º Secretário que antes de fazer a chamada
nominal, ler as matérias a serem apreciadas nesta Sessão.

O SR. DEUSDETE ALVES (4ª Secretário) – Procede
à leitura das matérias.

01-Mensagem n° 124 Projeto de Lei 611/07 - Declara a
opção do Estado de Rondônia pela aplicação das faixas de
receita bruta anual até R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais), para efeito de recolhimento do ICMS na forma do
Simples Nacional.

02-Mensagem nº118 Poder Executivo – Revoga o Parágrafo
1º do artigo 136, da Constituição Estadual. Emenda
Constitucional. Emenda Complementar 028.

03-Mensagem nº125 Projeto de Lei, 116/07 – Altera o
quadro do Anexo II, da Lei Complementar nº224, de 4 de Janeiro
de 2000, que dispõe sobre os Cargos de Direção Superior da
Secretaria  de Estado do Desenvolvimento Ambiental –SEDAM.

04-Mensagem nº094- Poder Executivo – Projeto de Lei,
069. Dá nova estrutura organizacional ao Departamento
Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN/RO,
nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e dá outras
providências.

05-Mensagem nº014 – Poder Executivo – Projeto de Lei,
112/06 – Dispõe sobre os serviços de Transporte Rodoviário
Intermunicipal de passageiros do Estado de Rondônia, o regime
de concessão e autorização dos serviços, a concessão de
terminais rodoviários e dá outras providências. Lida as matérias
Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Sr. 1º Secretário que faça a verificação de quórum, fazendo
a chamada nominal dos Senhores Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES (4ºSecretário) – Procede
à chamada nominal.

Chamada nominal:

- Deputado Chico Paraíba  - Presente
- Deputado Daniel Néri - Ausente

- Deputado João da Muleta - Presente
- Deputado Marcos Donadon - Presente
- Deputado Amarildo Almeida - Presente
- Deputado Deusdete Alves - Presente
- Deputado Edson Gazoni - Ausente
- Deputado Dr. Carlos - Presente
- Deputado Ellen Ruth - Presente
- Deputado Haroldo Santos - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Kaká Mendonça - Presente
- Deputado Leudo Buriti - Presente
- Deputado Chico Doido - Presente
- Deputado Nereu Klosinski - Presente
- Deputado Neri Firigolo - Presente
- Deputado Paulo Moraes - Presente
- Deputado Ronilton Capixaba - Ausente
- Deputado Romeu Reolon - Presente
- Deputado Carlão de Oliveira - Presente
- Deputado Everton Leoni - Ausente
- Deputado Edézio Martelli - Presente
- Deputado Beto do Trento - Ausente
- Deputado Renato Veloso - Presente

Segunda chamada:

- Deputado Daniel Néri - Ausente
- Deputado Edson Gazoni - Ausente
- Deputado Haroldo Santos - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - Ausente
- Deputado Everton Leoni - Presente
- Deputado Beto do Trento - Ausente

Há 18 presentes, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Senhor 1° Secretário a fazer a leitura das matérias a serem
apreciadas.

O SR. DEUSDETE ALVES (4ª Secretário) – Procede
à leitura da matéria.

06-Mensagem 124 – Projeto de Lei, 611/07 – Declara a
opção do Estado de Rondônia pela aplicação das faixas de
receita bruta anual até o montante de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais), efeito de recolhimento do ICMS
na forma do Simples Nacional.
O projeto encontra com parecer, Sr. presidente, da Constituição
de Justiça e Redação.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Sr. Deputado Edézio Martelli para emitir Parecer pela
Comissão de Finanças.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – O Projeto de lei que
declara de opção do Estado de Rondônia pela aplicação das
faixas e Receita Bruta Anual até um montante de R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) pára efeito de
recolhimento de ICMS na forma do Simples Nacional. Já está
com parecer pela Comissão de Constituição e Justiça e de acordo
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com o relator Deputado Beto do Trento, o projeto encontra-se
amparado de acordo com o Regimento Interno desta Casa e
Constituição do Estado por isso que o nosso Parecer é favorável,
Senhor Presidente.

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

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado o parecer.
Em discussão o Projeto de lei 611/07.
Encerrada a discussão e votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como se

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

Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) – Procede
à leitura   da matéria.

- PROJETO DE LEI/MENSAGEM 118, Emenda Constitucional
028/06 – Revoga o Inciso do artigo 136 da Constituição Estadual.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – A
Comissão, se encontra sem Parecer.

