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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA   

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/03 
PROCESSO Nº 249/03   

Concede Título Honorífico de Cidadão 
Norte-rio-grandense ao Padre THEODORO 
JOAHANNES FRANCTSCUS SNIJDERS.    

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE ÜO NORTE, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 35, inciso XX, da Constituição do 
Estado do Rio Grande do Norte, e o artigo 71, inciso X, do Regimento Interno, e nos termos 
do artigo 331, do mesmo Diploma Legal (Resolução n° 46 de 14 de Dezembro de 1990).    

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo decreta e Eu promulgo a seguinte 
Resolução.  

Art. 1° - Fica concedido o Titulo Honorífico de Cidadão Norte-rio-grandense ao 
Padre THEODORO JOAHANNES FRANCISCUS SNIJDERS  

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  

Sala das sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 
Palácio José Augusto, em Natal, 31 de Março de 2003.        

ELIAS FERNANDES 
Deputado Estadual - PMDB  
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JUSTIFICATIVA   

O Padre THEODORO JOAHANNES FRANCISCUS SNIJDERS, nasceu na cidade de Helmond/Holanda 
no dia 28 de novembro de 1934 e teve sua ordenação sacerdotal na cidade de Nijmegen, no 
início da década de 60, dando início a um grande trabalho sacerdotal e no magistério 
daquele País, em assistência a jovens e camponeses no período de 1966 a1975.  

No ano de 1975, ao visitar um irmão missionário que já estava no Brasil, 
sentiu que poderia realizar aqui um grande trabalho de evangelização c de assistência 
sócio-econômica às populações carentes do nosso Pais. Solicitou sua vinda para o Brasil, no 
que foi atendido, dando início sua evangelização em 1977, na cidade de Fortaleza (Paróquia 
de Carlito Pamplona), onde recebeu várias condecorações das autoridades civis e 
eclesiásticas pelo reconhecimento deste trabalho.  

Chegou ao nosso estado, mais precisamente para a paróquia do município de 
Apodi, no dia 23 de agosto de 1983, onde, mais experiente e melhor conhecedor da real 
situação sócio-econômica de nosso povo, deu continuidade ao trabalho que havia iniciado em 
Fortaleza assistindo socialmente à população carente do município, com grande repercussão 
na região, principalmente, na organização das comunidades de base, onde grande número de 
produtores rurais foram beneficiados através de Associações Comunitárias de Produtores 
Rurais, que assim organizados, conseguiram implantar no município-, vários projetos 
produtivos na área Industrial (fabricas de costura), Agro-industrial (beneficiamento de 
castanha e sucos). Saúde(gabinete odontológico), e ainda perfuração e instalação de poços 
para abastecimento d'água e construção de redes de energia na zona rural.  

O trabalho do Padre continua na área da educação básica e teológica e na 
organização dos direitos da cidadania dos jovens, onde criou 50(cinquenta) grupos, sendo 40 
(quarenta) no perímetro rural envolvendo mais de 1000 (mil) jovens.  

O tempo e o gosto pelo trabalho tez com que o padre Theodoro passasse a amar a 
terra potiguar e até hoje continuar trabalhando incansavelmente pelo bem-estar do nosso 
povo, principalmente pêlos mais necessitados.   

Fica assim justificada o presente projeto de resolução.    

ELIAS FERNANDES 
Deputado Estadual – PMDB 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE LEI Nº 033/03 
PROCESSO Nº 260/03   

Institui o Sistema de Comunicação e 
Cadastro de Pessoas Desaparecidas e dá 
outras providências.  

O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE;:  

FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO aprovou e EU sanciono a 
seguinte Lei;  

Art. 1° - Fica criado o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas  
Desaparecidas do Estado do Rio Grande do Norte, afim de promover agilidade e eficácia ao 
processo de busca a pessoas desaparecidas no Estado.  

Art. 2° - Somente será inscrito no Sistema a pessoa cujo desaparecimento seja 
objeto de registro junto à autoridade policial competente.  

Art. 3° - Compete aos órgãos públicos estaduais reservar espaço em suas 
dependências para afixação de cartazes, similares ou outros meios de divulgação de 
desaparecidos, como forma de facilitar os trabalhos de busca.  

Art. 4° - Pode o órgão gestor do Sistema estabelecer convênios com empresas de 
difusão, comunicação, transporte coletivo municipal, intermunicipal! E interestadual e 
outros meios para divulgação de informações que possam contribuir 

com a busca dos desaparecidos.  

Art. 5° - A veiculação de dados sobre menores desaparecidos só se processará 
quando ocorrer prévia autorização expressa de pais ou responsáveis, em conformidade com a 
Lei Federal n° 8.069, de 1990.  

Art. 6° - Os estabelecimentos de saúde, públicos e privados, Devem, 
obrigatoriamente, sob pena de responsabilidade, comunicar à Secretaria de   Estado 

da Defesa Social dados identificadores das pessoas desacompanhadas que neles 
derem entrada em estado inconsciente, de perturbação mental ou impossibilitadas de se 
comunicar, por qualquer motivo.  

Parágrafo Único - A comunicação deverá ser feita no prazo de 18 oras,contados 
a partir do momento da entrada do paciente ao estabelecimento.  

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará está Lei no prazo de noventa dias 
contados a partir da data de sua publicação.  

Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.  

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 
Palácio "José Augusto" em Natal (RN), 02 de abril de 2003.     

RUTH CIARLINI 
Deputada Estadual – PFL 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA    

PROJETO DE LEI Nº 028/03 
PROCESSO Nº 224/03  

Reconhece como de Utilidade Pública a 
Companhia Teatral Arte Viva.   

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:  
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:                                                            

 

Art- lº. Fica reconhecida como de Utilidade Pública a Companhia Teatral Arte 
Viva, com sede e foro jurídico no município de Santa Cruz, neste Estado.  

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.                                               

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa, Palácio José Augusto; Natal/RN. 01 
de abril de 2003.                                         

PAULO DAVIM 
Deputado Estadual - PT 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA   

PROJETO DE LEI Nº 029/03 
PROCESSO Nº 245/03  

Reconhece de Utilidade Pública a 
Entidade que especifica.   

O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:  

FAÇO SABER QUE O Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1°. - Fica reconhecida como de Utilidade  Pública  a FUNDAÇÃO SÓCIO 
EDUCATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN - DR.FLÁVIO 
AZEVEDO RODRIGUES DE AQUÏNO, com sede e foro no Município de Nova Cruz, Estado do Rio 
Grande do Norte.  

Art- 2° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,revogadas as 
disposições em contrário.  

Sala das Sessões do Palácio José Augusto em Natal, 27 de Março de 2003.       

Deputado NELSON FREIRE  
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA   

PROJETO DE LEI Nº030/2003 
PROCESSO Nº 246/03  

Reconhece de Utilidade Pública a 
Entidade que especifica.  

O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:  

FAÇO SABER QUE O Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art.l°. - Fica reconhecida como de Utilidade  Pública  a ASSOCIAÇÃO OMUNITÁRIA 
ESPERANÇA DO AMANHÃ, com sede e foro no Município de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do 
Norte.  

Art. 2°. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

Sala das Sessões do Palácio José Augusto em Natal, 27 de Março de 2003.     

Deputado NELSON FREIRE                              

RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
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GABINETE DO DEPUTADO NELSON FREIRE  

PROJETO DE LEI Nº 031/2003 
PROCESSO Nº 247/03  

Reconhece de Utilidade Pública 
a Entidade que específica.  

O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:  

FAÇO SABER QUE O Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:  

Art. 1°. - Fica reconhecida como de Utilidade Pública  a ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SERROTE DOS BEZERRAS, com sede e foro no Município de 
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte,  

Art. 2" - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

Sala das Sessões do Palácio José Augusto em Natal, 27 de Março de 2003.       

Deputado NELSON FREIRE                           

RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Gabinete do Deputado JOACY PÂSCOAL  

PROJETO DE LEI N° 032/03 
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PROCESSO Nº 248/03  

Dispõe sobre curso preparatório nas    Instituições    Públicas 
Estaduais de ensino médio para ingresso ao ensino Superior.  

