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ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

27 ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 29 de maio de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

Secretário
Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 18 horas e 46 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB),
Jesualdo Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues
(PRP), Euclides Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Tiziu Jidalias (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Chico
Paraíba (PMDB), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS), Luizinho
Goebel (PV), Miguel Sena (PV), Daniela Amorim (PTB), Kaká
Mendonça (PTB), Valter Araújo (PTB), Professor Dantas (PT),
Néri Firigolo (PT), Ribamar Araújo (PT), Maurão de Carvalho (PP),
Maurinho Silva (PSDB) e Doutor Alexandre (PTC).

SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus em nome do povo rondoniense,

declaro aberta a 27ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 7ª Legislatura.

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

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Senhor
Presidente, eu peço que seja dispensada à leitura da ata da Sessão
anterior.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está dispensada.
Solicito que seja publicada. Vamos à Ordem do Dia.

Solicito ao Senhor 1º Secretário proceder a leitura das
Matérias a serem apreciadas.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – EM 2ª
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O PROJETO DE EMENDA
CONSTITUCIONAL 007/07 DOS DEPUTADOS WILBER COIMBRA,
EZEQUIEL NEIVA que acrescenta dispositivo à Constituição Estadual
ao Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Emenda Constitucional nº 007/
07 de autoria do Deputado Wilber Coimbra, que acrescenta o
dispositivo à Constituição Estadual. Em discussão. Encerrada
discussão em votação.

Os Deputados Favoráveis votam SIM, os contrários
votaram NÃO.

Solicito ao Senhor 1º Secretário proceder à chamada
nominal dos Senhores Deputados.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Procedendo
à chamada nominal dos Srs. Deputados.

Chamada Nominal

- Deputado Wilber Coimbra - sim
- Deputado Jesualdo Pires - sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - ausente
- Deputado Euclides Maciel - sim
- Deputado Alex Testoni - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim



11 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 681286Pág.

SECRETARIA LEGISLATIVA

 Secretaria Legislativa - Adair Marsola
 Divisão de Publicações e Anais - Domingos Sávio
 Divisão de Taquigrafia - Elizete Oliveira Costa

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, 390
Arigolândia
CEP 78.900-901   Porto Velho-RO

MESA DIRETORA

Neodi Carlos - Presidente
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Ezequiel Neiva – 3 º Secretário
Maurinho – 4º Secretário
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- Deputado Tiziu Jidalias - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Jair Miotto - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Daniela Amorim - sim
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Valter Araújo - sim
- Deputado Professor Dantas - sim
- Deputado Néri Firigolo - sim
- Deputado Dr. Ribamar Araújo - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Maurinho Silva - sim
- Deputado Dr. Alexandre - ausente

Segunda Chamada

- Deputado Valdivino Rodrigues - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Neodi Carlos - sim

Sr. Presidente com 19 votos favoráveis, 05 ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 19 votos
favoráveis, está aprovado. Vai ao Expediente.

Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra Sessão
Extraordinária para o prazo de um minuto, em seguida para
apreciarmos os vetos e matérias anteriormente liberada para esta
Casa.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 18 horas e 50 minutos)

28ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 29 de maio de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

Secretário
Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 18 horas e 51 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB),
Jesualdo Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues
(PRP), Euclides Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Tiziu Jidalias (PMDB), Chico Paraíba (PMDB), Ezequiel Neiva
(PPS), Jair Miotto (PPS), Luizinho Goebel (PV), Daniela Amorim
(PTB), Valter Araújo (PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo
(PT), Maurão de Carvalho (PP) e Maurinho Silva (PSDB).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 28ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 7ª Legislatura.

Solicito ao senhor 1º Secretário proceder à leitura da ata
da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Sr.
Presidente eu peço que seja dispensada a leitura da Ata da Sessão
Extraordinária anterior.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está dispensada.
Solicito que seja publicada à Ata da Sessão Extraordinária da sessão
anterior.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura das matérias
a serem apreciadas.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – VETO
TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 020/07 DO DEPUTADO NERI
FIRIGOLO, que estabelece o fornecimento obrigatório de extrato
consolidado anual dos pagamentos efetuados pelos usuários e
empresas de serviços públicos atuantes no Estado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão
única e votação veto total ao Projeto De Lei Nº 020/07, de
autoria Do Deputado Neri Firigolo, que estabelece o
fornecimento obrigatório de extrato consolidado anual dos
pagamentos efetuados pelos usuários de empresas de serviços
públicos atuantes no Estado. Em discussão.

Para discutir o Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Sr. Presidente, nobres
Parlamentares. Este projeto é um projeto a pedido de diversas
camadas sociais e é um projeto que não onera o Estado, é um
projeto que vem em benefício do povo e a gente fala muito em
discursos que a Assembléia é a Casa do povo. Este projeto, ele só
vem beneficiar o cidadão que paga as suas contas no decorrer do
ano e apenas está pedindo que no fim do ano os órgãos que
estão hoje estabelecidos, e que cobram serviços forneçam um
extrato no final do ano, assim como qualquer instituição, como os
bancos fornecem e o Estado que está hoje informatizado não vai
ser difícil cumprir isso, até porque eu acho que seria um mínimo
que poderia fazer pelo cidadão que contribuiu durante o ano. Eu
sei que aqui no relatório diz que o projeto tem um alcance social,
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mas que é considerado como inviável por parte dos órgãos do
governo. Eu não vejo isso, até porque um governo que se
estabelece hoje dentro da informática isso não custa nada que é
o computador que faz no final do ano. E evita inclusive, algumas
questões como aconteceu no passado, e eu posso citar, não vou
citar o órgão, que num determinado tempo eles mandaram uma
cobrança de um mês como se estivesse em débito com aquele
pagamento e como eu já tinha guardado os recibos, até para
contestar porque muitas vezes é feito até de má fé, então evita
que muitas vezes as pessoas até façam segundas cobranças
quando o cara já cumpriu com a lei. Eu estou colocando isso, não
é um projeto que vai beneficiar o Neri, é um projeto de todo
funcionário público do Estado de Rondônia e eu gostaria que os
Deputados pensassem neste projeto até porque ele tem um
alcance social muito grande e vai beneficiar aqueles que nos
elegem e que mandam a gente para esta Casa. Gostaria de pedir
o apoio dos Srs. Deputados até para derrubar o veto.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação.

Os Deputados favoráveis ao Veto votarão SIM, os
contrários votarão NÃO.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder a chamada nominal
dos Srs. Deputados.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Procede a
chamada nominal dos senhores deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - ausente
- Deputado Jesualdo Pires - sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - sim
- Deputado Euclides Maciel - sim
- Deputado Alex Testoni - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Tiziu Jidalias - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Jair Mioto - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputada Daniela Amorim - sim
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Valter Araújo - sim
- Deputado Professor Dantas - sim
- Deputado Neri Firigolo - não
- Deputado Dr. Ribamar Araújo - não
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente

Segunda Chamada:

- Deputado Wilber Coimbra - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Jair Mioto - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente

- Deputado Maurinho Silva - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Neodi Carlos - abst.reg.

Sr. Presidente, 13 votos favoráveis, 2 contrários, uma
abstenção regimental e 8 ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com treze votos
favoráveis, fica mantido o veto. Vai ao Expediente.

Vamos a próxima matéria Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) - VETO
PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 017/07 do Deputado Alex
Testoni, que dispõe sobre a proibição da pesca profissional nas
bacias hidrográficas dos rios Guaporé e Mamoré, no Estado de
Rondônia e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em Discussão
Única e votação o Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 017/07 do
Deputado Alex Testoni, que dispõe sobre a proibição da pesca
profissional nas bacias hidrográficas dos rios Guaporé e Mamoré,
no Estado de Rondônia e dá outras providências. Em Discussão.

A SRA. DANIELA AMORIM – Sr. Presidente, gostaria
de discutir até porque...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Para discutir a
Deputada Daniela Amorim.

A SRA. DANIELA AMORIM – É em relação a emenda
que eu coloquei, foi feita uma Audiência Pública, lá no local da
proibição, a comunidade realmente é a favor da proibição, por
isso que eu também vou ser a favor do veto.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda em
discussão. Para discutir o Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu gostaria até de que fosse
lido o projeto aonde é que o governador veta, quais os itens que
o governador está vetando parcialmente e até para que nós
tenhamos conhecimento para votar, até para a gente poder votar
o quê que o governador está vetando.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – O Veto Deputado
do governador é em relação ao prazo. A emenda da Deputada
Daniela Amorim, daria um prazo até novembro para entrar a
proibição.