Solicito ao Deputado Chico Paraíba para emitir Parecer
pelas Comissões também com Emenda.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, este Projeto
de Emenda Constitucional 028/06 ele revoga o parágrafo
primeiro do artigo 136 da Constituição Estadual. Por ser Emenda
Constitucional ele é apreciado pela Comissão de Justiça. Então,
o nosso relatório é o seguinte, Sr. Presidente.
- Tramita nesta Comissão de Justiça e Redação a proposta de
Emenda Constitucional 028/06 de autoria do Poder Executivo,
submetida à apreciação e deliberação desta Casa Legislativa
através da Mensagem 118/06 que revoga o Parágrafo 136 da
Constituição Estadual. Para análise emissão de parecer, tanto
quanto aos aspectos constitucionais legais  e regimentais, como
ao mérito da proposição  nos termos dos incisos 1º e dos incisos
2º e 5º respectivamente do parágrafo primeiro do artigo 29 do
Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Do Cabimento - Senhores Deputados, apresento
proposta de Emenda à Constituição, encontra amparo
constitucional no artigo 38 inciso 2º da Constituição do Estado
que diz:

Artigo 38 – A Constituição pode ser emendada mediante
proposta:

- Inciso II - do Governador do Estado.
Quanto a Técnica legislativa e redacional a proposição está
em consonância com as normas estabelecidas pela Lei
Complementar nº. 236/00, que dispõe sobre a elaboração e
redação e alteração de leis.
- Do Mérito – Através da Emenda Constitucional nº. 027
de outubro de 2002 esta Casa Legislativa acrescentou
Parágrafo 1º do Artigo 136 da Constituição Estadual que proíbe
a inclusão na Lei Orçamentária Anual de dispositivos que
autorizam o Poder Executivo abrir Crédito Suplementares. A
Medida visava conter o excesso de Créditos Suplementares

abertos durante execução orçamentária e uma maior
fiscalização por parte do Poder Legislativo. Na prática verificou-
se que ocorreu um aumento significativo na quantidade de
Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo, solicitando a
autorização para abertura de créditos suplementares muitas
vezes aprovados sem maiores justificativas. Do outro lado, como
responsável pelo gerenciamento das finanças públicas
estaduais, reclama o Governador do Estado que a proibição
prevista no Parágrafo 1º do Artigo 136 da Constituição Estadual
tem se mostrado inviável e vem engessando a Máquina
Administrativa em momentos que tenha que resolver os
problemas constantes e imprevisíveis da nossa sociedade.
Poderia ainda o Senhor Governador, pondera ainda o senhor
Governador que vários Estados da Federação, como também
a União, tem incluído dispositivos nas Leis orçamentárias anuais
que autorizam o Poder Executivo a abrir crédito suplementar
em determinados percentuais no transcorrer do exercício
financeiro. Devemos ressaltar que cada Estado tem suas Leis
próprias, além de que nos termos do Inciso 2º do Artigo 24 da
Constituição Federal, o Estado de Rondônia é competente para
legislar concorrentemente sobre orçamento, estabelecendo as
normas convenientes para sua adequada administração em
consonância com a Legislação Federal. Isto posto ainda, que
entendamos que o citado dispositivo que o Poder Executivo
pretende revogar devesse permanecer em vigor com vistas a
atender a reivindicação do Poder Executivo. Propomos um
substitutivo a proposta de Emenda Constitucional a fim de
preservar as dotações orçamentárias decorrentes de Emendas
Parlamentares ao orçamento geral do Estado. Como estabelecer
que os créditos suplementares para os Poderes; Judiciário,
Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública e Tribunal
de Contas somente sejam abertos mediante autorização
legislativa.
Em face do exposto, e diante da Constitucionalidade, Legalidade
e Regimentalidade da matéria em questão o nosso voto,
inclusive quanto ao mérito é pela emissão de Parecer favorável
a aprovação da proposta da Emenda Constitucional 028/06, na
forma do substitutivo proposto. É como votamos Senhor
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer do Deputado Chico Paraíba com substitutivo
o Projeto de Emenda Constitucional 028/06. Encerrada a
discussão. Passamos a votação do Parecer.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Aprovado o Parecer.
 Em discussão o Projeto de Emenda Constitucional 028/06.
Encerrada a discussão e votação.

Os Deputados favoráveis votam SIM, os contrários
votam NÃO.

Solicito Sr. Secretário fazer a chamada nominal dos
Senhores Deputados.

O SR. DEUSDETE (4°Secretário) – Procede à
chamada nominal.

Chamada nominal:

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

Segunda chamada:

- Deputado Daniel Neri - sim
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente

1 ausência e 23 favoráveis Senhor Presidente.

O SR PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
Aprovado em primeira discussão o Projeto de emenda
Constitucional n° 028/06. Vai a segunda discussão e votação.
Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE (4°Secretário) – Procedendo à
leitura da matéria.

07- Mensagem 125/Projeto de Lei 116 - Altera o quadro
anexo II, da Lei Complementar 224, de 4 de janeiro de 2000,
que dispõe sobre os Cargos de Direção Superior da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) A matéria
encontra-se sem parecer solicito  a Deputada Ellen Ruth para
emitir parecer pela Comissão de Finanças.

A SRA ELLEN RUTH – Projeto de Lei n° 116/07 o voto
diante da Constitucionalidade e da legalidade e
regimentabilidade da matéria, o nosso voto é pela emissão de
parecer favorável a aprovação do Projeto de Lei Complementar.

Este é o nosso voto Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) -  Em
discussão o parecer do Projeto de Lei Complementar 116/07.
Encerrada a discussão.

Em votação os Deputados favoráveis ao parecer
permaneçam como se encontram.

Aprovado o parecer. Em discussão o Projeto de Lei
Complementar, encerrada a discussão passemos a votação.

A votação será nominal, os Deputados favoráveis votam
SIM, os contrários votam NÃO.