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:  

FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO, aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° - O poder Público oferecerá aos alunos de ensino médio curso 
preparatório de ingresso ao ensino superior nas instituições públicas estaduais de ensino 
médio e nos Centros de Atenção Intensivo a Criança CAIC.\  

Parágrafo único - São condições necessárias para a inscrição no curso de que 
traía este artigo:  

I - carência de recursos financeiros;  

II - comprovante de frequência mínima de 70% no terceiro ano do ensino 
médio;  

III - aproveitamento mínimo de 70% das notas no terceiro ano do ensino 
médio.  

Art. 2° - O poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação.  

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se 
as disposições em contrário.  

Sala das Seções da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 
Palácio "José Augusto", em Natal, 25 de março de 2003.     

JOACY PASCOAL 
Deputado             

JUSTIFICATIVA  

Constitui um desafio para o Estado a criação de curso preparatório para  
vestibular, tendo em vista o ingresso de alunos a uma universidade. A universidade como um 
todo constitui o principal centro do saber, porém como alcançá-la? Serão necessárias 
providência práticas e concretas para que a maioria tenha acesso a ela. Hoje as 
universidades se encontram em todo o País, bem como no Rio Grande do Norte suas grandes 
cidades. O aluno, ao concluir o ensino médio, logo passa a fazer o famoso curso em pré-
vestibular, a fim de preparar-se para as provas exigidas ao seu ingresso ao ensino 
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superior. Geralmente, pelo dispêndio que o curso apresenta, a maioria dos alunos 
interrompem seus estudos por falta de recursos financeiros, vindo assim  as frustrações, 
pois nesse curso completarão os conhecimentos necessários para uma melhor visão em 
progredir cada vez mais. Assim pensando, entendi que o Estado poderia oferecer essa 
oportunidade, utilizando-se os Centro de Atenção Intensivo a Criança (CAICs) bem como 
também as Unidades Estaduais de Ensino existentes, tendo em vista que estes já estão 
estruturados para o atendimento aos jovens e aos adultos; não há, portanto, ônus para o 
Estado, que pagará apenas aos professores, podendo ser aproveitados os já existentes. 
Partindo do princípio de que um povo se torna forte através da educação, entendemos que 
devemos procurar todos os meios possíveis para investimento em prol do ensino. Assim sendo, 
contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.  

Sala das Seções da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 
Palácio "José Augusto", em Natal, 25 de março de 2003.     

JOACY PASCOAL 
Deputado                             

RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA   

PROJETO LEI Nº 034/03 
PROCESSO Nº 261/03   

Reconhece como de UtiLidade Púbica a Entidade que especifica, e dá outras 
Providências.  
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A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE NORTE  

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei;  

Ari 1° Fica reconhecida como de Utilidade Pública a "ASSOCIAÇÃO DE AMPARO 
1VÍÚTUO AOS JARDÍNENSES" , com sede s foco Jitridico no Município de Jardim do Sendo, neste 
Estado.  

Art 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

Satã das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 
Palácio "JOSÉ AUGUSTO” ', em Natal 03 de abril de 2003.     

Deputado VIVALDO COSTA                            

RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

Gabinete do Deputado Luiz Almir   

 PROJETO DE LEI N° 035/03 
PROCESSO Nº 262/03  

PROJETO DE LEI Nº _____/2003. 
Proíbe a edificação e construção de cercas, tapumes, ruas, prédios de 

alvenaria e de quaisquer outros tipos nas dunas móveis e fixas de Genipabu, localizada no 
município de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte.  
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.  

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° - Fica proibida a construção e edificação de cercas,tapumes, ruas, 
avenidas, prédios de alvenaria e de outros quaisquer tipos em toda a área das dunas móveis 
e fixas de Genipabu, localizada no município de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte.  

Art. 2° - O Instituto de Desenvolvimento Económico e Meio Ambiente do Estado 
do Rio Grande do Norte (IDEMA) e a Secretaria de Estado do Turismo ficam responsáveis pela 
fiscalização e cumprimento desta Lei, a fim de proibir qualquer tipo de agressão ao fluxo 
turístico e a ecologia ambiental em toda a extensão das Dunas móveis e fixas de Genipabu.  

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte,  
PALÁCIO JOSÉ AUGUSTO, em Natal, 02 de abril de 2003.                                   

DEPUTADO LUIZ ALMIR               

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI   

As Dunas móveis e fixas de Genipabu são de grande importância para a Região de 
Natal e dos municípios circunvizinhos, pois elas respondem pelo reabastecimento da pressão 
hidrostática do aquífero na área, e a sua cobertura vegetal é de incalculável valor para a 
manutenção e captação desse reservatório natural.  

Ultimamente, proprietários de terrenos situados nesse vasto campo,exercendo 
intensa concorrência na exploração do turismo, vêm agredindo a natureza das Dunas de 
Genipabu, provocando o soterramento de áreas, com a construção de cercas e de outras 
edificações, obstáculos que prejudicam, sobretudo, o turismo, uma das maiores fontes de 
renda do Estado.  

E de suma importância ressaltar que no ecossistema dunar de Genipabu encontra-
se um sítio arqueológico de valor cientifico incalculável, estando a merecer as atenções 
das autoridades na sua preservação ambiental.  

Vários documentos técnico-cientificos sobre a área em questão evidenciam a 
importância dessas dunas, e as implicações geradas pelas atividades ímpactantes na área.  
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O espaço costeiro das Dunas e a sua biodiversidade necessitam contar com o 
apoio e a intervenção do Estado, para coibir o uso irracional praticado na área, com a 
destruição do seu ecossistema e de sua cobertura vegetal, reserva da biosfera da Mata 
Atlântica.  

Há necessidade, sob pena de intervenção, pelo Governo, que as Dunas de 
Genipabu tenham um uso sustentável, compatibilizando a sua preservação com atividades 
públicas e privadas, passíveis de execução.  

Na realidade, o incremento da ação humana nesse ambiente costeiro vem 
contribuindo, sobremaneira, para o avanço da depredação ambiental, gerando conflitos e 
destruição do ambiente Dunas e de sua vegetação nativa protetora.  

Daí a necessidade de proibição da construção e edificações de cercas, tapumes, 
obras de alvenaria e outras quaisquer que possam agredir a natureza do campo e obstacular o 
fluxo do turismo.         

ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 
OITAVA LEGISLATURA, realizada aos treze dias do mês de março de dois mil e três, sob a 
Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e Excelentíssima Senhora 
Deputada LARISSA ROSADO, e secretariada pelos Excelentíssimos Senhores Deputados PAULO 
DAVIM e GESANE MARINHO.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados 
ALEXANDRE CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, 
FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ DIAS, 
LARISSA ROSADO, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, PAULO DAVIM, RAIMUNDO 
FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e 
ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados JOSÉ ADÉCIO e LUIZ ALMIR,  havendo número 
legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. 
Do EXPEDIENTE, constou: requerimento do Deputado PAULO DAVIM solicitando a realização de 
uma Audiência Pública, através do Centro de Estudos e Debates, com o objetivo de discutir 
as condições em que se encontra a Casa do Estudante; requerimento da Deputada GESANE 
MARINHO apresentando sugestão à Governadora do Estado, no sentido de que seja enviado para 
esta Casa Projeto de Lei concedendo redução em uma hora diária às servidoras do Estado, que 
tenham filhos portadores de deficiência; requerimento da Deputada LARISSA ROSADO 
solicitando que seja consignada nos anais desta Casa e encaminhada à família do senhor José 
Pio Montenegro, manifestação de pesar pelo seu falecimento; requerimento do Deputado LUIZ 
ALMIR propondo ao Secretário da Agricultura, a perfuração de um poço tubular no Estádio de 
Pendências; requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES solicitando ao Secretário de Infra-
estrutura, a pavimentação do trecho interligando o Município de Serrinha dos Pintos à 
Pilões; dois requerimentos da Deputada RUTH CIARLINI solicitando à Caern, a aplicação de 
flúor na água que abastece o Município de Mossoró; e ao Secretário de Defesa Social, a 
inclusão na equipe pericial do ITEP de Mossoró, uma médica legista para proceder exames de 
corpo-delito em mulheres vítimas de agressão; dois requerimentos do Deputado NÉLTER QUEIROZ 
solicitando que sejam inseridos nos anais desta Casa e encaminhado às famílias dos senhores 
Cícero da Cunha Cavalcante, ex-Vereador de Santana do Matos, e Pacífico Medeiros Neto, ex-
Prefeito de Jucurutu, votos de pesar pelos seus falecimentos; dois requerimentos do 
Deputado JOSÉ DIAS sugerindo à Governadora Wilma de Faria e ao Prefeito Carlos Eduardo, a 
retomada da parceria administrativa entre Governo do Estado e Prefeitura do Natal, com o 
objetivo de complementar o saneamento de Ponta Negra; e ao Secretário de Infra-estrutura, 
sugerindo a elaboração de um Projeto para a implantação de um teleférico ligando a Cidade 
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de Martins à Casa de Pedra; quatro requerimentos do Deputado FRANCISCO JOSÉ propondo ao 
Secretário da Saúde, que sejam adotadas medidas necessárias com o objetivo de credenciar os 
hospitais para atender a área de neurologia; ao Secretário da Educação, solicitando a 
retomada do Convênio com a Prefeitura de Mossoró, para a realização do transporte dos 
alunos da Zona Rural; ao Secretário de Defesa Social, sugerindo a destinação de 20 % dos 
137 agentes de polícia civil que serão nomeados no próximo dia 1º abril, sejam destinados à 
Mossoró; e solicitando a instalação de uma Delegacia de Defesa da Mulher, em Mossoró; cinco 
requerimentos do Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI propondo aos Secretários: dos Recursos 
Hídricos, a perfuração de um poço tubular na Comunidade de Tubiba, em Japi; a extensão das 
Adutoras de Jardins até Fazenda Nova; e José Araújo até a Comunidade de Milhã, ambos em 
Angicos; à Telemar, solicitando a instalação de um telefone público no Distrito de Pedra 
Preta, em Japi; e ao Departamento de Estradas e Rodagens(D.E.R.), solicitando a construção 
das estradas que interligam João Câmara, Jardim de Angicos e Pedra Preta; três Projetos de 
Lei do Deputado ROBINSON FARIA reconhecendo como de Utilidade Pública as Associações 
Comunitárias "Ricardo Araújo", com sede em Monte das Gameleiras e Serra de São Bento, e 
foro jurídico em São José de Campestre; e a Associação de Moradores do Bairro de Nova 
Descoberta, com sede em Lagoa de Pedras e foro jurídico em Santo Antônio. Em Questão de 
Ordem Deputado GETÚLIO RÊGO registrou a presença, em Plenário, do ex-Deputado Bevenuto 
Pereira, membro desta Casa por duas Legislaturas. A Presidência fez o registro e agradeceu 
a presença. Havendo ORADORES INSCRITOS, com a palavra o Deputado PAULO DAVIM deu ciência ao 
Plenário de visita que fez a Casa do Estudante, registrando as presenças do Presidente, 
Secretário e Secretário Adjunto, nas galerias. Teceu considerações demonstrando preocupação 
ao perceber que as dificuldades encontradas também são provenientes de problemas políticos 
e ideológicos. Lamentado as condições críticas em que se encontra àquela Casa. Tendo 
recebido aparte do Deputado GETÚLIO RÊGO dispondo-se a buscar apoio junto com a Diretoria 
da Casa do Estudante e Órgãos Governamentais, para a manutenção e recuperação das 
instalações físicas. Ressaltando também as dificuldades enfrentadas pela Casa da Estudante. 
Somaram-se ainda ao pronunciamento, através de apartes, o Deputado LUIZ ALMIR e as 
Deputadas LARISSA ROSADO e RUTH CIARLINI; como também o Deputado VIVALDO COSTA sugerindo a 
instalação de uma Comissão para visitar as Casas de Estudantes do Estado e elaborar um 
documento de reivindicações para ser apresentado à Governadora. O Orador concluiu 
comunicando que irá solicitar a realização de uma Audiência Pública para debater a questão. 
Com a palavra o Deputado JOACY PASCOAL informou sua participação em Audiência Pública na 
Câmara Municipal, que discutiu a suspensão do atendimento a pacientes do SUS que necessitam 
de cirurgias traumo-ortopédica por falta de repasse financeiro. Na ocasião havia sugerido 
ao Promotor Público que o Estado e Município fossem responsabilizados pela não realização 
das cirurgias desses pacientes e pagassem as cirurgias em hospitais privados. Criticou 
duramente a falta de resolução para o problema; no que recebeu apartes dos Deputados 
PAULINHO FREIRE testemunhando o impasse instalado na reunião da Câmara; e LUIZ ALMIR 
criticando a política de saúde pública municipal. Retomando seu pronunciamento o Orador 
registrou a sensibilidade da ex-Prefeita e atual Governadora para com a saúde do município. 
Com a palavra o Deputado FERNANDO MINEIRO inicialmente solidarizou-se com o Deputado PAULO 
DAVIM em relação a proposta de realização de uma Audiência Pública para discutir os 
problemas da Casa do Estudante, alertando para a necessidade de discutir a criação de uma 
verba orçamentária destinada àquela Casa. Acatando a iniciativa do convite extensivo a 
todas as Casas do Estudante do Estado. Em seguida o Orador discorreu sobre o lançamento de 
sua página na Internet, denominada "Parlamentar Virtual" com o objetivo de aproximar este 
Poder Legislativo e os "internautas". Esclarecendo que nesta página estariam expostos os 
Projetos, sua tramitação e a votação. Em aparte Deputado NÉLTER QUEIROZ sugeriu a criação 
de um telefone 0800 para fornecer informações à população sobre os Projetos que tramitam 
nesta Casa. Deputado PAULO DAVIM, em aparte,     solidariza-se com o Orador.  Anunciada a 
ORDEM DO DIA: Deputado NÉLTER QUEIROZ pede que a Presidência dê por recebido sugestão de 
sua iniciativa encaminhada ao Senado Federal, especificamente aos representantes do Estado, 
para que votem a Medida Provisória 077, que beneficia o pequeno e médio proprietário rural. 
Deputado PAULO DAVIM apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a redução de taxas de 
consumo de água e manutenção de esgoto para os hospitais públicos e universitários 
conveniados com o SUS. Em sua justificativa informou que a Caern aprovou o método 
apresentado em seu Projeto. A Deputada GESANE MARINHO convidou os Senhores Deputados e a 
população presente para participarem de Audiência Pública em homenagem ao Dia Internacional 
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da Mulher, às nove horas de amanhã(14/03), no Plenarinho desta Casa, objeto de requerimento 
do Deputado PAULO DAVM. Deputado FERNANDO MINEIRO apresentou justificativa comunicando a 
impossibilidade de participar da Audiência. Facultada a palavra às    Comunicações     de    
LIDERANÇAS   e       PARLAMENTARES,  não      houve        pronunciamentos.       Nada     
mais     havendo    a      tratar,     a    Presidência encerrou a Sessão anunciando que 
compareceram vinte e dois Senhores Parlamentares, convocando uma Outra Ordinária para 
terça-feira, à hora Regimental.   

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões, 
Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 18 de março de 2003.   

A presente Ata foi por mim lavrada, Francisca Elizabete Xavier Freire, 
Assistente Parlamentar - PL 02, mat. 67.048, que após lida e aprovada, será assinada pelos 
Excelentíssimos Senhores:         