O governador está vetando este prazo, a partir do
momento da manutenção do veto já a lei entra em vigor a partir
da sanção do governador.

O SR. NERI FIRIGOLO – A partir de agora?

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Exatamente.
Ainda em discussão.

Encerrada a discussão.
Em votação.
Os Deputados favoráveis ao veto votarão SIM, os

contrários votarão NÃO.
Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda a chamada

nominal dos Deputados.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) - Procedendo
a Chamada nominal dos senhores deputados.
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Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - sim
- Deputado Jesualdo Pires - sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - sim
- Deputado Euclides Maciel - sim
- Deputado Alex Testoni - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Tiziu Jidalias - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Jair Miotto - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputada Daniela Amorim - sim
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Valter Araújo - sim
- Deputado Professor Dantas - sim
- Deputado Neri Firigolo - sim
- Deputado Ribamar Araújo - não
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - sim

Segunda chamada:

- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Jair Miotto - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Neodi Carlos - abst reg.

13 Votos favoráveis, 01 contrário, 01 abstenção regimental
e 09 ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 13 votos
favoráveis. Fica mantido o veto. Vai ao Expediente.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda a leitura da
próxima matéria.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Não tem
matéria para ser apreciada Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nada mais
havendo a tratar e invocando a proteção de Deus e antes de
encerrar a presente sessão, convoco outra Sessão Extraordinária
para no prazo de meia hora para apreciar as matérias seguintes;
Projeto de Lei nº 011/07, Projeto de Lei Complementar nº 013/
07, Projeto de Lei Complementar nº 014/07, Projeto de Lei nº
011/07, Projeto de Lei nº 013/07, Projeto de Lei n° 044/07,
Projeto de Lei nº 048/07, Projeto de Resolução nº 0011/07 e
convoco as Comissões de Constituição e Justiça e Finanças para
junto dar os parecer das matérias que ainda encontram sem
parecer.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão ás 19 horas e 03 minutos)

29ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

Em 29 de maio de 2007

Presidência do Sr.
Neodi Carlos - Presidente

(Às 20 horas e 21 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Jesualdo
Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP),
Euclides Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio (PTN),
Tiziu Jidalias (PMDB), Chico Paraíba (PMDB), Daniela Amorim (PTB),
Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Dr. Ribamar Araújo (PT),
Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS), Luizinho Goebel (PV),
Maurão de Carvalho (PP), Maurinho Silva (PSDB) e Valter Araújo
(PL).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal invocando a proteção de Deus em nome do povo
rondoniense, declaro aberta 29ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão
Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Senhor primeiro Secretário proceder a leitura
da sessão anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Senhor
Presidente eu peço a dispensa da leitura da ata, da reunião anterior.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Está dispensada a
leitura da ata.

Solicito que seja publicada a ata da reunião anterior.
Vamos a Ordem do Dia.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – PROJETO
DE RESOLUÇÃO 011/07 DO DEPUTADO NEODI CARLOS, que dar
nova redação ao caput parágrafo 2° do Artigo 188 do Regimento
Interno e acrescenta o parágrafo 3° ao mesmo artigo.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão o
Projeto de Resolução n° 011/07 de autoria do Deputado Neodi
Carlos que da nova redação do caput e ao parágrafo 2° do artigo
188 do Regimento Interno que acrescenta o parágrafo 3° do
mesmo artigo. Em discussão.

O SR. NERI FIRIGOLO – Senhor Presidente, é possível
ler o termo que está sendo modificado, até para gente ter título
de conhecimento, por que eu conversei com os colegas e
ninguém esta tendo conhecimento, só para gente ficar
conhecendo..

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Solicito ao Senhor
primeiro Secretário que proceda a leitura da matéria para que os
deputados possam ter entendimento melhor da matéria que será
votada.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto de
Resolução n° 011/07 de autoria do Deputado Neodi Carlos. Dá
nova redação ao caput e ao parágrafo 2° do artigo 188 do
Regimento Interno que acrescenta o parágrafo 3° do mesmo
Artigo.

A Assembléia do Estado de Rondônia resolve:
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- artigo 1º - O Caput e o parágrafo 2° do Artigo 188 do Regimento
Interno, passa a vigorar com a seguinte redação:
- artigo 188 - Indicação e a proposição são solicitadas medidas de
interesse público cuja iniciativa legislativa ou execução
administrativa seja de competência privativa do Poder Executivo
ou Judiciário ou de outros órgãos da administração direta e indireta.
- § 2° - Lido na Ordem do Dia a indicação será automaticamente
encaminhada ao destinatário, salvo se ocorrer indeferimento pelo
Presidente que no prazo de 12 horas dará ciência ao autor, que
poderá recorrer da decisão ao plenário.
- artigo 2° - Fica acrescentado, o parágrafo 3° ao artigo 188 do
Regimento Interno com a seguinte redação;
- Parágrafo 3° - As correspondências, encaminhando as indicações
que tratam o caput deste artigo serão assinados pelo 1º Vice-
Presidente da Assembléia.
- Artigo 3° - Esta resolução entrar em vigor na data de sua
publicação.

Plenário das deliberações 24 de abril de 2007.
Deputado Neodi Carlos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Para explicar que
o Deputado Neodi é o seguinte, todas as indicações são feitas
por Vv. Exªs no plenário para mandar indicação ao governo, ou a
qualquer órgão que seja, tem que ter assinatura do Presidente, a
partir de hoje não será mas necessário que o Presidente da casa
assine este documento é uma forma de dividir um pouco as tarefas
aqui dentro.

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Está
aprovado. Vai ao expediente.

Próxima matéria Senhor Secretario.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) - PROJETO
DE LEI 011/07 DO DEPUTADO MARCOS DONADON, que declara
de utilidade pública Associação Educacional Dimensão, com sede
no município de Cerejeiras.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão, em votação o Projeto de Lei n° 011/07 de autoria do
Deputado Marcos Donadon, que declara de utilidade pública
Associação Educacional Dimensão, com sede no município de
Cerejeiras.

Em discussão. Encerrada a discussão, passemos a votação.
Os deputados favoráveis ao Projeto de Lei permaneçam como se
encontram. Está aprovado. Vai a segunda discussão e
votação.

Próxima matéria senhor Secretario.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – EM
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI 044/07
DO PODER EXECUTIVO, que dispõe sobre o término do processo
de liquidação e a extinção de estatais, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei n° 044/07 de autoria do
Poder Executivo que dispõe sobre o término do processo de
liquidação e extinção das estatais, e dá outras providências.

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação.
Os deputados favoráveis permaneçam como se

encontram. Está aprovada. Vai a segunda discussão e
votação.

Próxima matéria senhor Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – EM
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PROJETO DE LEI N° 048/07

DO PODER EXECUTIVO, que altera a lei 688 de 27 de Dezembro
de 1996, para extinguir o termo de retificação e regular o
aditamento a auto de infração, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão e votação, o Projeto de Lei n° 048/07 de autoria do
Poder Executivo que altera a lei 688 de 27 de Dezembro de
1996, para extinguir o termo de retificação e regular o aditamento
de auto de infração, e dá outras providências.

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os
deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Está
aprovado. Vai a segunda discussão e votação.

Próxima matéria Senhor Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – EM
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PROJETO DE LEI N° 013/07
DO DEPUTADO WILBER COIMBRA, que declara de utilidade pública
Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia - AMA/RO,
com sede na cidade de Porto Velho.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei n° 013/07 de autoria do
Deputado Wilber Coimbra que declara de utilidade pública
Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia - AMA/RO,
com sede na cidade de Porto Velho.

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Está
aprovado. Vai a segunda discussão e votação.

Próxima matéria senhor Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) - PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N° 011/07 DO PODER EXECUTIVO que
altera a redação do caput do artigo 1º da Lei Complementar 328
de 13 de Dezembro de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Primeira discussão
e votação o Projeto de Lei Complementar n° 11/07 de autoria do
Poder Executivo, que altera a redação do caput do artigo 1º da
Lei Complementar 328 de dezembro de 2005.

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os
deputados favoráveis votarão SIM, e os contrários votarão NÃO.