Solicito ao Senhor Secretário proceder a chamada dos
senhores Deputados.

O SR. DEUSDETE (4°Secretário) - Procede à
chamada nominal.

Chamada nominal:

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

Segunda chamada:

- Deputado Haroldo Santos - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Leudo Buriti - sim

São 24 favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar
116/07. Vai a segunda discussão e votação.
Matéria seguinte.

O SR. DEUSDETE (4°Secretário) – Procedendo à
leitura da matéria.

08- Mensagem n° 014 – Projeto de Lei 112/07 Dispões
sobre os serviços de transporte e rodoviário intermunicipal de
passageiros do Estado de Rondônia, o regime de concessão e
autorização dos serviços, a concessão de terminais rodoviários
e dá outras providências.
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O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira)- Solicito ao
Sr. Deputado Renato Velloso para emitir parecer pela Comissão
de Finanças.

O SR.RENATO VELOSO – Sr. Presidente, Senhores
Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça, emitiu um
parecer com emendas, e a Comissão de Finanças acompanha
o mesmo parecer pela constitucionalidade e legalidade do
processo. É o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o parecer do Deputado Renato Veloso pela comissão
de finanças. Encerrada a discussão.

Em votação os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Aprovado o parecer. Em discussão o Projeto. Para
discutir o projeto o Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Senhor Presidente,
Senhores Deputados. Projeto de Lei Complementar nº112/2006,
dispõe sobre o serviço de transporte rodoviário intermunicipal
de passageiros do Estado de Rondônia. O regime de concessão
e autorização do serviço e concessão de terminais rodoviários,
e dá outras providências. Com emenda Sr. Presidente. Eu,
Presidente me preocupo quando vamos analisar um projeto
desta situação, uma vez que a lei nº 8.666, ela foi aprovada
em julho de 1993, e que ela já dispõe de todas as modalidades
de licitações e concessões. Todas estão previstas na lei nº8666,
que é a lei das licitações. Na realidade me preocupa muito,
porque de qualquer forma no último mês desta legislatura um
projeto que poderia ter sido discutido com todos os segmentos,
ou seja, da área de transporte, os empresários em todos os
recantos do Estado de Rondônia, inclusive a sociedade, não se
tem oportunidade de discutir um projeto desta monta. Até por
que, pequenos empresários, donos de ônibus muitas vezes
com dois ou três ônibus também, poderia melhorar e muito
este projeto. Eu entendo que esta Casa legislativa apesar das
discussões democráticas ser altamente importante e salutar,
mas, a gente tem que ser franco e a minha franqueza que eu
sempre usei, eu acho que é muito inoportuno uma discussão
desta num momento de fragilidade do poder legislativo em
todos os aspectos que a gente não tem como tampar o sol
com a peneira. E Sr. Presidente, eu na minha convicção era
que se pudesse inclusive fazer um acordo com a própria
liderança do Governo e os diversos segmentos para que a gente
pudesse mastigar de fato este projeto com a sociedade. Mas,
pelo que nos estamos vendo  este projeto está na pauta de
uma convocação extraordinária, na realidade, nós temos que
votar de todas as maneiras e de qualquer forma eu vou deixar
claro, viu Beto nós estamos aqui neste momento podendo, ou
seja, perder a grande oportunidade de discutir um projeto em
todos os aspectos com toda a população do Estado de Rondônia.
E no apagar das luzes, ou seja, de última hora estamos sendo
colocados aí, para apreciar um projeto que tem diversos itens,
diversos artigos e que não tivemos condições de analisar com
prioridade. Por isso que eu pediria ao meu companheiro
Deputado Amarildo Almeida, que inclusive teve a oportunidade
de discutir até a questão das emendas, se fosse possível o
nosso companheiro o Deputado Amarildo que ele pudesse, eu
não tive muito tempo de adentrar nessas questões e que, eu

entendo que essas emendas que o Deputado, e outros
Deputados estão sugerindo na realidade não é nada mais nada
menos, do que para melhorar o projeto, eu entendo assim.
Que essas emendas colocadas aqui sejam emendas para
melhorar o projeto e atenuar talvez alguns itens que o projeto
não menciona principalmente com referência a questão
também dos micros empresários, ou das pequenas empresas
de ônibus. Eu pediria aqui, por exemplo, ao deputado Martelli,
o nosso companheiro deputado Amarildo, é verdade, foi
discutido lá na Comissão de Justiça, mas eu pediria aqui ao
deputado Martelli que me auxiliasse e que pudesse fazer a
leitura das emendas deputado Edézio Martelli.

e:
O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Deputado

Chico, o deputado Paulo Moraes está inscrito para discutir logo
em seguida que V.Exª encerrar.

O SR. CHICO PARAÍBA – Então como o deputado
Paulo está inscrito e depois o Deputado Edézio Martelli, é
importante que a gente conhecesse de fato, quando eu digo a
gente é todo o plenário, os avanços que estão sendo sugeridos
nesse projeto.

Então, eu encerro aqui as minhas palavras, dizendo
mais uma vez da nossa preocupação de um projeto tão
importante que a gente pudesse discutir e tivesse tempo para
discutir com todos os segmentos da sociedade. Obrigado,
senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Para
discutir o deputado Paulo Moraes.