Presidente     

1º Secretário                                               2º Secretário                      
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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 
OITAVA LEGISLATURA, realizada aos dezoito dias do mês de março de dois mil e três, sob a 
Presidência dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA e FRANCISCO JOSÉ, e 
secretariada pela Excelentíssima Senhora Deputada GESANE MARINHO e o Excelentíssimo Senhor 
Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados 
ALEXANDRE CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, 
FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, 
JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, RAIMUNDO FERNANDES, 
ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos Senhores 
Deputados PAULINHO FREIRE, PAULO DAVIM(ausência justificada), RICARDO MOTTA e VIVALDO 
COSTA, havendo número legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão anterior, 
aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE, constou: requerimento da Deputada LARISSA ROSADO 
solicitando à Governadora do Estado, a recuperação da Cidade do Açu e do pólo fruticultor 
do Baixo Açu, atingidos por um vendaval; requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES propondo 
ao Secretário de Infra-estrutura e ao Departamento de Estradas e Rodagens(D.E.R), a 
pavimentação da estrada que liga Cel. João Pessoa/Água Nova; três requerimentos do Deputado 
FRANCISCO JOSÉ solicitando aos Secretários: de Infra-estrutura, a recuperação da RN-013, 
que liga Tibau do Sul à Grossos; e a duplicação da avenida Rio Branco, em Mossoró; da 
Educação, a ampliação do quadro de professores da Escola Estadual "Aída Ramalho", em 
Mossoró; dois requerimentos do Deputado LUIZ ALMIR propondo à Cosern, a continuação da rede 
elétrica para a Comunidade de               Pedra d´Água; e a eletrificação rural para as 
Comunidades de Lagoa de São José e Ubaeira, todas em João Câmara; Projeto de Lei do 
Deputado NELSON FREIRE reconhecendo como de Utilidade Pública a Fundação de apoio à 
Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN - FUNCERN, com sede e foro nesta Capital; 
Projeto de Lei do Deputado VIVALDO COSTA que estabelece a destinação de 10% das Unidades 
dos Programas Habitacionais do RN, para pessoas portadoras de deficiência; dois Projetos de 
Lei da Deputada LARISSA ROSADO que obriga a rede hospitalar do Estado a priorizar o 
atendimento de idosos acima de 65 anos nos casos de epidemia; e garante a permanência de 
acompanhante de pessoas idosas nos casos de internação em estabelecimentos de saúde, nas 
condições que especifica. Havendo ORADORES INSCRITOS, com a palavra Deputado ALEXANDRE 
CAVALCANTI teceu considerações acerca do Projeto de Lei de sua autoria que cria o Programa 
de Bolsa Acadêmica. Esclareceu que o Projeto tem como objetivo custear o ensino em 
universidades para estudantes provenientes da rede pública estadual, que concorre em 
desigualdade com os alunos da rede privada, os quais estão mais preparados para ingressar 
nas universidades públicas. Anunciada a ORDEM DO DIA: Deputado LUIZ ALMIR apresentou 
requerimento convidando o Secretário de Defesa Social, para vir a esta Casa, conforme sua 
agenda, com o objetivo de discutir um plano de segurança. Justificando o alto índice de 
violência registrado no Estado. À Presidência, Deputado ROBINSON FARIA, considerou 
pertinente a iniciativa e associou-se a ela. Considerando que o convite poderia ser feito 
informalmente. O autor da proposta sugeriu a vinda para a próxima quinta-feira(20/03); no 
que o Presidente ficou de analisar. Deputado FERNANDO MINEIRO pede que a Presidência dê por 
recebido requerimento encaminhado ao Procurador do Tribunal de Contas Assis Fernandes, 
congratulando-se pela sua determinação em relação a aplicação dos royalts. O Deputado 
solidarizou-se com o jornalista Marco Aurélio, entendeu ser conveniente a vinda do 
Secretário neste momento, e apresentou justificativa pela ausência do Deputado PAULO DAVIM. 
Deputado JOSÉ ADÉCIO fez a indicação dos membros do seu Partido para compor às Comissões 
Permanentes: Constituição e Justiça - Titulares Deputado GETÚLIO RÊGO e Deputada RUTH 
CIARLINI; Administração, Serviços Públicos e Trabalho - Titular Deputado GETÚLIO RÊGO e 
Suplente Deputado JOSÉ ADÉCIO; Finanças e Fiscalização         - Titular Deputado JOSÉ 
ADÉCIO e Suplente Deputada RUTH CIARLINI. Em Questão de Ordem Deputada GESANE MARINHO 
registrou o ingresso dos Deputados RAIMUNDO FERNANDES e DADÁ COSTA ao PDT, e fez a 
indicação deste último para compor a Comissão de Constituição e Justiça. A Presidência 
solicitou que o encaminhamento fosse instrumentalizado. Em Questão de Ordem Deputado LUIZ 
ALMIR questionou por não compor oficialmente nenhuma Comissão, mas afirmou que pretende 
participar de todas para discutir as matérias. Em Questão de Ordem Deputado ELIAS FERNANDES 
indicou para composição das Comissões: Constituição  e Justiça - Titular Deputado JOSÉ DIAS 
e Suplente Deputado NÉLTER QUEIROZ; Finanças e Fiscalização - Titulares Deputados ELIAS 
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FERNANES e JOSÉ DIAS e Suplente Deputado NÉLTER QUEIROZ. Facultada a palavra às LIDERANÇAS 
Deputado JOSÉ ADÉCIO solicitou que fosse justificada a sua ausência da Sessão do dia 
seguinte, informando que se fará presente nas festividades alusiva ao Padroeiro de Angicos, 
como também participará da instalação do Governo do Estado em Pau dos Ferros. Em seguida 
discorreu sobre o resultado de auditoria que será anunciada no dia seguinte pela 
Governadora, em que comprova a má qualidade do leite do Programa do Lei do Governo 
anterior. Defendendo que seja cobrada a responsabilidade de quem enganou ao Estado. Em 
aparte Deputado NÉLTER QUEIROZ sugeriu que o Programa do Leite fosse analisado durante todo 
o período do Governo anterior. Retomando seu pronunciamento o Orador afirmou ter documentos 
comprobatórios que questionam a qualidade do leite. Deputado LUIZ ALMIR, em aparte, 
considerou importante as averiguações em relação ao Programa do Leite, mas pediu cautela 
quanto as acusações. O Orador afirmou que a Governadora irá continuar com os Programas do 
Leite e do Pão, mas declarou que o Programa do Leite está "eivado de vícios", sendo 
necessário analisá-lo. Em aparte Deputado RAIMUNDO FERNANDES declarou irrestrita 
solidariedade ao Programa, não vê nenhuma acusação no pronunciamento, mas considerou que há 
uma má distribuição do leite, beneficiando apenas aos proprietários de usinas. Deputado 
GETÚLIO RÊGO, em aparte, considerou que no Governo passado o Programa foi utilizado como 
moeda eleitoral. Procedendo de forma diferente o Governo atual pretende estabelecer 
critérios para a distribuição desse leite, não fazendo distinção quanto ao posicionamento 
político-partidário. Também apartearam o Orador os Deputados: CLÁUDIO PORPINO informando 
que a Prefeitura de Natal, na administração Wilma de Faria, fez a distribuição do leite 
através das unidades de saúde, com todos os critérios técnicos; FERNANDO MINEIRO entendendo 
que esta Casa deveria esperar receber oficialmente a cópia do relatório, para poder se 
posicionar; JOACY PASCOAL destacando a coragem da Governadora em mandar averiguar as 
denúncias e defendeu a constituição de uma CPI para apurar esses questionamentos. Retomando 
seu pronunciamento o Deputado JOSÉ ADÉCIO registrou a realização de uma Audiência Pública 
para discutir essa questão do leite, agendada para a próxima                      terça-
feira(25/03), às dez horas, no Plenarinho. Deputado NÉLTER QUEIROZ fez uso da palavra em 
nome da liderança do PMDB discorrendo a respeito da suspensão dos Convênios com o 
transporte escolar dos alunos de ensino médio da zona rural. Tendo recebido apartes dos 
Deputados GETÚLIO RÊGO informando que o Governo vai firmar convênio com 162 Prefeituras 
para fazer o transporte escolar, não havendo distinção político-partidário; WOBER JÚNIOR 
convidando-o para somar esforços no sentido de Governar o Estado com coerência, que, com 
isso a população ganha em qualidade de vida; RAIMUNDO FERNANDES entende que deve haver uma 
união entre Governos Municipal, Estadual e Federal para a realização desses Convênios; 
FERNANDO MINEIRO defendendo agilidade para resolver a questão. Recebendo apartes ainda dos 
Deputados: ELIAS FERNANDES comungando que os cálculos sejam feitos sobre a renda per capita 
do Município; GETÚLIO RÊGO tecendo esclarecimentos sobre os Convênios; e CLÁUDIO PORPINO 
dizendo do zelo da Governadora com a administração pública. Deputado GETÚLIO RÊGO fez uso 
da palavra tecendo esclarecimentos acerca de entrevista concedida pelo Deputado JOACY 
PASCOAL afirmando que o "Deputado GETÚLIO RÊGO não conhecia nem entendia o Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa". O Orador informou que o Regimento Interno desta Casa é 
uma peça complexa que precisa de leitura diária e de debates, porque a interpretação é 
feita a medida em que cada um pensa diferente. O Orador declarou seu respeito pelo Deputado 
JOACY PASCOAL e aconselhou-o a transmitir suas idéias nesta Casa com a elegância que lhe é 
peculiar sem nunca se deixar trair pela emoção nem pelas disputas individuais. Reiterando 
que não concorda com a palavra que ele dirigiu ao Prefeito de Natal Carlos Eduardo; tendo 
recebido apoio, em apartes, dos Deputados RAIMUNDO FERNANDES e NÉLTER QUEIROZ. O Orador 
teceu elogios a atuação Parlamentar do Deputado JOACY PASCOAL no campo social. À 
Presidência, Deputado ROBINSON FARIA,  associou-se a preocupação do Deputado GETÚLIO RÊGO e 
dos seus aparteantes, e declarou ser um defensor do Regimento Interno desta Casa não 
permitindo nenhuma atitude contrária. Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, 
Deputado VIVALDO COSTA dela fez uso registrando o seqüestro relâmpago sofrido pelo 
jornalista Marco Aurélio de Sá e sua esposa. Solidarizando-se com a família e ressaltando 
que esse tipo de crime já foi cometido contra uma funcionário deste Poder. Considerando a 
necessidade de que sejam adotadas providências urgentes para coibir esse tipo de crime no 
Estado, e comungando com a vinda do Secretário a esta Casa. Deputada LARISSA ROSADO fez uso 
da palavra para solidarizar-se com a família do jornalista Marco Aurélio e pediu 
providências a Governadora, para que sejam adotadas medidas urgentes em relação a segurança 
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pública. A Presidência anuncia a pauta para a Sessão seguinte: Projeto de Resolução que dá 
nova denominação ao cargo de Agente de Segurança Legislativo. Nada mais havendo a tratar, a  
Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram vinte Senhores Parlamentares, 
convocando uma Outra Ordinária para amanhã, à hora Regimental.  