Solicito ao Senhor primeiro Secretário que proceda a
chamada nominal dos Senhores Deputados.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Procede a
chamada nominal dos senhores deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - sim
- Deputado Jesualdo Pires - sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - sim
- Deputado Euclides Maciel - sim
- Deputado Alex Testoni - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Tiziu Jidalias - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Jair Miotto - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputada Daniel Amorim - sim
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- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Valter Araújo - sim
- Deputado Professor Dantas - sim
- Deputado Neri Firigolo - sim
- Deputado Dr. Ribamar Araújo - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - sim
- Deputado Dr. Alexandre - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Neodi Carlos - abst. reg.

Com 17 votos favoráveis, 1 abstenção regimental e 6
ausências Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 17 votos
favoráveis está aprovado. Vai a segunda discussão e votação.

Próxima matéria Senhor Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N° 013/07 DO PODER EXECUTIVO que
altera o dispositivo das leis complementares nºs. 332 e 333 ambos
de 27 de Dezembro de 2005, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) -  Em primeira
discussão e votação Projeto de Lei Complementar n° 013/07 de
autoria do Poder Executivo que altera o dispositivo das leis
complementares nºs. 332 e 333 ambas de 27 de Dezembro de
2005, e dá outras providências.

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação.
Os Deputados favoráveis votarão SIM, os contrários

votarão NÃO.
Solicito ao senhor 1º Secretário proceder a chamada

nominal dos Deputados.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Procedendo
a chamada nominal dos Srs. Deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - sim
- Deputado Jesualdo Pires - sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - sim
- Deputado Euclides Maciel - sim
- Deputado Alex Testoni - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Tiziu Jidalias - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Jair Miotto - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputada Daniela Amorim - sim
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Valter Araújo - sim
- Deputado Prof. Dantas - sim

- Deputado Neri Firigolo - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - sim
- Deputado Dr. Alexandre - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Neodi Carlos - Abs. Reg.

Com 17 votos favoráveis, uma abstenção regimental e 6
ausências.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Com 17 votos
favoráveis está aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.

Próximo matéria Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) - PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR 014/07 DO PODER EXECUTIVO - que
altera o dispositivo do artigo 16 da Lei Complementar nº. 224 de
04 de janeiro de 2000, e dá outras providências. Em primeira
discussão e votação.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar 014/07 de
autoria do Poder Executivo que altera o dispositivo do artigo 16
da Lei complementar 224 de 04 de janeiro de 2000, e dá outras
providências.

Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os
Deputados favoráveis votarão “SIM” e os contrários votarão “NÃO”.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder a chamada nominal
dos Srs. Deputados.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Procedendo
a chamada dos Srs. Deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - Sim
- Deputado Jesualdo Pires - Sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - Sim
- Deputado Euclides Maciel - Sim
- Deputado Alex Testoni - Sim
- Deputado Luiz Cláudio - Sim
- Deputado Tiziu Jidalias - Sim
- Deputado Amauri dos Santos - Ausente
- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - Sim
- Deputado Jair Miotto - Sim
- Deputado Luizinho Goebel - Sim
- Deputado Miguel Sena - Ausente
- Deputada Daniela Amorim - Sim
- Deputado Kaká Mendonça - Ausente
- Deputado Valter Araújo - Sim
- Deputado Professor Dantas - Sim
- Deputado Neri Firigolo - Sim
- Deputado Ribamar Araújo - Sim
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
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- Deputado Maurinho Silva - Sim
- Deputado Dr. Alexandre - Ausente

Segunda Chamada

- Deputado Amauri dos Santos - Ausente
- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Chico Paraíba - Sim
- Deputado Miguel Sena - Ausente
- Deputado Kaká Mendonça - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Dr. Alexandre Brito - Ausente
- Deputado Neodi Carlos - Abst. Reg.

Sr. Presidente, 17 votos favoráveis, 01 abstenção
regimental, e 06 ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Com 17 votos
favoráveis está aprovado. Vai a segunda discussão e votação.

Vamos a próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) - Em 1ª
discussão e votação REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO
PIRES – Requer à Mesa nos termos do parágrafo único do artigo
199 do Regimento Interno, seja dispensado o interstício regimental
para apreciação e segunda discussão e votação o Projeto de lei
011/07 de autoria do Deputado Marcos Donadon, que declara de
utilidade pública a Associação Educacional Dimensão, com sede
no município de Cerejeiras.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Em discussão o
Requerimento de autoria do Deputado Jesualdo Pires.

Encerrada a discussão e votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se

encontram. Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Sobre a
mesa: REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – requer
à Mesa nos termos do parágrafo único do artigo 199 do Regimento
Interno, que seja dispensado o interstício regimental para
apreciação, em segunda discussão e votação do Projeto de Lei
03/07 de autoria do Deputado Wilber Coimbra, que declara de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de
Rondônia – AMA/RO, com sede na cidade de Porto Velho.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Em  discussão o
Requerimento do ilustre Deputado Jesualdo Pires.

Encerrada a discussão e votação. Encerrada a discussão
e votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) -
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – requer à Mesa
nos termos do parágrafo único do artigo 199 do Regimento Interno,
que seja dispensado o interstício regimental para apreciação em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº044/07, de
autoria do Poder Executivo - M50, que dispõe sobre o processo
de liquidação e de extinção das Estatais e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Em discussão o
Requerimento do Deputado Jesualdo Pires.

Encerrada a discussão e votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

  Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário)  –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Requerendo
à Mesa nos termos do parágrafo único do artigo 199 do Regimento
Interno, seja dispensado interstício regimental para apreciação
em segunda discussão e votação o Projeto de Lei 048/07 de
autoria do Poder Executivo, Mensagem 53 que altera a Lei 688
de 27 de dezembro de 1.996 para extinguir o termo de retificação
e regula o aditamento a auto de infração, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Jesualdo Pires.

Encerrada a discussão, em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado.
Vai ao expediente.

O SR. JESUALDO PIRES(1º Secretário) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - requerendo
à Mesa nos termos do parágrafo único do artigo 199 do Regimento
Interno, que seja dispensado interstício regimental para apreciação
em segunda discussão e votação o Projeto de Lei Complementar
01/07 de autoria do Poder Executivo, Mensagem 49 que: altera
redação do caput do artigo 1º da Lei Complementar nº 328 de
13 de dezembro de 2005.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o requerimento do ilustre Deputado Jesualdo Pires.

Encerrada a discussão e votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram. Está aprovado. Vai ao
expediente.

O SR.JESUALDO PIRES(1º Secretário) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - requerendo
à Mesa nos termos do parágrafo único do artigo 199 do Regimento
Interno, seja dispensado interstício regimental para apreciação
em segunda discussão e votação o Projeto de Lei Complementar
013/07 de autoria do Poder Executivo, Mensagem 51 que altera
dispositivo das Leis Complementares números 332 e 333 ambas
de 27 de dezembro de 2005 e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Jesualdo Pires.

Encerrada a discussão e votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram. Está aprovado. Vai ao
expediente.

O SR.JESUALDO PIRES(1º Secretário) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – requerendo
à Mesa, nos termos do parágrafo único do artigo 199 do Regimento
Interno que seja dispensado o interstício  regimental para
apreciação em segunda discussão e votação o Projeto de lei
Complementar 014/07 de autoria do Poder Executivo, Mensagem
52 que altera o dispositivo do artigo 16 da lei Complementar 224
de 04 de janeiro de 2000, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão.
Em votação o Requerimento do Deputado Jesualdo Pires.

Encerrada a discussão em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.  Está Aprovado.