O SR. PAULO MORAES – Sr. Presidente e demais
membros da Mesa, Senhores Deputados, senhora Deputada.
Eu, na grande verdade Senhor Presidente nem queria discutir
esse projeto considerando até que causa uma polêmica no
seio do Estado de Rondônia. Mas, eu concordo em tese com
grande parte das palavras do Deputado Chico Paraíba, mas eu
iria discordar na parte em que o Deputado disse que este
projeto vem ser discutido somente no mês de janeiro e através
de uma extraordinária. É através de uma extraordinária porque
nós sabemos que o Poder Executivo convocou esta
extraordinária e inseriu na mesma a deliberação deste projeto.
E cabe, V.Exª sabe tão bem disso, e cabe a V.Exª como maestro
da Assembléia em cumprir o que diz os nossos regimentos e
as nossas normas. Colocar em votação para que os deputados
possam deliberar. Favoravelmente ou contrariamente. Mas
quando eu disse que discordava é porque eu observei que este
projeto ele foi encaminhado para a Assembléia Legislativa em
março de 2004, 2005, 2006. Vai fazer, portanto, três anos que
este projeto está na Assembléia. Então ele não foi mandado
de afogadilho. Ele não foi mandado para ser votado goela abaixo
pelos deputados. Ele foi mandado justamente para ser discutido
com vários segmentos, que o deputado Chico Paraíba está com
toda razão, ser trazido aqui todos os segmentos de transporte,
até para se discutir, para melhorar e coisa e tal. Mas não é
uma culpa do Executivo isso. E eu aqui quero até dar um gancho
e parabenizar o deputado Carlão porque quando eu disse que
este Projeto causou uma celeuma e causa uma polêmica no
Estado de Rondônia, por que nós todos estamos acompanhando
na imprensa, e o povo está acompanhando também os
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problemas políticos que estão havendo. Então parece que as
coisas estão direcionadas neste momento e isto até para
esclarecer para a população que não é deste momento, isso
esta aqui desde de março de 2004, não é agora, não foi pós
eleição, e aí que eu disse que queria parabenizar o Deputado
Carlão de Oliveira, por que diante de todos esses problemas,
todas essas polêmicas ele mostrou e teve o condão de mostrar
de que conseguiu administrar brigas políticas como Presidente
da Assembléia. Por que senão teria votado lá atrás, e isso não
era bom para nós. Principalmente nós Deputados que 80%,
talvez mais, estão deixando os mandatos agora
obrigatoriamente se vêem envolvidos em problemas e
pendengas políticas. Mas como eu disse o Executivo convocou
e ele tem esse poder de convocar a sessão extraordinária, e
inseriu nesta sessão extraordinária justamente esse projeto
que já estava se arrastando há muito tempo e que não foi
discutido, e que não foi absolutamente tocado. Justamente se
administrando como eu disse pelo próprio deputado Carlão de
Oliveira. E eu queria ao finalizar deputado Carlão de Oliveira,
mesmo porque eu não faço parte da Comissão de Constituição
e Justiça que analisou na parte da legalidade, da
constitucionalidade, e essas são as atribuições da Comissão
de Constituição e Justiça, dizer se é constitucional, se não é
constitucional, não se discutiu, e não se discute lá o mérito e o
voto político, lá não se discute, se discute no plenário.

Então eu gostaria Senhor Presidente, mesmo porque
não conheço e não tenho conhecimento das emendas a este
projeto, de pedir que as mesmas fossem votadas em destaque
até para que o deputado Chico Paraíba, como outros deputados
como eu possam também ter conhecimento destas emendas.

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

O SR. LEUDO BURITI – Sr. Presidente, Senhores
Deputados, Deputada Ellen, senhoras e senhores. Eu ocupo a
Tribuna também e gostaria de cumprimentar nesta
oportunidade os Deputados eleitos Neodi de Oliveira que foi
nosso companheiro por mais de três anos e o Deputado
Alexandre Brito que nos honram com suas presenças. E a
impressão que nós temos Neodi e Brito, é que os maiores
problemas dos próximos seis meses eu diria, já estarão sendo
resolvidos. Agora que bom para a próxima legislatura, o mesmo
eu não diria para a nossa, mas já que tivemos a incumbência
de resolver problemas tão reclamados pela sociedade como o
fim do voto secreto aqui nesta Casa, emenda constitucional de
minha autoria, aprovado por unanimidade dos Deputados.
Tivemos recentemente também para atender apelos da
sociedade e as principais leis elas nascem dessem apelos, de
aprovar o fim do nepotismo.