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões, 
Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 19 de março de 2003.   

A presente Ata foi por mim lavrada, Francisca Elizabete Xavier Freire, 
Assistente Parlamentar - PL 02, mat. 67.048, que após lida e aprovada, será assinada pelos 
Excelentíssimos Senhores:    

Presidente  

1º Secretário                                               2º Secretário                 
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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 
OITAVA LEGISLATURA, realizada aos dezenove dias do mês de março de dois mil e três, sob a 
Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e secretariada pelos 
Excelentíssimos Senhores Deputados RICARDO MOTTA e CLÁUDIO PORPINO.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados 
ALEXANDRE CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, 
FERNANDO MINEIRO, GESANE MARINHO, GETÚLIO RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, 
LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, PAULO DAVIM, RAIMUNDO 
FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e 
ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados FRANCISCO JOSÉ e JOSÉ ADÉCIO(ausência 
justificada), havendo número legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão 
anterior, aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE, constou: of. 962/03 notificando a 
liberação de recursos financeiros do Orçamento Geral da União(O.G.U.), no valor de 
oitocentos e noventa e sete reais e seis centavos, referente ao Contrato 
108.725037/00(Lagoa de Pedras); requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES solicitando ao 
Departamento de Estradas e Rodagens(D.E.R.),  a pavimentação da estrada que liga José da 
Penha à Marcelino Vieira; requerimento da Deputada RUTH CIARLINI sugerindo ao D.E.R., a 
recuperação asfáltica da RN-118 que liga o Município de São Rafael à BR-304; requerimento 
do Deputado ROBINSON FARIA solicitando ao Secretário de Infra-estrutura, a construção de 
uma ponte sobre o rio Jacu, ligando Itaperubu à Jundiá de Baixo, em Goianinha; requerimento 
do Deputado FRANCISCO JOSÉ solicitando ao Secretário da Educação, a recuperação e 
reestruturação da Escola Estadual Dix-Sept Rosado, no bairro Bom Jardim, em Mossoró; 
requerimento do Deputado EZEQUIEL FERREIRA propondo a instalação de um Batalhão de Polícia 
em Santa Cruz; requerimento da Deputada LARISSA ROSADO solicitando ao Ibama/RN, 
alternativas de manejo sustentável para os trabalhadores rurais dos Assentamentos da 
Reforma Agrária Modelo I e Baixa do Novilho, em João Câmara; três requerimentos do Deputado 
LUIZ ALMIR solicitando ao Secretário de Recursos Hídricos, a perfuração de poços artesianos 
nas Comunidades de Pedra d´Água e Vatentim; e à Cosern, eletrificação rural para a 
Comunidade de Arisco do Sotero, todas em João Câmara; três requerimentos do Deputado DADÁ 
COSTA solicitando ao Secretário de Infra-estrutura, providências urgentes, para conter o 
avanço do mar e das dunas na zona urbana da Cidade e Caiçara do Norte; ao D.E.R., o 
recapeamento asfáltico da RN-088 que liga Parelhas à Jardim do Seridó; e ao Dnocs, o reparo 
da parte jusante e tocante do Açude Caldeirões, em Parelhas; quatro requerimentos do 
Deputado RICARDO MOTTA solicitando ao Secretário da Agricultura, iluminação pública para os 
Assentamentos São Sebastião III e Padre Cícero, em Ceará-Mirim; ao Secretário de Recursos 
Hídricos, a perfuração de um poço tubular na Granja Santa Ana, em São José de Mipibu; à 
Telemar, a instalação de telefone público nos Assentamentos São sebastião III e Padre 
Cícero, em Ceará-Mirim; e solicitando que seja consignado nos anais desta Casa e 
encaminhado à família do senhor José Bezerra, voto de pesar pelo seu falecimento; quatro 
requerimentos do Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI solicitando ao Secretário de Recursos 
Hídricos, a construção de um poço tubular na Comunidade de Paturá, em Japi; e ao D.E.R., 
propondo a construção da "Estrada dos Mártires", na Comunidade de Uruaçu; a complementação 
da estrada que liga Macaíba à Igreja Nova; e a Comunidade de Serrinha à Massaranduba, todas 
em São Gonçalo do Amarante; quatro requerimentos do Deputado PAULO DAVIM propondo ao 
Secretário do Trabalho, da Justiça e da Cidadania, a implantação de uma Central do Cidadão, 
em Santa Cruz; ao Secretário da Defesa Social, a implantação de uma Delegacia Especializada 
de Defesa da Mulher, também em Santa Cruz; e à Telemar, a instalação de telefones públicos, 
em Santa Cruz; cinco requerimentos do Deputado PAULINHO FREIRE solicitando ao Secretário de 
Infra-estrutura, para agilizar a ligação de água do Distrito de Nova Descoberta, em Pedro 
Velho; a pavimentação entre o Terminal Turístico do Agreste e a Cidade de Pedro Velho; 
capeamento asfáltico ligando a praia de Caraúbas aos Municípios de Maxaranguape, Touros e 
Maracajaú; ao Secretário de Educação, solicitando a restauração do Cemitério e da Igreja 
Santa Rita da Cidade de Pedro Velho, ambos considerados Patrimônio Histórico; e a 
construção de uma Escola de ensino médio, em Pedro Velho; Projeto de Lei do Deputado PAULO 
DAVIM reconhecendo como de Utilidade Pública a Associação dos portadores de Deficiência 
Auditiva de Parnamirim, com sede e foro jurídico naquele Município; Projeto de Lei do 
Deputado PAULINHO FREIRE reconhecendo como de Utilidade Pública o Centro Social "Pastor 
José Faustino de Lima", com sede e foro em Governador Dix-sept Rosado; Projeto de Lei do 
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Deputado CLÁUDIO PORPINO reconhecendo como de Utilidade Pública a Associação Profissional 
dos Arrendatários do Centro de Turismo de Natal, com sede e foro nesta Capital. Havendo 
ORADORES INSCRITOS, com a palavra o Deputado NÉLTER QUEIROZ teceu considerações acerca da 
segurança pública do Estado. Registrando o aumento da violência e manifestando sua 
preocupação pela falta de políticas públicas para reverter a questão. Defendendo que a 
saída seria aumentar o contingente policial, mas o Secretário havia alegado falta de 
recursos para isso. O Orador sugeriu a contratação de vigilantes para combater 
emergencialmente a violência, enquanto não é realizado concurso. E fez apelo à Governadora 
para que encaminhe a esta Casa as Mensagens de Reformas e Programas do Governo. Em aparte o 
Deputado VIVALDO COSTA concordou com a preocupação do Orador, mas entende que as causas de 
violência são geradas por problemas sociais antigos. Com a palavra o Deputado PAULO DAVIM 