Próxima matéria Sr. Secretário.
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O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Encerrada
a Ordem do Dia Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e antes de
encerrar a presente Sessão convoco outra Sessão
Extraordinária para o prazo de um minuto, para que em seguida,
com a finalidade de apreciar em 2ª discussão e votação os
Projetos de Leis n°s.: 011, 013, 044, 048/07 e Projetos de Leis
Complementares n°s.: 011, 013, 014/07.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 20 horas e 42 minutos)

ATAS SUCINTAS

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA SÉTIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO  ESTADO
DE RONDÕNIA

As treze  horas e vinte e dois minutos do dia dez de maio  do
ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia Legislativa do
Estado, extraordinariamente, em sua sede, na capital do
Estado, sob a Presidência do Senhor Deputado   Neodi  Carlos,
secretariada pelo Senhor Deputado Jesualdo Pires, com a
presença dos Senhores Deputados Wilber Coimbra, Jesualdo
Pires, Neodi Carlos, Valdivino Rodrigues, Euclides Maciel, Alex
Testoni, Luiz Cláudio, Tiziu Jidalias, Amauri dos Santos, Marcos
Donadon, Chico Paraíba, Ezequiel Neiva, Jair Miotto,  Luizinho
Goebel,  Kaká Mendonça,  Valter Araújo, Neri Firigolo,  Ribamar
Araújo e  Maurinho Silva.   Estiveram ausentes os Senhores
Deputados  Miguel Sena, Professor Dantas, Maurão de Carvalho,
Doutor Alexandre e Daniela Amorim.  Havendo número
regimental foi aberta a sessão. Foi lida e aprovada a ata da
sessão anterior. Passando-se à ORDEM DO DIA, foi aprovado
em 2ª discussão e votação, pelo processo de votação nominal,
por maioria absoluta de votos, o Projeto de Lei Complementar
010/07 de autoria do Poder Executivo que Extingue a Secretaria
da Casa Militar, cria o Gabinete Militar e dá outras providências,
aprovado com 15 (quinze) votos favoráveis. Foram aprovadas
em 2ª discussão e votação, pelo processo de votação simbólica,
por maioria de votos as seguintes matérias: Projeto de Lei
029/07 de autoria do Deputado Neri Firigolo, que Institui a
disponibilidade de opção bancária para percebimento de salário.
Projeto de Lei 043/07 de autoria do Poder Executivo que
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia –
DETRAN-RO. Projeto de Lei 041/07 de autoria do Poder
Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar para atender, exclusivamente, despesas
de capital até o valor de R$ 8.550.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente convocou sessão
especial para o dia quatorze de maio do ano dois mil e sete.
Para constar eu, Segundo Secretário, elaborei a presente ata
que depois de lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário das Deliberações às treze horas e vinte e oito minutos
do dia dez de maio do ano dois mil e sete.

ATA DA VIGÉSIMA SETIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÕNIA

As dezoito   horas e quarenta e seis minutos do dia vinte e
nove de maio  do ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia
Legislativa do Estado, extraordinariamente, em sua sede, na
capital do Estado, sob a Presidência do Senhor Deputado   Neodi
Carlos, secretariada pelo Senhor Deputado Jesualdo Pires, com
a presença dos Senhores Deputados Wilber Coimbra, Jesualdo
Pires, Neodi Carlos, Valdivino Rodrigues, Euclides Maciel, Alex
Testoni, Luiz Cláudio, Tiziu Jidalias, Marcos Donadon, Chico
Paraíba, Ezequiel Neiva, Jair Miotto,  Luizinho Goebel, Miguel
Sena, Kaká Mendonça,  Valter Araújo, Professor Dantas, Neri
Firigolo,  Ribamar Araújo, Maurão de Carvalho,  Maurinho Silva,
Doutor Alexandre e a Senhora Deputada Daniela Amorim.
Esteve ausente Deputado Amauri dos Santos. Havendo número
regimental foi aberta a sessão. Foi dada por lida a ata da
sessão anterior e determinada a sua publicação no Diário Oficial
da Assembléia Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA, foi
aprovado em 2ª discussão e votação, pelo processo de votação
nominal, por  dois terços de votos, a Proposta de Emenda
Constitucional de autoria dos Deputados Wilber Coimbra e
Ezequiel Neiva, que Acrescenta dispositivos à Constituição
Estadual, aprovado com 19 (dezenove) votos favoráveis. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente antes de encerrar,
convocou outra sessão extraordinária, para em seguida, com
a finalidade de apreciar Vetos aos Projetos de Lei 017/07 de
autoria do Deputado Alex Testoni e ao Projeto de Lei 020/07
de autoria do Deputado Neri Firigolo. Para constar eu, Segundo
Secretário, elaborei a presente ata, que depois de lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário das Deliberações
as  dezoito horas e quarenta e nove minutos do dia vinte e
nove de maio do ano dois mil e sete.

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÕNIA

As dezoito   horas e cinqüenta minutos do dia vinte e nove de
maio  do ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia Legislativa
do Estado, extraordinariamente, em sua sede, na capital do
Estado, sob a Presidência do Senhor Deputado   Neodi  Carlos,
secretariada pelo Senhor Deputado Jesualdo Pires, com a
presença dos Senhores Deputados Wilber Coimbra, Jesualdo
Pires, Neodi Carlos, Valdivino Rodrigues, Euclides Maciel, Alex
Testoni, Luiz Cláudio, Tiziu Jidalias, Chico Paraíba, Ezequiel
Neiva, Jair Miotto,  Luizinho Goebel,  Valter Araújo, Professor
Dantas, Neri Firigolo,   Maurão de Carvalho,  Maurinho Silva  e
a Senhora Deputada Daniela Amorim.   Estiveram ausentes os
Deputados Marcos Donadon,  Amauri dos Santos, Miguel Sena,
Kaká Mendonça, Ribamar Araújo e Doutor Alexandre. Havendo
número regimental foi aberta a sessão. Foi dada por lida a ata
da sessão anterior e determinada a sua publicação no Diário
Oficial da Assembléia Legislativa. Passando-se à ORDEM DO
DIA, foi mantido, pelo processo de votação nominal, por maioria
absoluta de votos,  veto parcial ao Projeto de Lei 017/07 de
autoria do Deputado Alex Testoni, que Dispõe sobre proibição
da pesca profissional nas bacias hidrográficas dos Rios Guaporé
e Mamoré no Estado de Rondônia, e dá outras providencias,
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mantido com 13(treze) votos favoráveis e 02 (dois) contrários.
Foi mantido, pelo processo de votação nominal, por maioria
absoluta de votos, veto total ao Projeto de Lei nº 020/07 de
autoria do Deputado Neri Firigolo que Estabelece o fornecimento
obrigatório de extrato consolidado anual dos pagamentos
efetuados pelos usuários de empresas de serviços públicos
atuantes no Estado, mantido com 13 (treze) votos favoráveis
e 01 (um) contrário. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente antes de encerrar, convocou outra sessão
extraordinária, após a reunião conjunta das Comissões
Permanentes, que emitirão pareceres às matérias objeto de
deliberação. Para constar eu, Segundo Secretário, elaborei a
presente ata, que depois de lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário das Deliberações as dezenove horas e quatro
minutos do dia vinte e nove de maio do ano dois mil e sete.

ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA SÉTIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO  ESTADO
DE RONDÕNIA

As vinte horas e vinte e um minutos do dia vinte e nove de
maio  do ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia Legislativa
do Estado, extraordinariamente, em sua sede, na capital do
Estado, sob a Presidência do Senhor Deputado   Neodi  Carlos,
secretariada pelo Senhor Deputado Jesualdo Pires, com a
presença dos Senhores Deputados Wilber Coimbra, Jesualdo
Pires, Neodi Carlos, Valdivino Rodrigues, Euclides Maciel, Alex
Testoni, Luiz Cláudio, Tiziu Jidalias, Chico Paraíba, Ezequiel
Neiva, Jair Miotto,  Luizinho Goebel,  Valter Araújo, Professor
Dantas, Neri Firigolo, Ribamar Araújo,   Maurão de Carvalho,
Maurinho Silva  e a Senhora Deputada Daniela Amorim.
Estiveram ausentes os Deputados Marcos Donadon, Amauri
dos Santos, Miguel Sena,  Kaká Mendonça e Doutor Alexandre.
Havendo número regimental foi aberta a sessão. Foi dada por
lida a ata da sessão anterior e determinada a sua publicação
no Diário Oficial da Assembléia Legislativa. Passando-se à
ORDEM DO DIA, foi aprovado em discussão única e votação,
pelo processo de votação simbólica, por maioria de votos, o
Projeto de Resolução de autoria do Deputado Neodi Carlos
que Dá nova redação ao caput e ao § 2º do artigo 188 do
Regimento Interno e acrescenta o § 3º ao mesmo artigo.
Foram aprovadas em 1ª discussão e votação, pelo processo
de votação simbólica, por maioria de votos as seguintes
matérias: Projeto de Lei 011/07 de autoria do Deputado Marcos
Donadon, que Declara de Utilidade Pública a Associação
Educacional
Dimensão, com sede no município de Cerejeiras. Projeto de
Lei 013/07 de autoria do Deputado Wilber Coimbra, que Declara
de Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos do Autista
de Rondônia-AMA/RO, com sede na cidade de Porto Velho.
Projeto de Lei 044/07 de autoria do Poder Executivo, que Dispõe
sobre o término do processo de liquidação e a extinção de
estatais e dá outras providencias. Projeto de Lei 048/07 de
autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 688, de 27 de
dezembro de 1996, para extinguir o Termo de Retificação e
regular o aditamento a Auto de Infração, e dá outras
providencias. Foram aprovadas em 1ª discussão e votação,
pelo processo de votação nominal, por maioria absoluta de
votos as seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar
011/07 de autoria do Poder Executivo, que Altera a redação
do caput do artigo 1º, da Lei Complementar nº 328, de 13 de
dezembro de 2005, aprovado com 17 (dezessete) votos
favoráveis. Projeto de Lei Complementar 013/07 de autoria
do Poder Executivo, que Altera dispositivo das Leis