E hoje, depois de extensa cobrança, principalmente
dos veículos de comunicação, nós ficamos no meio de um fogo
cruzado, diga-se de passagem, no meio de uma briga política
onde dois grupos jogam pedras de um lado e do outro para
resolvermos um problema que também não devemos fugir dele.
Só queria dizer para as pessoas, principalmente para a
imprensa que tem um dever de mostrar, de divulgar as coisas
boas, ou as não tão boas assim, de que nós estamos aqui com
matéria talvez muito mais importante do que essa. Acabamos
de votar duas delas que praticamente passaram despercebidas

e que também estavam na pauta de votações, estão na pauta,
foram votadas e não mereçam uma linha sequer de nenhum
veículo de comunicação, de nada, não teve divulgação
nenhuma. Falo, por exemplo, da Mensagem 124 de autoria do
Poder Executivo que “declara opção do Estado de Rondônia
pela ampliação das faixas de receita bruta anual até um milhão
e duzentos mil reais para efeitos de recolhimento de ICMS na
forma do SIMPLES Nacional”. Lei recentemente aprovada pelo
Congresso Nacional que trata da pequena e da micro-empresa
e que estabelece como limite de arrecadação anual dois milhões
e quatrocentos mil reais, a questão da micro-empresa e o
Governo do Estado encaminha uma matéria que certamente
mexe, ou alcança praticamente 80%, 90% das empresas de
Rondônia trata desta questão empresarial de grande importância
que pode o deputado Beto do Trento e o deputado Gazoni tratar
muito melhor do que eu aqui. Ninguém falou disso aqui.

Nós votamos a favor, eu só para que todos entendam
vou ler aqui um parágrafo da justificativa, da Mensagem do
governador Ivo Cassol que diz o seguinte: “nobres
parlamentares, trata-se de iniciativa de vital importância”,
senhor Presidente eu vou entrar na matéria já sei que o senhor
vai me reclamar disso, mas eu preciso introduzir para entrar
nesta matéria que eu vou discutir, só para dizer da importância
de uma matéria, e da outra também, e essa já foi aprovada
inclusive, diz o governador o seguinte: “trata-se de iniciativa
de vital importância para a administração pública deste Estado,
uma vez que limita o alcance da Lei Complementar Federal nº.
123, de 14 de dezembro de 2006”, bem recente, menos de um
mês, “as empresas situadas na faixa mínima opcional impedindo
sua extensão obrigatória a faixa máxima da receita anual até o
limite de dois milhões e quatrocentos mil reais”, o que
provocaria efeitos danosos para as finanças públicas e para
economia do Estado, já a partir do segundo semestre deste
ano. E nós votamos lógico, atendendo o apelo porque a
Assembléia não iria contribuir para que prejuízo de grande
monta fosse dado aos cofres públicos do Estado de Rondônia.

Outra matéria tão ou mais importante do que essa foi
a Emenda Constitucional votada aqui agora há pouco que o
governador Ivo Cassol reclamou por quatro anos, que foi
derrubar a emenda chamada emenda 27, que na versão técnica
do Governo do Estado engessava o Chefe do Poder Executivo,
a  equipe da SEPLAN, da Secretaria de Planejamento no
manuseio do orçamento do Estado de Rondônia, ou seja, na
abertura de créditos adicionais suplementares. E por diversas
vezes houve essa tentativa, a Mensagem não vinha, não havia
viabilidade política e hoje a Assembléia aprova aqui com
emenda do deputado Chico Paraíba, diga-se de passagem, é
bastante oportuno o fim do parágrafo 1º do artigo 104 da nossa
Constituição Estadual. Dando maior oportunidade da equipe
técnica da SEPLAN, do atual governo, também da gestão da
próxima Mesa Diretora da Assembléia, do Poder Judiciário, do
Ministério Publico, Tribunal de Contas de suplementar, abrir
crédito dentro das suas dotações orçamentárias. Resguardado
aqui, portanto, como disse o Chico Paraíba, a questão das
emendas parlamentares.

E quando os Poderes forem fazer essas modificações,
Judiciário, Ministério Público, e Tribunal de Contas remeterem
a solicitação a esta Casa Legislativa. E aí ninguém também
falou disso e nós só tratamos nos últimos dias, ou pelo menos
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a mídia está tratando nos últimos dias, de falar da questão do
fim do monopólio no transporte coletivo.

É bom que se diga, se existia monopólio, ou se existe
monopólio no transporte coletivo, ninguém tomou de ninguém,
foi concedido. O Estado, o Poder Público concedeu a alguém, a
uma empresa, e esta empresa, diga-se de passagem, presta
um dos melhores serviços de transporte de que se tem notícia
no  nosso País, que é a empresa União Cascável. E nós sabemos
que na matéria que vamos votar aqui o deputado Gazoni fez
algumas emendas. Tem, por exemplo, um artigo que demonstra
bem essa questão da picuínha existente dentro da própria
matéria, que é um artigo que proíbe, por exemplo, do dono da
empresa dirigir o seu próprio ônibus, ou seja, ela vem atingir
principalmente o pequeno empresário, o pequeno dono de
empresa de transporte coletivo, não exatamente o dono da
EUCATUR.

Isso para quê? Digamos que eu queira constituir a
empresa de transporte coletivo e queira começar com dois
ônibus, e eu sou um motorista profissional, tenho Carteira “E”,
então eu poderia..., Não, eu estou colocando no campo
hipotético, que eu não sou motorista profissional, eu não tenho
Carteira, mas digamos que eu tivesse, então eu não poderia
dirigir o ônibus da minha empresa simplesmente por uma
questão meramente política. Acredito que o deputado Gazoni
na sua emenda tenha corrigido essa situação.