reportou-se a respeito das dificuldades enfrentadas pelos agricultores diante da falta de 
crédito e dívida impagável. Tendo lido "Carta" dos Agricultores do Trairí expondo suas 
dificuldades e apresentando sugestões. Em seguida deu ciência ao Plenário de sua 
participação, a convite do Conselho Municipal de Saúde de Caicó, de uma reunião 
extraordinária representativa sobre o alto índice de mortalidade infantil naquela Cidade. 
Manifestando surpresa e preocupação diante das estatísticas apresentadas pelo Presidente do 
Conselho. Considerando que o número continua aumentando. Em aparte Deputada LARISSA ROSADO 
registrou seu protesto diante da iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde, em suspender o 
pagamento dos plantões dos obstetras, anestesistas e pediatras de Mossoró, que prestam 
serviços à Apami. E solicitou providências imediatas. Deputado VIVALDO COSTA, em aparte 
defendeu que, segundo informações das Nações Unidas, o IDH de Caicó só perde para a 
Capital. Mas ressaltou que o sistema de saúde daquela Cidade precisa melhorar, pois os 
hospitais estão na eminência de fechar. Com a palavra o Deputado CLÁUDIO PORPINO teceu 
considerações rendendo homenagens ao Dia do Artesão. Destacando que o artesanato do nosso 
Estado é uma fonte de emprego e renda e uma das atrações turísticas. Recebendo apoio, em 
aparte, do Deputado ELIAS FERNANDES. O Orador concluiu registrando a realização do III 
Fórum  Permanente de Artesanato. Com a palavra o Deputado FERNANDO MINEIRO discorreu sobre 
os questionamentos levantados em relação ao Refis e o parcelamento das dívidas de algumas 
empresas acima de 120 meses. Afirmando que sua tese apresentada anteriormente foi reiterada 
através de Parecer da Procuradoria Geral do Estado publicado no Diário Oficial. Porém, 
discorda quando diz que o "Parlamento Potiguar extrapolou o limite". Tendo recebido aparte 
do Deputado NÉLTER QUEIROZ solidarizando-se com o seu pronunciamento. Em seguida o Deputado 
registrou sua participação em reunião com a Secretária de Educação, oportunidade em que, 
discordou do Parecer do Controlador Geral do Estado, sobre o cumprimento das promoções dos 
trabalhadores em educação. Afirmando que apresentou requerimento solicitando ao Secretário 
da Administração informações sobre a Folha de Pagamento do Estado e aguarda resposta. 
Anunciada a ORDEM DO DIA: Deputado ELIAS FERNANDES pede que a Presidência dê por recebido 
requerimento solicitando à Secretaria de Educação, providências urgentes para socorrer a 
situação de calamidade em que se encontra a Rede Pública Estadual de Apodi. Deputado PAULO 
DAVIM apresentou requerimento propondo ao Detran/RN, uma campanha permanente, em parceria 
com as Prefeituras, de prevenção de acidentes com motocicletas. Havendo matéria a 
deliberar, em pauta: Projeto de Lei que dá nova denominação ao cargo comissionado de Agente 
de Segurança Legislativo. Em votação: APROVADO À UNANIMIDADE. De conformidade com as 
Lideranças, foram dispensados as formalidades e os trâmites Regimentais das seguintes 
matérias: Projetos de Lei reconhecendo como de Utilidade Pública as Associações 
Comunitárias "Ricardo Araújo", com sede em Monte das Gameleiras e Serra de São Bento, e 
foro jurídico em São José de Campestre; e a Associação de Moradores do Bairro de Nova 
Descoberta, com sede em Lagoa de Pedras e foro jurídico em Santo Antônio, do Deputado 
ROBINSON FARIA. Em votação: APROVADOS POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei que reconhece como de 
Utilidade Pública o Clube dos Amantes da Poesia "Menestrel Leto Fernandes", com sede e foro 
na Cidade de Caraúbas, do Deputado ELIAS FERNANDES. Em votação: APROVADO À UNANIMIDADE. 
Facultada a palavra às LIDERANÇAS Deputado GETÚLIO RÊGO dela fez uso solicitando à Mesa 
Diretora, a realização de uma reunião com os Senhores Parlamentares para tratar sobre 
episódio que considerou "profundamente desagradável", após a Sessão do dia anterior. O 
Orador recebeu apartes de solidariedade dos Deputados NÉLTER QUEIROZ, FERNANDO MINEIRO, 
PAULO DAVIM, CLÁUDIO PORPINO EZEQUIEL FERREIRA e ELIAS FERNANDES; e das Deputadas RUTH 
CIARLINI, GESANE MARINHO e LARISSA ROSADO. O Orador declarou que sua iniciativa de 
solicitar uma reunião não tem como objetivo pedir a punição para Parlamentar. A Presidência 
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acatou a solicitação do Deputado GETÚLIO RÊGO e convocou uma Reunião com todos os Senhores 
Deputados. Deputado FERNANDO MINEIRO fez uso da palavra para saber se havia chegado a esta 
Casa cópia do Relatório sobre a questão do leite; no que foi esclarecido pela Presidência 
que sim, e que iria providenciar cópias para todos os senhores Deputados. Deputado FERNANDO 
MINEIRO lembrou a realização de uma Audiência Pública para o dia seguinte, com o objetivo 
de discutir sobre a questão do rio Pitimbu. Deputado NÉLTER QUEIROZ, em Questão de Ordem, 
sugeriu a instalação de interiorização deste Poder Legislativo, no segundo semestre. A 
Presidência considerou pertinente a reivindicação do Deputado. Deputado ROBINSON FARIA, à 
Presidência, comunicou que a propósito do requerimento do Deputado LUIZ ALMIR, convidando 
para vir a esta Casa o Secretário de Defesa Social para discutir sobre a segurança pública, 
este não poderá comparecer esta semana, pois encontra-se em Pau dos Ferros. Deputado PAULO 
DAVIM pediu informações sobre sua solicitação da formação de uma Comissão Especial para 
tratar de denúncias na Secretaria de Saúde. A Presidência informou que providências estão 
sendo adotadas. Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, não houve 
pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, a  Presidência encerrou a Sessão anunciando 
que compareceram vinte e dois Senhores Parlamentares, convocando uma Outra Ordinária para 
amanhã, à hora Regimental.  

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões, 
Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 20 de março de 2003.   

A presente Ata foi por mim lavrada, Francisca Elizabete Xavier Freire, 
Assistente Parlamentar - PL 02, mat. 67.048, que após lida e aprovada, será assinada pelos 
Excelentíssimos Senhores:   

Presidente  

1º Secretário                                               2º Secretário      
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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA, realizada aos vinte dias do mês de março de dois mil e 
três, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e da 
Excelentíssima Senhora Deputada LARISSA ROSADO, e secretariada pelos Excelentíssimos 
Senhores Deputados  WOBER JÚNIOR e PAULO DAVIM.   