Complementares nºs 332 e 333, ambas de 27 de dezembro
de 2005, e dá outras providencias, aprovada com 17
(dezessete) votos favoráveis. Projeto de Lei Complementar nº
014/07 de autoria do Poder Executivo, que Altera dispositivos
do artigo 16 da Lei Complementar nº 224, de 4 de janeiro de
2000, e dá outras providencias, aprovado com 17 (dezessete)
votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente antes de encerrar, convocou outra sessão
extraordinária, para em seguida, com a finalidade de apreciar
em 2ª discussão e votação, as matérias aprovadas em 1ª
discussão e votação nesta sessão. Foram aprovados
requerimentos de autoria do Deputado Jesualdo Pires,
solicitando dispensa de interstício regimental para apreciação
das respectivas matérias em 2ª discussão e votação.  Para
constar eu, Segundo Secretário, elaborei a presente ata, que
depois de lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
das Deliberações as vinte horas e quarenta e um minutos do
dia vinte e nove de maio do ano dois mil e sete.

ATA DA TRIGESIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA SÉTIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO  ESTADO
DE RONDÕNIA

As vinte horas e  quarenta e três minutos do dia vinte e nove
de maio  do ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia
Legislativa do Estado, extraordinariamente, em sua sede, na
capital do Estado, sob a Presidência do Senhor Deputado   Neodi
Carlos, secretariada pelo Senhor Deputado Jesualdo Pires, com
a presença dos Senhores Deputados Wilber Coimbra, Jesualdo
Pires,  Neodi Carlos, Valdivino Rodrigues, Euclides Maciel, Alex
Testoni, Luiz Cláudio, Tiziu Jidalias, Chico Paraíba, Ezequiel
Neiva, Jair Miotto,  Luizinho Goebel,  Valter Araújo, Professor
Dantas, Neri Firigolo, Ribamar Araújo,  Maurinho Silva  e a
Senhora Deputada Daniela Amorim.   Estiveram ausentes os
Senhores Deputados Marcos Donadon, Amauri dos Santos,
Miguel Sena,  Kaká Mendonça, Maurão de Carvalho e Doutor
Alexandre. Havendo número regimental foi aberta a sessão.
Foi dada por lida a ata da sessão anterior e determinada a
sua publicação no Diário Oficial da Assembléia Legislativa.
Passando-se à ORDEM DO DIA, Foram aprovadas em 2ª
discussão e votação, pelo processo de votação simbólica, por
maioria de votos as seguintes matérias: Projeto de Lei 011/07
de autoria do Deputado Marcos Donadon, que Declara de
Utilidade Pública a Associação Educacional Dimensão, com
sede no município de Cerejeiras. Projeto de Lei 013/07 de
autoria do Deputado Wilber Coimbra, que Declara de Utilidade
Pública a Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia-
AMA/RO, com sede na cidade de Porto Velho. Projeto de Lei
044/07 de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre o
término do processo de liquidação e a extinção de estatais e
dá outras providencias. Projeto de Lei 048/07 de autoria do
Poder Executivo, que Altera a Lei nº 688, de 27 de dezembro
de 1996, para extinguir o Termo de Retificação e regular o
aditamento a Auto de Infração, e dá outras providencias.
Foram aprovadas em 2ª discussão e votação, pelo processo
de votação nominal, por maioria absoluta de votos as seguintes
matérias: Projeto de Lei Complementar 011/07 de autoria do
Poder Executivo, que Altera a redação do caput do artigo 1º,
da Lei Complementar nº 328, de 13 de dezembro de 2005,
aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis. Projeto de Lei
Complementar 013/07 de autoria do Poder Executivo, que
Altera dispositivo das Leis Complementares nºs 332 e 333,
ambas de 27 de dezembro de 2005, e dá outras providencias,



11 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 681294Pág.

aprovada com 17 (dezessete) votos favoráveis. Projeto de Lei
Complementar nº 014/07 de autoria do Poder Executivo, que
Altera dispositivos do artigo 16 da Lei Complementar nº 224,
de 4 de janeiro de 2000, e dá outras providencias, aprovado
com 17 (dezessete) votos favoráveis. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente antes de encerrar, convocou outra
sessão extraordinária com a finalidade de proceder a leitura
da Mensagem nº 056 do Poder Executivo encaminhando Projeto
de Lei de  autoria do Poder Executivo que Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar até o montante de R$
1.035.00,00 (Hum milhão e trinta e cinco mil reais) em favor
do Instituto Técnico, Cientifico e Cultural, da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia. Para constar eu, Segundo
Secretário, elaborei a presente ata, que depois de lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário das Deliberações
às vinte horas e cinqüenta e oito minutos do dia vinte e nove
de maio do ano dois mil e sete.

ATA DA TRIGESIMA PRIMEIRA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO  ESTADO DE RONDÕNIA

As vinte horas e   cinqüenta e seis minutos do dia vinte e nove
de maio  do ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia
Legislativa do Estado, extraordinariamente, em sua sede, na
capital do Estado, sob a Presidência do Senhor Deputado   Neodi
Carlos, secretariada pelo Senhor Deputado Jesualdo Pires, com
a presença dos Senhores Deputados Wilber Coimbra, Jesualdo
Pires,  Neodi Carlos, Valdivino Rodrigues, Euclides Maciel, Alex
Testoni, Luiz Cláudio, Tiziu Jidalias, Chico Paraíba, Ezequiel
Neiva, Jair Miotto,  Luizinho Goebel,  Professor Dantas, Neri
Firigolo, Ribamar Araújo,    Maurinho Silva  e a Senhora
Deputada Daniela Amorim.   Estiveram ausentes os Senhores
Deputados Amauri dos Santos, Marcos Donadon,  Miguel Sena,
Kaká Mendonça, Valter Araújo, Maurão de Carvalho e Doutor
Alexandre. Havendo número regimental foi aberta a sessão.
Foi dada por lida a ata da sessão anterior e determinada a
sua publicação no Diário Oficial da Assembléia Legislativa.
Passando-se à ORDEM DO DIA, foi procedida a leitura da
Mensagem nº 056 do Poder Executivo encaminhando Projeto
de Lei de  autoria do Poder Executivo que Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar até o montante de R$
1.035.00,00 (Hum milhão e trinta e cinco mil reais) em favor
do Instituto Técnico, Cientifico e Cultural, da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente antes de encerrar, convocou outra sessão,
para em seguida, com a finalidade de apreciar o Projeto de
Lei 053/07. Para constar eu, Segundo Secretário, elaborei a
presente ata, que depois de lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário das Deliberações às vinte horas e cinqüenta
e oito minutos do dia vinte nove de maio do ano dois mil e
sete.

ATA DA TRIGESIMA SEGUNDA EXTRAORDINÁRIA DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA SÉTIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO  ESTADO
DE RONDÕNIA

As vinte e uma horas e  treze minutos do dia vinte e nove de
maio  do ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia Legislativa
do Estado, extraordinariamente, em sua sede, na capital do
Estado, sob a Presidência do Senhor Deputado   Neodi  Carlos,

secretariada pelo Senhor Deputado Jesualdo Pires, com a
presença dos Senhores Deputados Wilber Coimbra, Jesualdo
Pires,  Neodi Carlos, Valdivino Rodrigues, Euclides Maciel, Alex
Testoni, Luiz Cláudio, Tiziu Jidalias, Chico Paraíba, Ezequiel
Neiva, Jair Miotto,  Luizinho Goebel,  Professor Dantas, Neri
Firigolo, Ribamar Araújo,    Maurinho Silva  e a Senhora
Deputada Daniela Amorim.   Estiveram ausentes os Senhores
Deputados Amauri dos Santos, Marcos Donadon,  Miguel Sena,
Kaká Mendonça, Valter Araújo, Maurão de Carvalho e Doutor
Alexandre. Havendo número regimental foi aberta a sessão.
Foi dada por lida a ata da sessão anterior e determinada a
sua publicação no Diário Oficial da Assembléia Legislativa.
e:Passando-se à ORDEM DO DIA, foi aprovado em 1ª discussão
e votação, pelo processo de votação simbólica, por maioria de
votos o Projeto de Lei de  autoria do Poder Executivo que
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar até o
montante de R$ 1.035.00,00 (Hum milhão e trinta e cinco mil
reais) em favor do Instituto Técnico, Cientifico e Cultural, da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente antes de encerrar,
convocou outra sessão, para em seguida, com a finalidade de
apreciar em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei 053/07.
Para constar eu, Segundo Secretário, elaborei a presente ata,
que depois de lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário das Deliberações as vinte e uma horas e quatorze
minutos do dia vinte nove de maio do ano dois mil e sete.