Outra coisa, nós temos nesta Casa uma Comissão
Permanente de Transporte presidida pelo deputado Marcos
Donadon, acredito que tenha emitido parecer também quanto
a esta questão.

E já que a matéria agora está sobre a Mesa com
parecer favorável, inclusive acatando-se as emendas da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação e da Comissão
de Finanças e Orçamento, que segundo o deputado Ronilton
aqui também da Comissão de Transporte, da nossa parte não
há o que se furtar quando nos propomos a votar matérias
polêmicas.

Então, esta é polêmica? É. Então que seja votada e
que de uma vez por todas, quatro anos de pressão, queira
Deus que se fosse uma panela não viesse a explodir a panela
de pressão.

Então, que nós realmente votemos a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrada
a discussão, passamos à votação. Solicito ao deputado Chico
Paraíba para fazer a chamada nominal dos senhores Deputados.

Os deputados favoráveis votam SIM, os contrários
votam NÃO. O deputado Paulo Moraes fez um requerimento
de pedido de destaque para as emendas. Em discussão o
requerimento do deputado Paulo Moraes. Encerrada a
discussão. Concedo a palavra ao deputado Edison Gazoni para
encaminhar a votação do requerimento.

O SR. EDISON GAZONI – Eu só queria pedir aqui Sr.
Presidente, sobre a solicitação do deputado Paulo Moraes aonde
requer a votação de destaque. Como bem disse aqui o deputado
Amarildo Almeida, essas emendas foram apresentadas lá na
Comissão de Constituição e Justiça e foram aprovadas por
unanimidade. Então ela já está inclusa no projeto. Eu queria
pedir aos deputados que rejeitassem o requerimento do nobre

deputado Paulo Moraes para que nós já possamos votar
diretamente o projeto. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o deputado Paulo Moraes.

O SR. PAULO MORAES – Em tese, eu não concordo
com o eminente deputado Edison Gazoni considerando aqueles
problemas que inclusive o próprio deputado Chico Paraíba
colocou aqui, da falta de conhecimento da grande maioria dos
Deputados. Acho que votar no escuro não é salutar para a
Casa e para nós Deputados, mesmo porque se nós votarmos o
Projeto no bojo, sem destaques, nós obviamente estaremos
aceitando sem termos conhecimento de emenda por emenda.

Eu posso ser favorável, Sr. Deputado, a alguma emenda
ou em todas as emendas, ou eu posso ser de repente contrário
a todas emendas, mas eu queria exercitar o meu direito de
voto um a um para saber amanhã ou depois, e poder dar
satisfação até para própria população do que efetivamente eu
votei neste projeto.

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

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o requerimento do Deputado Paulo Moraes, embora
com muito respeito à opinião do colega Deputado Gazoni, que
muito tem prestado a esta Casa com seu trabalho, ele apresenta
algumas emendas, pelo menos três delas, uma seria corretiva,
supressiva melhor, outra seria transferindo a concessão após
a licitação de 15 para 25 anos, me parece que é uma regra
que já funciona a nível nacional, eu entenderia na minha opinião
que não há muita polêmica aí, mas tem uma emenda Deputado
Gazoni, que ela dá mais prazo para as empresas que estão no
serviço no Estado, que seria de 1 ano para 10 anos, e aí implica,
porque aí nós estamos ao mesmo tempo abrindo uma
concessão, abrindo para licitação, nós estamos dando 10 anos
para as empresas que já prestam esse serviço, ou seja, o
projeto original fala em 1 ano. Seria essa importância do
requerimento do Deputado Paulo Moraes para que este Plenário
tenha a oportunidade de analisar caso a caso.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Ainda para
discutir, Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Sr. Presidente, eu, com todo
respeito ao nosso amigo Deputado Paulo Moraes na realidade
ele tem razão, agora, o projeto de fato, está aqui a minha
assinatura, ele foi encaminhado de 12/12/2006, mas isso não
vem ao caso. O mais importante eu concordo com o Deputado
Edézio Martelli, eu acho importante é que a gente possa
conhecer as emendas do projeto, mesmo que se demore mais
um pouco para a gente saber de fato o que essas emendas
aumentaram, cresceram ou melhoraram.

Então, eu concordo com o Deputado Martelli e o próprio
Paulo Moraes, importante que a gente possa conhecer essas
emendas.

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

Fica rejeitado o requerimento.

Em discussão o projeto. Encerrada a discussão do
projeto. Em votação o projeto. Os senhores votaram contra o
requerimento do Deputado Paulo Moraes.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Sr. Presidente, por Questão
de Ordem.Eu gostaria, verificando a lista de presença que tinha
23 Deputados presentes, que fizesse primeira a verificação de
quórum para ver se tem 23 Deputados presentes. Por ser uma
sessão extraordinária, tinha 23 presentes e aqui se vê que não
estão os 23.