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados 
CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, FERNANDO MINEIRO, GESANE MARINHO, JOACY 
PASCOAL, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, PAULINHO FREIRE, PAULO DAVIM, RICARDO MOTTA, ROBINSON 
FARIA, RUTH CIARLINI, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos Senhores 
Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, EZEQUIEL FERREIRA, FRANCISCO JOSÉ, GETÚLIO RÊGO, JOSÉ 
ADÉCIO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE(os quatro últimos com ausências justificadas), NÉLTER 
QUEIROZ e RAIMUNDO FERNANDES, havendo número legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata 
da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE, constou:  requerimento do 
Deputado ELIAS FERNANDES solicitando à Secretaria da Educação, solução para os diversos 
problemas que estão afetando seriamente as Escolas da Rede Estadual de Ensino, no Município 
de Apodi;   requerimento da Deputada RUTH CIARLINI solicitando à Secretaria do Trabalho, da 
Justiça e da Cidadania, a instalação de uma Central do Cidadão no bairro do Alto do São 
Manoel, em Mossoró;  requerimento do Deputado VIVALDO COSTA solicitando à Secretaria da 
Infra-estrutura, a inclusão no Plano Rodoviário Estadual, o projeto de "restauração com 
melhoramentos", das Estradas do Seridó; dois requerimentos da Deputada LARISSA ROSADO 
solicitando à Secretaria da Educação, a ampliação da Escola Estadual Jerônimo Rosado, em 
Governador Dix-sept Rosado; e solicitando que seja registrado nos anais desta Casa, o 
repúdio do povo norte-rio-grandense à guerra deflagrada contra o Iraque pelo Presidente dos 
EUA; três requerimentos do Deputado JOACY PASCOAL propondo à Secretaria da Educação, a 
implantação de uma Escola de Ensino Médio, no bairro do Planalto, nesta Capital; ao DER 
solicitando uma operação tapa buracos na RN-091, que interliga os Municípios de Santa Cruz 
e São Bento do Trairi; e o recapeamento da RN-023 trecho entre os Municípios de Santa Cruz 
e Jaçanã; três requerimentos do Deputado PAULO DAVIM propondo ao Secretário dos Recursos 
Hídricos, a instalação de um poço tubular no Município do Boqueirão, em Afonso Bezerra; à 
Secretaria da Educação, a construção de salas de aula nas Escolas Estaduais José Avelino e 
Marina Alina, ambas no Município de Afonso Bezerra; e ao DER solicitando melhoramentos da 
estrada carroçável que liga a Comunidade de Boqueirão à Afonso Bezerra; Comunicação do 
Deputado JOSÉ DIAS informando a sua renúncia da Liderança do PMDB nesta Casa  e indicando, 
por escolha unânime, o nome do Deputado NÉLTER QUEIROZ para o exercício deste encargo; Ato 
da Mesa 314/03 fixando o número de membros das Comissões Permanentes deste Poder 
Legislativo, para a Primeira Sessão Legislativa da Qüinquagésima Oitava Legislatura - 
Comissões: de Constituição, Justiça e Redação, cinco membros; e, de Finanças e 
Fiscalização; Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Social; Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Interior; Administração, Serviços Públicos e Trabalho; e Defesa 
dos Direitos Humanos e Cidadania, com três membros; Ato Regimental 003/03 nomeando os 
membros Titulares e Suplentes, para compor às Comissões Permanentes desta Casa Legislativa:  
Constituição, Justiça e Redação - Titulares: Deputados JOSÉ DIAS, DADÁ COSTA, Deputada RUTH 
CIARINI, Deputados PAULINHO FREIRE e EZEQUIEL FERREIRA; Suplentes: Deputado NÉLTER QUEIROZ, 
Deputada GESANE MARINHO, Deputados JOSÉ ADÉCIO, GETÚLIO RÊGO e JOACY PASCOAL; Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Interior - Titulares: Deputados FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO 
JOSÉ e JOACY PASCOAL; Suplentes: Deputados CLÁUDIO PORPINO, ELIAS FERNANDES e EZEQUIEL 
FERREIRA; Administração, Serviços Públicos e Trabalho - Titulares: Deputados GETÚLIO RÊGO, 
LUIZ ALMIR, PAULINHO FREIRE; Suplentes: Deputados JOSÉ ADÉCIO, FRANCISCO JOSÉ e Deputada 
RUTH CIARLINI; Finanças e Fiscalização                 - Titulares: Deputados ELIAS 
FERNANDES, JOSÉ DIAS e JOSÉ ADÉCIO; Suplentes: Deputados FERNANDO MINEIRO NÉLTER QUEIROZ e 
Deputada RUTH CIARLINI; Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania - Titulares: Deputados 
ALEXANDRE CAVALCANTI, PAULO DAVIM, PAULINHO FREIRE; Suplentes: Deputados FERNANDO MINEIRO, 
ELIAS FERNANDES e LUIZ ALMIR. Não havendo ORADORES INSCRITOS a palavra é facultada, e não 
havendo quem dela queira fazer uso é anunciada a ORDEM DO DIA: Deputado PAULO DAVIM 
apresentou requerimento propondo à Secretaria de Saúde, a aquisição de dois veículos para o 
Hospital Walfredo Gurgel. Justificou que aquela Unidade Hospitalar dispõe somente de um 
veículo tipo ambulância, com problemas mecânicos, e portanto, necessita de mais um veículo 
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para esse fim e outro para serviços administrativos. Deputado FERNANDO MINEIRO registrou 
que recebeu ofício circular do Sindicato dos Médicos, apresentando um estudo elaborado pelo 
Dieese sobre a defasagem salarial da categoria. Comunicou que, posteriormente, apresentará 
proposta para que conste nos anais da Casa o referido estudo. Facultada a palavra às 
LIDERANÇAS, Deputado FERNANDO MINEIRO dela fez uso discorrendo acerca do Relatório da 
Comissão Especial de Auditoria do Programa do Lei. Lamentou e considerou estarrecedor  o 
seu conteúdo. Citando, como exemplo, o desvirtuamento na distribuição do leite. Em seguida, 
comunicou que na Audiência Pública que irá discutir sobre o Programa, nesta Casa, através 
do Centro de Estudos e Debates, apresentará sugestões para os futuros gestores do Programa 
do Leite. O Orador, ainda em seu pronunciamento, questionou que a Comissão de Auditoria 
tenha encaminhado somente o exercício de 2002, quando o Relatório cita que o Programa foi 
"desvirtuado a partir de 1998". Tendo solicitado à Mesa, para que  os dados fornecidos à 
esta Casa sejam a partir desta data. Deputada GESANE MARINHO fez uso da palavra tecendo 
considerações acerca da Campanha da Fraternidade, cujo lema: "Vida, Dignidade e Esperança", 
busca resgatar a dignidade dos idosos. Destacando que o tema da campanha baseia-se em dados 
do último senso do IBGE, onde diz que 8,6% da população brasileira são de idosos, porém,  
demonstrou preocupação quando não se tem investido em programas para melhorar a qualidade 
de vida dessas pessoas. Afirmando ser essa uma das suas maiores preocupações. Deputado 
ELIAS FERNANDES fez uso da palavra reportando-se a respeito da paralisação da rede escolar 
pública da Cidade de Apodi, em virtude da total falta de condições de funcionamento. O 
Deputado registrou que são quatro mil alunos fora das salas de aula, oriundos das Escolas 
Estaduais Zenilda Gama, Ferreira Pinto, Gerson Lopes, Antônio Dantas e o Caic, onde as 
atividades escolares estão suspensas em decorrência da falta de gás GLP, energia elétrica, 
material de expediente e de limpeza. Informando que apresentou requerimento encaminhando 
apelo à Governadora do Estado e à Secretária de Educação, solicitando providências o mais 
rápido possível, para que seja revertido esse quadro.  Tendo solicitado ao Presidente que 
essa proposta tramite em caráter de urgência, tendo em vista a gravidade do problema. A 
Presidência acatou a solicitação e determinou agilidade no trâmite da propositura. 
Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, Deputado JOACY PASCOAL registrou a 
realização do casamento do Deputado EZEQUIEL FERREIRA, nesta data, parabenizando-o pelo 
fato. Deputado PAULO DAVIM fez uso da palavra para registrar a crise, que considerou 
crônica, do Hospital Walfredo Gurgel. Afirmando que a falta de material cirúrgico é 
constante, prejudicando o serviço o qual se presta, provocando um verdadeiro colapso no 
atendimento. Forçando a Diretoria recém-empossada a se reunir, em caráter extraordinário, e 
pedir a auto-exoneração dos cargos que ocupam. Onde na oportunidade o corpo clínico 
solicitou o fechamento do hospital pela total falta de condição de atendimento. O Deputado 
esclareceu que os problemas vêm ocorrendo por falta do repasse financeiro através da 
Prefeitura. Mas, comunicou que após audiência com a Governadora esta autorizou a imediata 
autonomia administrativa e financeira daquela Unidade Hospitalar. Manifestando sua 
satisfação diante da decisão adotada. Em aparte Deputado CLÁUDIO PORPINO lamentou  que os 
recursos não estejam sendo repassados, mas declarou sua confiança na postura da 
Governadora. Com a palavra o Deputado FERNANDO MINEIRO manifestou interesse em encaminhar 
requerimento à Comissão de Auditoria do Programa do Leite, solicitando a relação dos Termos 
de Convênios e Aditivos firmados.  Nada mais havendo a tratar, a  Presidência encerrou a 
Sessão anunciando que compareceram quinze Senhores Parlamentares, convocando uma Outra 
Ordinária para terça-feira, à hora Regimental.   