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº1665/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

A L T E R A R

O código para AP-23, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor ADENILSON
ROSA DE SOUZA, exerce no Gabinete do Deputado Néri
Firigolo, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº16662007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

A L T E R A R

O código para AT-10, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessora Técnica, que a servidora ALTA DA
SILVA ARAÚJO, exerce no Gabinete do Deputado Néri Firigolo,
a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.
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- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº16672007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

A L T E R A R

O código para ASP-19, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, que a servidora ANA
MARIA CARDOSO, exerce no Gabinete do Deputado Néri
Firigolo, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1668/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

A L T E R A R

O código para AP-13, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor
ARIOSVALDO DE SOUZA ROCHA, exerce no Gabinete do
Deputado Néri Firigolo, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1669/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

A L T E R A R

O código para AP-13, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor
BARTOLOMEU ALVES DE ALCANTARA, exerce no Gabinete
do Deputado Néri Firigolo, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1688/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

A L T E R A R

A lotação para a Comissão Parlamentar Permanente de
Defesa do Consumidor, do servidor BRENO MENDES DA SILVA
FARIAS, que exerce o Cargo de Provimento em Comissão de
Chefe de Gabinete, código DGS-3, a partir de 1º de maio de
2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1613/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

DÊNIA SALES DE SOUSA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
03, no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º
de maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1732/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

FRANCLIN DANES REBOUÇAS DA SILVA, do Cargo
de Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do
Deputado Tiziu Jidalias, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 17 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1658/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

LUCILENE DA COSTA NASCIMENTO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar,
código AP-06, na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, a partir de 1° de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1621/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARIA DAS GRAÇAS PINHO DA SILVA, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnica,
código AST-03, no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a
partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1612/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-03, no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir
de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1620/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARIA TEREZA DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnica, código AST-
03, no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º
de maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1622/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

PAULA DE MELLO ANDRADE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnica, código AST-
09, no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º
de maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1734/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

A L T E R A R

O código para AP-21 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessora Parlamentar, que a servidora
SILVANI HORA DA CONCEIÇÃO, exerce no Gabinete do
Deputado Tiziu Jidalias, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 17 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1733/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

SILVIA CRISTINA BRUSCKI DE OLIVEIRA, do Cargo
de Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do
Deputado Tiziu Jidalias, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 17 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO DA MESA DIRETORA Nº 010/2007 – MD

Acrescenta e dá nova redação a dispositivos ao Ato
nº.  001/2007 - MD, de 23 de abril de 2007.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e regimentais
e, em especial, nos termos da Resolução nº. 143, de 19 de
abril de 2007,

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica acrescentado o artigo 2º-A ao Ato nº. 001/
2007 – MD, de 23 de abril de 2007, que “Institui e disciplina a
utilização da verba indenizatória de despesas pertinentes ao
exercício do mandato parlamentar”, com a seguinte redação:

“Art. 2º-A. Para o ressarcimento de pequenas despesas
realizadas pelo parlamentar, 20% (vinte por cento) do
valor mensal de reembolso da verba indenizatória
ocorrerá sem a comprovação das despesas realizadas”.

Art. 2º. O parágrafo único do artigo 2º do Ato nº. 001/
2007 – MD, de 23 de abril de 2007, passa a ser o § 1º, ficando
acrescentado o § 2º ao referido artigo, com a seguinte redação:

“Art. 2º. (...)

§ 2º. Admite-se, ainda, o ressarcimento de despesas
realizadas com aquisição de combustíveis e
lubrificantes, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor estabelecido no caput do artigo 1º.”

Art. 3º. Fica revogado o inciso III do parágrafo único do
artigo 2º do Ato nº. 001/2007 – MD, de 23 de abril de 2007.

Art. 4º. Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à data de 25 de abril de
2007.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 17 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

Deputado Alex Testoni Deputado Miguel Sena
1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente

Deputado Jesualdo Pires Deputado Chico Paraíba
1º Secretário 2º Secretário

Deputado Ezequiel Neiva Deputado Maurinho Silva
3º Secretário 4º Secretário

ATO DA MESA DIRETORA Nº 011/2007 – MD

Dá nova redação ao caput  do artigo 1º do Ato nº 002/
2007 – MD, de 23 de abril de 2007.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e regimentais
e, em especial, nos termos da Resolução nº 143, de 19 de
abril de 2007,

R E S O L V E:

Art. 1º. O caput  do artigo 1º do Ato nº 002/2007 – MD,
de 23 de abril de 2007, que “Institui o auxílio-transporte para
cobrir despesas com locomoção no exercício do mandato
parlamentar”, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica instituído o auxílio-transporte, no valor
mensal de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais),
que será concedido aos Deputados, desde que no efetivo
exercício do cargo, para cobrir despesas com
locomoção terrestre, realizadas no exercício do
mandato, entre as quais  a locação e manutenção de
veículos”.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à data de 25 de abril de
2007.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,   17 de maio de 2007.

Deputado Alex Testoni Deputado Miguel Sena
1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente

Deputado Jesualdo Pires Deputado Chico Paraíba
1º Secretário 2º Secretário

Deputado Ezequiel Neiva Deputado Maurinho Silva
3º Secretário 4º Secretário

COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL, PARA APURAR
POSSÍVEL QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR,
PRATICADAS PELOS SENHORES DEPUTADOS MAURÃO DE
CAVALHO, MIGUEL SENA E ALEXANDRE BRITO.

Ata de Instalação da Comissão Temporária Especial

Ata de Instalação da Comissão Temporária Especial para apurar
possível quebra de decoro parlamentar praticada pelos
Senhores Deputados Maurão de Carvalho, Miguel Sena e  Doutor
Alexandre ,  Aos 22 (vinte e dois), dias do mês de março do
ano de 2007 (dois mil e sete),  às 11h40min (onze horas e
quarenta minutos), no Plenário  de Reuniões das Comissões
da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, reuniram-
se os membros  da referida Comissão,  os Senhores Deputados:
Wilber Coimbra, Luiz Cláudio, Jesualdo  Pires, Professor Dantas
e Luizinho Goebel, sob, a presidência do Senhor Deputado Luiz
Cláudio, conforme preceitua o Artigo 36 do Regimento Interno
deste Poder, para eleição dos  cargos  de Presidente, Vice
Presidente e Relator. Havendo número legal o Senhor
Presidente deu por aberta a reunião. Foram eleitos, por
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aclamação, para o cargo de Presidente da Comissão o Senhor
Deputado Luiz Cláudio,  para o cargo de Vice-Presidente o
Senhor Deputado Jesualdo Pires e Relator o Senhor Deputado
Wilber Coimbra. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião e, para constar eu,
Ana Lucia de Souza Brandão, secretária desta comissão lavrei
a presente ata que depois de lida e discutida, se aprovada,
será assinada.

COMISSÃO ESPECIAL

Proposição: Requerimento n° 003/07
Autor: Deputado Neodi Carlos
Ementa: “Requer a formação de comissão especial

para apurar possível quebra de decoro
parlamentar”.

Relator: Deputado Wilber Coimbra

R E L A T Ó R I O

Preliminares: Com base nas disposições do artigo 33 do
Regimento Interno desta Casa Legislativa, o seu presidente,
deputado Neodi Carlos, requereu a formação de comissão
especial, para apurar possível quebra de decoro parlamentar
pelos senhores deputados Maurão de Carvalho, Miguel Sena e
Doutor Alexandre. O requerimento em epígrafe foi lido na sessão
ordinária do dia 27 de fevereiro de 2007 e a Comissão
constituída e nomeado seus membros através do Ato n° P/
008/2007. No dia 22 de março do corrente ano, ocorreu a
reunião de instalação desta Comissão Especial, presidida pelo
senhor deputado Luiz Cláudio, que foi eleito para presidente, o
senhor deputado Jesualdo Pires foi eleito para vice-presidente
e este Parlamentar foi eleito para relatar a matéria.