Eu solicito a verificação de quórum.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Deputado,
o requerimento é maioria absoluta. Se Vv.Exªs. votarem errado
eu não tenho culpa. Eu quero que o Secretário faça a chamada
da votação dos Srs. Deputados. Os Deputados favoráveis votam
SIM, os contrários votam NÃO. Projeto com a emenda.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) – Sr.
Presidente, nós queremos registrar aqui a presença do
Deputado Neodi de Oliveira, Deputado Alexandre Brito e o
Deputado Ezequiel Neiva, e o Valdivino Tokura também que
está aqui presente no Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Então
solicito ao Deputado Chico Paraíba que faça a verificação de
quórum.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º Secretário) -
Procedendo a verificação de quórum.

Chamada nominal:

- Deputado Chico Paraíba - presente
- Deputado Daniel Neri - presente
- Deputado João da Muleta - presente
- Deputado Marcos Donadon - presente
- Deputado Amarildo Almeida - presente
- Deputado Dr. Deusdete - presente
- Deputado Edison Gazoni - presente
- Deputado Dr. Carlos - presente
- Deputada Ellen Ruth - presente
- Deputado Haroldo Santos - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - presente
- Deputado kaká Mendonça - presente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Nereu Klosinski - presente
- Deputado Neri Firigolo - presente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Everton Leoni - presente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Beto do Trento - presente

- Deputado Renato Velloso - presente

Sr. Presidente, 24 Deputados presentes.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
Deputado Chico Paraíba fazer a chamada nominal dos Srs.
Deputados. Os favoráveis ao projeto votem SIM e os contrários
votam NÃO.

O SR. CHICO PARAÍBA (1°Secretário) – Procede à
chamada nominal.

Chamada nominal:

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

Segunda chamada:

- Deputado Dr. Deusdete Alves - não
- Deputado Carlão de Oliveira - abst.

Sr. Presidente, Projeto de Lei em 1ª votação, quinze
votos favoráveis, sete não, uma abstenção regimental, uma
abstenção  e uma abstenção do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
aprovado o projeto de Lei Complementar 112/06 em 1ª
discussão. Vai a segunda discussão e votação.

Matéria seguinte.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º secretário) – Procede
à leitura da matéria.

- Projeto de Lei Complementar 069/05 - Poder Executivo/
Mensagem 094/06 – Dá nova estrutura organizacional ao
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia –
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DETRAN, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro, e dá
outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – O Projeto
encontra-se sem parecer pela Comissão de Finanças.

Solicito à Deputada Ellen Ruth para emitir o Parecer
pela Comissão de Finanças.

A SRA. ELLEN RUTH – Sr. Presidente, trata-se do
Projeto de Lei Complementar 069/05. O nosso voto quanto a
constitucionalidade, legalidade, regimentabilidade, acatando
também as emendas propostas pelo relator Chico Paraíba, o
nosso Parecer é pela emissão favorável ao Projeto de Lei
Complementar.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Parecer da Deputada Ellen Ruth ao  Projeto de Lei
Complementar 069/05. Encerrada a discussão. Em votação ao
Parecer.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

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

votação. A votação será  nominal.

Solicito ao Deputado Chico Paraíba  fazer a chamada
nominal dos Srs. Deputados.

O SR. CHICO PARAÍBA (1º secretário) –
Procedendo a chamada nominal.

Chamada nominal

- Deputado Daniel Néri -  sim
- Deputado João da muleta -  sim
- Deputado Chico Paraíba -  sim
- Deputado Marcos Donadon -  sim
- Deputado Dr. Deusdete -  sim
- Deputado Edison Gazoni -  sim
- Deputado Dr. Carlos -  sim
- Deputada Ellen Ruth -  sim
- Deputado Haroldo Santos -  sim
- Deputado Maurão de Carvalho -  sim
- Deputado Kaká Mendonça -  sim
- Deputado Leudo Buriti -  sim
- Deputado Chico Doido -  sim
- Deputado Nereu Klosinski -  sim
- Deputado Neri Firigolo -  sim
- Deputado Paulo Moraes -  sim
- Deputado Ronilton capixaba -  sim
- Deputado Romeu Reolon -  sim
- Deputado Carlão de Oliveira -  Abst. Reg.
- Deputado Everton Leoni -  sim
- Deputado Edézio Marteli -  sim
- Deputado Beto do Trento -  sim
- Deputado Renato Veloso -  sim

Sr. Presidente, 23 votos favoráveis e uma abstenção
regimental.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira)- Fica
aprovada em 1ª discussão o Projeto  de Lei Complementar
069/05. Vai a segunda discussão e votação.

Nada mais a tratar, invocando a proteção de Deus, antes
de encerrar a presente Sessão convoco outra no prazo de cinco
minutos para votar as matérias que foram nesta Sessão.

Encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas 48 minutos).

EMENDAS CONSTITUCIONAIS

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  046/2006

Acrescenta parágrafo ao artigo 20 da Constituição
Estadual, dispondo sobre a licença-maternidade.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do § 3º do artigo 38
da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º. O artigo 20 da Constituição Estadual passa a
vigorar acrescido do § 12, com a seguinte redação:

“Art. 20. ..................................................................

.......................................................................................

§ 12. É assegurada às servidoras públicas estaduais da
administração direta e indireta a licença-maternidade, sem
prejuízo do cargo e remuneração, com duração de 180 (cento
e oitenta dias)”.