O caso em tela configuraria conduta incompatível com o
decoro parlamentar, consubstanciada em denúncia do jornal
eletrônico O Observador, envolvendo os deputados Doutor
Alexandre, Maurão de Carvalho e Miguel Sena em suposta
negociatas, com a finalidade de garantir a maioria de votos
nas matérias que foram votadas na sessão extraordinária do
dia 08 de fevereiro deste ano, como também a pagamento de
serviços prestados pela empresa AMERON ao Governo do
Estado, conforme consta em folhas 04 e 05 do processo.

As citadas folhas contêm noticias sobre os fatos, com
os seguintes trechos:

Uma gravação obtida pelo jornal eletrônico O
Observador, através da TV Jornet, mostra um grupo
de deputados em plena negociata durante a sessão
extraordinária desta quinta-feira. A gravação tem como
personagem central, o ex-secretário de saúde, Miguel
Sena (PV-Guajará-Mirim) como possível interlocutor
do Governo Cassol dentro da Assembléia Legislativa.

A gravação mostra duas negociatas diferentes: na
primeira, Maurão de Carvalho conversa com Miguel
Sena e fala de uma possível “venda” de deputados a
fim de que o Governo Cassol possa obter maioria nas
matérias que serão votadas hoje à tarde. Maurão inclui
o nome do deputado Maurinho (PSDB) como e diz que

“qualquer trintinha” resolveria a questão pedindo para
que Miguel Sena encaminhe a “proposta” ao Executivo.
Nesse momento, a conversa entre os dois é
interrompida. Maurão sai de cena e o médico Alexandre
Brito (PSDC) faz reclamações a Miguel Sena sobre a
situação de sua empresa, a Ameron, que teve suspenso
seus contratos com o Governo do Estado. Alexandre
chega a citar o nome do empresário Mário Calixto, na
conversa, dizendo que Mário plantou recentemente em
seu jornal Estadão do Norte, matérias desfavoráveis a
seu respeito.

No dia 09 de fevereiro (fls. 09), noticia o jornal eletrônico
que “A TV Jornet e o jornal eletrônico O Observador estão,
desde as primeiras horas do dia, subsidiando os meios de
comunicação da imprensa nacional, que continuam procurando
informações mais detalhadas sobre os vídeos que mostraram
três deputados estaduais eleitos fazendo supostas negociatas,
em pleno momento que antecediam a mais uma sessão
extraordinária da Sétima Legislatura”.

Noticia, ainda, na mesma data que os grandes meios de
comunicação como UOL, Terra, Folha de São Paulo, Globo,
Bandeirantes, Record e SBT ligaram para os editores dos dois
sites e que os e-mails do jornal O observador estavam
abarrotados de pedido de informação sobre o que poderia “vir
a ser o primeiro escândalo dos deputados recém ingressados
na vida parlamentar”.

Consta, ainda, nos autos (fls. 11) que, com a finalidade
de apurar os fatos noticiados no informativo
www.oobservador.com, o Ministério Público do Estado requereu
cópia integral da gravação obtida pela TV Jornet, nos termos
do ofício n° 003/2007-2ªTit5ªPJ, dirigido ao jornalista Everaldo
Fogaça, editor responsável por aquele noticiário eletrônico.

Também com a finalidade de apurar a verdade dos fatos
veiculados na Internet pelo jornal O Observador, o presidente
desta Casa Legislativa, Neodi Carlos, solicitou a gravação
veiculada pele rede mundial de computadores pela TV Jornet,
tendo o referido jornal eletrônico noticiado o fato como
“gravações envolvendo parlamentares em situação flagrante
de decoro parlamentar dentro do plenário da Casa”.

Ao requerer a formação da comissão especial para
apurar possível quebra de decoro parlamentar, o Deputado
Neodi Carlos anexou aos autos o CD-R contendo áudio e vídeo
que, supostamente, foram captados no plenário deste
Parlamento, na sessão extraordinária realizada no dia 08 de
fevereiro de 2007.

Do Mérito: No que pertine à conduta supostamente
incompatível com o decoro parlamentar dos referidos
parlamentares, segundo o dicionário Aurélio, decoro significa:
1) correção moral; compostura, decência; 2) dignidade,
nobreza, honradez, brio; 3) conformidade do estilo do orador,
do escritor, com o assunto de que trata. Por conseguinte,
podemos concluir que o decoro parlamentar diz respeito à
dignidade moral, a honradez e a integridade de conduta que
os membros do parlamento devem manter no exercício de suas
funções parlamentares.

Em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e
Legislação constitucional, o preclaro constitucionalista Alexandre
de Moraes nos traz a exata noção da expressão, ao afirmar
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que, “Apesar do grande subjetivismo, o termo decoro
parlamentar deve ser entendido como o conjunto de regras
legais e morais que deve reger a conduta dos parlamentares,
no sentido de dignificação da nobre atividade legislativa”.

A Constituição Federal trata inicialmente do decoro
parlamentar no inciso I do artigo 55, impondo a perda do
mandato ao parlamentar “cujo procedimento for declarado
incompatível com o decoro parlamentar” para, logo em seguida,
no § 1º do mesmo artigo, estabelecer que “É incompatível com
o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento
interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do
Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas”.
No mesmo sentido estabelece o inciso II e o § 1° do artigo 34
da Constituição do Estado de Rondônia, ao dispor sobre a
conduta dos deputados estaduais.

No Regimento Interno do Poder Legislativo Estadual, o
decoro parlamentar é tratado nos artigos 88, 89 e 90. O caput
do artigo 88 prescreve que o parlamentar que descumprir os
deveres inerentes ao mandato, ou praticar ato que afete a sua
dignidade, estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares
previstas no Regimento Interno e no Código de Ética e decoro
parlamentar, podendo sofrer, conforme o caso, as seguintes
penalidades: censura, suspensão do exercício do mandato e
perda do mandato parlamentar.

Dispõe o § 1° do artigo 88 que atenta contra o decoro
parlamentar o deputado que utilizar em discurso ou proposição
expressões que configuram crimes contra a honra ou
incitamento à prática de crimes. A conduta parlamentar
desejada é complementada pelo § 2° do mesmo artigo de
Regimento interno, que estabelece ser incompatível com o
decoro parlamentar: 1) o abuso das prerrogativas
constitucionais; 2) a percepção de vantagens indevidas; e 3) a
prática de irregularidades graves no desempenho do mandato
ou de encargos dele decorrentes.

Em seguida, os artigos 89 e 90 do nosso Regimento
tratam das penalidades que podem ser impostas aos
deputados, conforme a gravidade da conduta que for
considerada atentatória ao decoro parlamentar.

Passamos, então, a analisar as condutas dos
parlamentares no episódio, com base nas disposições
constitucionais e regimentais sobre decoro parlamentar,
iniciando pelo deputado Maurão de Carvalho.

Conforme já relatamos, noticia os jornais O Observador
e a TV Jornet que o deputado Maurão de Carvalho conversa
com o deputado Miguel Sena sobre uma possível “venda” de
parlamentares, para garantir maioria nas votações de matérias
de interesse do Poder Executivo, entre eles o deputado Maurinho
Silva, completando os noticiosos que o Parlamentar teria dito
que “qualquer trintinha” resolveria a questão e teria pedido ao
deputado Miguel Sena encaminhar a “proposta” ao Executivo.

Com efeito, na gravação contida no CD, que se encontra
anexado aos autos, ouve-se, com certo barulho, um deputado
falando que “quero vender o Maurinho aqui, inclusive bota uns
dois três, render uns trintinha aí ta bom, viu Miguel”, cuja voz,
ao que parece, é do deputado Maurão de Carvalho. Entretanto,
não existem imagens gravadas dessas palavras proferidas pelo
deputado Maurão de Carvalho, vez que nas gravações de vídeo
apresentadas, o parlamentar está calado, ouvindo parte do
diálogo travado entre os deputados Doutor Alexandre e Miguel

Sena. Logo em seguida, nas imagens contidas no CD, vê-se o
deputado Maurão de Carvalho se retirando do local.

Destaque-se que, em nenhum momento, o deputado
Maurão disse para que “venderia” e muito menos para quem
queria “vender” o deputado Maurinho. Também não pede ao
deputado Miguel Sena que encaminhe a “proposta” de venda
ao Governador, conforme noticiou o site O Observador, pois ao
final de sua fala o que se ouve foi o deputado Doutor Alexandre
dizendo “Sena” e, depois de uma breve pausa, “sei não”, sendo
que o outro interlocutor, no caso o deputado Miguel Sena, nada
respondeu.

Pelo timbre de voz, pode-se percebe que as palavras
foram proferidas pelo deputado Maurão de Carvalho, mas não
se pode afirmar que tenha ocorrido uma tentativa de venda de
votos de deputados ao Governo, para garantir maioria de votos
nas matérias de interesse do Poder Executivo, até mesmo
porque, é notório que, à época, o Poder Executivo tinha, e
continua a ter até hoje, a maioria absoluta de votos dos
parlamentares dentro desta Casa Legislativa, não precisando
se socorrer de artifícios ardilosos e irregulares para conseguir
aprovação de matérias, que não são de seu interesse pessoal,
mas de interesse do Estado de Rondônia.

Em relação à conversa travada entres os deputados
Doutor Alexandre e Miguel Sena, ela e bastante clara. Percebe-
se que se trata de reclamações do primeiro ao segundo sobre
dívidas do Poder Executivo de serviços prestados pela AMERON
ao Estado de Rondônia. Segundo fala o próprio deputado
Doutor Alexandre, tais dívidas são de antes do mesmo ter
assumido o mandato e que o Governo suspendeu os contratos
de prestação de serviços com a AMEROM. No diálogo, o
deputado Doutor Alexandre fala ao deputado Miguel que o
Governo do Estado pode ser acionado judicialmente para pagar
seus débitos com o grupo AMEROM, que ele não tem nada
mais com o Governo.

Nessa conversa não encontramos nenhuma conduta
irregular que deponha contra o decoro parlamentar, nenhum
indício de que o deputado Doutor Alexandre tenha tentado tirar
proveito de seu mandato ou abusados de suas prerrogativas.

Entendemos que o diálogo travado pelos dois
parlamentares não passou de um desabafo do deputado Doutor
Alexandre ao deputado Miguel Sena, sobre dívidas do Estado
com o grupo empresarial que prestava serviços ao Governo,
visto este último ter sido secretário de estado de saúde no
primeiro mandato do atual Governador e já se conhecerem
antes de assumirem como deputados. Nada mais que isso!

Sobre a participação do deputado Miguel Sena nas
conversas com os deputados Maurão de Carvalho e Doutor
Alexandre, entendemos que nenhuma conduta inadequada pode
ser imputada ao Parlamentar, visto que o mesmo foi um mero
ouvinte dos dois outros deputados. Podemos até afirmar que
não ocorreram diálogos entres eles, mas sim um monólogo,
visto que o deputado Miguel Sena foi um mero ouvinte.

Por outro lado, percebe-se que o jornalista do O
Observador trabalha com texto fragmentado e emite opinião
pessoal sobre o episódio, querendo que, numa primeira leitura,
o leitor se convença de que os parlamentares tiveram conduta
inadequada no exercício do mandato. Até mesmo a propalada
busca de informações pela imprensa nacional não ganhou
nenhuma repercussão, diante da fragilidade e fantasiosas
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denúncias formuladas pelos editores do O Observador e da TV
Jornet.

Como no futebol, também na política muitos se julgam
expert e, por isso, se arvoram em tecer comentários sobre a
conduta de terceiros, enfatizando, no caso de parlamentares
que “deputado fulano de tal faltou com o decoro parlamentar”.

Assim, considerando que decoro parlamentar é a conduta
que deve ser adotada pelos Deputados, que é incompatível
com o decoro parlamentar a utilização de expressões que
configurem crime contra a honra, que incentivem a prática de
crime e, ainda, o abuso de poder, o recebimento de vantagens
indevidas, a prática de ato irregular grave no desempenho de
suas funções, diante do que consta nos autos e das disposições
constitucionais e regimentais expressas sobre a conduta exigida
dos parlamentares, podemos afirmar que os deputados citados
nos autos não incorreram em conduta incompatível com o
decoro parlamentar.

Antes de concluir, importante se faz transcrever o
seguinte trecho do voto do ministro do Supremo Tribunal Federal
Nelson Jobim, no Mandato de segurança n° 23.454/DF:

É da estrita competência do Poder Legislativo dizer
que o que se contém em concreto com essa expressão
“incompatível com o decoro parlamentar” nada mais é
que o juízo de valor sobre determinado fato, ao qual
se agrega essa adjetivação “incompatível com o decoro
parlamentar”. Ninguém, nem o Supremo Tribunal
Federal, poderá opor-se a qualquer tipo de decisão
que seja procedimentalmente tomada pelo Congresso
Nacional, com correção procedimental, no que diz
respeito à definição desse conteúdo. O conteúdo é
exclusivo do Congresso Nacional.

O Voto: Diante do exposto acima, de acordo com a
correção procedimental adotada por este Parlamento e com
base nas provas constantes dos autos, entendemos que as
condutas dos deputados Doutor Alexandre, Maurão de Carvalho
e Miguel Sena não configurarem comportamento incompatível
com o decoro parlamentar, visto que no episódios os referidos
deputados não se utilizaram de expressões que configuram
crime contra a honra, não incentivam a prática de crimes, não
ocorreu abuso de poder e muito menos o recebimento de
vantagens indevidas. Por isso, opinamos que arquivamento do
processo originado pelo requerimento n° 003/07.

É como votamos!

Plenário das Comissões, 22 de maio de 2007.

Deputado Wilber Coimbra
Relator

Ata da 1ª (primeira) reunião da  Comissão Temporária
Especial

Ata da 1ª (primeira) reunião da  Comissão Temporária Especial,
para apurar possível quebra de decoro parlamentar praticada
pelos Senhores Deputados: Maurão de Carvalho, Miguel Sena

e  Doutor Alexandre . Aos 23 (vinte e três) dias do mês de
maio de 2007 (dois mil e sete), às 13:00 (treze horas), no
plenário das comissões da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia, reuniu-se a Comissão Temporária Especial, sob
a presidência do Senhor Deputado Luiz Cláudio, com a presença
dos Senhores Deputados: Luiz Cláudio, Jesualdo Pires, Wilber
Coimbra, Professor Dantas e Luizinho Goebel. Havendo número
legal o Senhor Presidente deu por aberta a reunião,
dispensando a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida o
Senhor Deputado Luiz Cláudio solicitou ao Senhor Deputado
Wilber Coimbra fazer a leitura do seu relatório. Após a leitura
do relatório, o Senhor Presidente colocou em discussão. Usando
a palavra, o Senhor Deputado Jesualdo Pires, considerando
que o procedimento dos parlamentares Maurão de Carvalho e
Doutor Alexandre  de conduta inadequada proferida naquele
plenário, e para que não se repita esse tipo de comportamento
inadequado no plenário dessa Casa de Leis, solicitou a essa
comissão, uma advertência verbal aos Senhores Deputados
Maurão de Carvalho e Doutor Alexandre. Depois de algumas
observações dos membros da comissão, o Senhor Presidente
colocou em votação o relatório de lavra do Senhor Deputado
Wilber Coimbra, que propõe o arquivamento do processo objeto
do Requerimento nº 003/07, sendo que o mesmo fora aprovado
por unanimidade, com ressalva de uma advertência verbal a
ser aplicada aos Deputados Doutor Alexandre e Maurão de
Carvalho. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerada a reunião e, para constar eu Maria Joselma
de Souza, lavrei a presente ata, que depois de lida e discutida,
se aprovada, será assinada.

PARECER Nº 001/07

A comissão Temporária Especial, em reunião plenária
realizada hoje, aprovou por unanimidade o parecer do Relator
Deputado Wilber Coimbra, favorável pelo arquivamento do
processo  originado pelo  Requerimento nº 003/07, de autoria
do Senhor Deputado Neodi Carlos, para” Apurar possível quebra
de decoro parlamentar, praticadas pelos Senhores Deputados
Maurão de Carvalho, Miguel Sena e Alexandre Brito”, com
ressalva do Deputado Jesualdo Pires, pela aplicação de censura
verbal dos Deputados Alexandre Brito e Maurão de Carvalho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz
Cláudio, Jesualdo Pires, Wilber Coimbra, Professor Dantas e
Luizinho Goebel.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.

DEPUTADO LUIZ CLAUDIO
PRESIDENTE

DEPUTADO WILBER COIMBRA
RELATOR