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 22 de dezembro de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

Deputado Chico Paraíba
1° Secretário

Deputado João da Muleta
3º Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  047/2006

Acrescenta o § 4º ao artigo 11 da Constituição
Estadual, para disciplinar o exercício de cargos
em comissão por cônjuges, companheiros civis
e parentes do Governador, do Vice-Governador,
de Secretários de Estado, de dirigentes máximos
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de fundações e autarquias, e de Membros da
Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas,
do Poder Judiciário e do Ministério Público.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA nos termos do § 3º do artigo 38
da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º. Fica acrescentado o § 4º ao artigo 11 da
Constituição Estadual, com a seguinte redação:

“Art.11 ...................................................................

..............................................................................

§ 4º. Com exceção do servidor público de carreira, no
seu respectivo órgão de lotação, é vedada a nomeação para
quaisquer dos cargos em comissão dos órgãos da Administração
Pública Direta e Indireta do Estado, de cônjuges, companheiros
civis e parentes consangüíneos, civil e por afinidade, em linha
reta e colateral, até o segundo grau, do Governador, do Vice-
Governador, de Secretários de Estado, de dirigentes máximos
de fundações e autarquias, e de membros da Assembléia
Legislativa, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário e do
Ministério Público”.

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 22 de dezembro de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

Deputado Chico Paraíba
1° Secretário

Deputado João da Muleta
3º Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  048/2006

Acrescenta o inciso I ao § 4º do artigo 20 da
Constituição do Estado.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do § 3º do artigo 38
da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º. Acrescenta o inciso I ao § 4º do artigo 20 da
Constituição Estadual, com a seguinte redação:

“Art. 20 ..................................................................

..............................................................................

§4º ........................................................................

I – considera-se base sindical o quantitativo de servidores
existentes em suas categorias.”

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 22 de dezembro de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

Deputado Chico Paraíba
1° Secretário

Deputado João da Muleta
3º Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  049/2006

Altera o artigo 99 da Constituição do Estado de Rondônia.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do § 3º do artigo 38
da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º. O artigo 99 da Constituição Estadual passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 99. O Ministério Público do Estado tem por chefe o
Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador, dentre
os membros vitalícios em exercício, indicados em lista tríplice
pelos integrantes de carreira que gozem de vitaliciedade, na
forma prevista em lei complementar para o mandato de 2 (dois)
anos, permitida uma recondução”.

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 22 de dezembro de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

Deputado Chico Paraíba
1° Secretário

Deputado João da Muleta
3º Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  050/2006

Acrescenta o § 4º e inciso I ao artigo 104 da Constituição
do Estado de Rondônia.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do § 3º do artigo 38
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da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º. Fica acrescentado ao artigo 104 da Constituição do
Estado de Rondônia o § 4º e inciso I, com a seguinte redação:

“Art. 104 ................................................................

..............................................................................

§ 4º. Os Procuradores do Estado ficam submetidos a
regime de dedicação exclusiva com carga horária de 40
(quarenta) horas semanais.

I – ficam incluídos no dispositivo deste parágrafo os
Procuradores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.”

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 22 de dezembro de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

Deputado Chico Paraíba
1° Secretário

Deputado João da Muleta
3º Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  051/2007

Dá nova redação ao § 1º do artigo 136 da
Constituição Estadual.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do § 3º do artigo 38
da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º. O § 1º do artigo 136 da Constituição Estadual
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 136 .................................................................

§ 1º. Na abertura de créditos suplementares, o Poder
Executivo deve observar que somente mediante autorização
legislativa específica:

I – as dotações orçamentárias decorrentes de emendas
parlamentes poderão ser anuladas;

II – poderão ser concedidos aos Poderes Legislativo e
Judiciário, ao Tribunal de Contas, à Defensoria Pública e ao
Ministério Público.”

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 12 de janeiro de 2007.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

Deputado Chico Paraíba
1° Secretário

Deputada Ellen Ruth
2ª Secretária

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  052/2007

Dá nova redação ao § 1º do artigo 104 e ao § 2º do
artigo 252 da Constituição Estadual.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do § 3º do artigo 38
da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º. O § 1º do artigo 104 e o § 2º do artigo 252 da
Constituição Estadual passam a vigorar com a seguinte redação:

“104 .......................................................................

§ 1º. A Procuradoria-Geral do Estado será dirigida pelo
Procurador Geral, devendo o cargo em comissão, de livre
nomeação do Governador do Estado, ser exercido por
integrantes da Procuradoria-Geral do Estado ou por advogado,
de notório saber jurídico e registro na Ordem dos Advogados
do Brasil, Secção de Rondônia - OAB/RO.

..............................................................................

Art. 252 ..................................................................

...............................................................................

§ 2º. Os cargos de Procurador-Geral, Chefe da
Procuradoria da Assembléia Legislativa e de Procurador Geral
Adjunto, nomeados pelo Presidente do Poder Legislativo, serão
exercidos por integrantes da carreira de Procurador ou por
advogado de notório saber jurídico e registro na Ordem dos
Advogados do Brasil, Secção de Rondônia - OAB/RO.”

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 12 de janeiro de 2007.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

 Deputado Chico Paraíba
1° Secretário

Deputada Ellen Ruth
2ª Secretária