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões, 
Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 21 de março de 2003.    

A presente Ata foi por mim lavrada, Francisca Elizabete Xavier Freire, 
Assistente Parlamentar - PL 02, mat. 67.048, que após lida e aprovada, será assinada pelos 
Excelentíssimos Senhores:    
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Presidente    

1º Secretário                                               2º Secretário                     
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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA, realizada aos vinte e cinco dias do mês de março de dois 
mil e três, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e 
secretariada pelos Excelentíssimos Senhores Deputados NÉLTER QUEIROZ e ALEXANDRE 
CAVALCANTI.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados 
ALEXANDRE CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, FRANCISCO JOSÉ,  GESANE 
MARINHO, GETÚLIO RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, 
NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, PAULO DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON 
FARIA, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados 
EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO(ausência justificada), NELSON FREIRE e RUTH CIARLINI, 
havendo número legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, 
sem restrições. Do EXPEDIENTE, constou: of. Circular 027/03-MPAS/DGFNAS/CGOF encaminhando 
cópia das planilhas informando a transferência de recursos para os Fundos Municipais de 
Assistência Social/RN, destinados a manutenção dos Serviços Assistenciais de Ação 
Continuada e Rede Abrigo/02; of. 054/03-GSA/SINTEC comunicando que por falta da liberação 
dos recursos financeiros através da SEPLAN, foram rescindidos os Convênios 006  e 007/02, 
celebrados entre esta Pasta de Governo e as Associações Beneficentes Antônio Anastácio e 
Joana Mirim; of. 1035/03-CAIXA notificando a liberação de recursos financeiros oriundos do 
Orçamento Geral da União, no valor de hum mil e setenta reais e sessenta e dois centavos, 
referentes ao Contrato                          108.313-57/00(Angicos), destinados ao 
Programa Morar Melhor; Comunicado dos Integrantes do Partido da Frente Liberal(PFL), 
indicando o nome do Deputado JOSÉ ADÉCIO para a Liderança do Partido nesta Casa; 
requerimento do Deputado JOSÉ DIAS sugerindo à Exma. Sra. Governadora do Estado e ao Exmo. 
Sr. Secretário do Planejamento e das Finanças, a publicação dos Balancetes com Receitas e 
Despesas, no Diário Oficial do Estado; requerimento do Deputado JOACY PASCOAL solicitando 
ao Exmo. Sr. Secretário da Defesa Social, a instalação de uma Delegacia  no bairro 
Planalto, nesta Capital; requerimento do Deputado FRANCISCO JOSÉ solicitando ao Exmo. Sr. 
Secretário Estadual da Saúde, a informatização da Unidade Central de Agentes 
Terapêuticos(Unicat); requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES à Telemar, solicitando a 
instalação de telefones públicos em Sítios  no Município de Marcelino Vieira; requerimento 
do Deputado ROBINSON FARIA e Outros, solicitando que seja inserido nos anais desta Casa e 
encaminhando à família do senhor Adauto Rocha, voto de pesar pelo seu falecimento; dois 
requerimentos do Deputado PAULO DAVIM propondo à STTU, a disponibilidade de um guarda de 
trânsito para controlar o fluxo de ambulância e táxi, bem como outros veículos na portaria 
do Pronto-socorro do Hospital Walfredo Gurgel; e à Superintendência da Caixa Econômica 
Federal, solicitando através do Convênio Governo do Estado/Caixa, a construção de Casas 
Populares, em Afonso Bezerra; dois requerimentos do Deputado ROBINSON FARIA propondo ao 
Exmo. Sr. Secretário do Trabalho, da Justiça e da Cidadania, a implantação de uma Central 
do Cidadão, na Cidade de São José de Mipibu; e uma outra na Cidade de Santo Antônio; três 
requerimentos da Deputada LARISSA ROSADO sugerindo à Exma. Sra. Secretária da Educação,  a 
implantação de um Centro de Estudos Supletivos, no bairro Alto de São Manoel, em Mossoró; e 
o fornecimento de transporte escolar para os alunos das Comunidades Rurais de Riachinho, 
Maísa, Passagem de Pedras e Rancho da Caça, que estudam na zona urbana de Mossoró; e 
solicitando a cessão do Plenário "Deputado Moacir Duarte" ao Centro de Direitos Humanos e 
Memória Popular do RN, das oito às dezoito horas do dia vinte e quatro de abril do ano em 
curso, para a realização da III Conferência Estadual de Direitos Humanos; Projeto de Lei do 
Deputado CLÁUDIO PORPINO que altera o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.028, de 11 de 
dezembro de 2001, e dá outras providências; Mensagem 003/03-GE encaminhando Projeto de Lei 
que dispõe sobre a alteração do art. 29, parágrafo 2º, IV, e parágrafo 3º, III, e do artigo 
73, da Lei 6.968, de 30 de dezembro de 1996, instituidora do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação(ICMS), no Rio Grande do Norte. O Presidente 
registrou o recebimento de ofício encaminhado pelo Presidente da Petrobrás, confirmando sua 
presença no debate sobre a Refinaria, aguardando a confirmação da data. Havendo ORADORES 
INSCRITOS com a palavra o Deputado RICARDO MOTTA, inicialmente, registrou com satisfação a 
presença de sua sobrinha Sheila. Em seguida teceu considerações a respeito do debate, em 
Audiência Pública, sobre o Relatório da Comissão de Auditoria do Programa do Leite. 
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Parabenizando o Deputado JOSÉ ADÉCIO pela iniciativa. Registrando que no referido Relatório 
exposto pela Secretária de Ação social, foram detectadas diversas irregularidades no 
Programa, dentre as quais o pagamento de cerca de oitenta mil litros de leite que não foram 
distribuídos. Ainda em seu pronunciamento o Orador propõe à Secretaria de Ação Social, a 
expansão do Programa do Leite aos idosos do Estado. Esclarecendo que a proposta foi objeto 
de requerimento de sua iniciativa na Legislatura passada. Em seguida registrou que os 
Prefeitos da Região do Baixo-Açu encaminharam expediente ao Senador José Agripino, 
solicitando apoio para proceder gestões junto ao Dnocs e ao Ministério da Integração 
Nacional, para que os títulos de terra sejam expedidos, e assim, os agricultores daquela 
Região tornarem-se aptos a adquirir financiamentos e a assistência técnica. Enfatizando que 
naquela Região são gerados aproximadamente três mil empregos, somente no cultivo da banana, 
os quais, sem o apoio dessas instituições geraria um prejuízo de dez milhões de reais, 
somente na Cidade do Alto do Rodrigues. Solicitando apoio aos Deputados com representação 
naquela Região, no sentido de que sejam somados esforços. Tendo recebido apoio, em apartes, 
dos Deputados JOSÉ ADÉCIO registrando as dificuldades enfrentadas pelos pequenos irrigantes 
que fizeram empréstimos junto ao Banco do Brasil. O Deputado defendeu, também, ser esse o 
momento de lutar pela instalação do gasoduto, considerando a existência de dois Projetos: 
um elaborado pela Fiern e outro pela Potigás; NÉLTER QUEIROZ sugerindo que fosse enviado a 
esta Casa a relação dos pequenos agricultores que serão agraciados com os títulos de terra; 
e LUIZ ALMIR ressaltando a importância do gasoduto e do Baixo-Açu; como também propondo a 
ida de Parlamentares à Brasília com o objetivo de lutar pela instalação da Refinaria de 
Petróleo e a duplicação da BR-101. Com a palavra o Deputado CLÁUDIO PORPINO reportou-se  
acerca da necessidade da criação dos Conselhos de Educação Municipais e dos Planos de 
Carreiras para que ocorra a regulamentação do repasse que beneficiam o ensino público 
fundamental. Considerando que a dificuldade da composição desses Conselhos é a falta de 
conscientização da população. Informando que o prazo para esse repasse está se exaurindo, e 
por isso,  recebeu apelo da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação e da 
Femurn solicitando a prorrogação dos prazos para que os Municípios se adeqüem a Lei. 
Oportunidade em que, apresentou Projeto de Lei nesse sentido. Fazendo apelo para que fossem 
dispensados os trâmites Regimentais. A Presidência consultou aos Líderes de Bancada, os 
quais entenderam  a importância da matéria e acataram a proposta. Deputado NÉLTER QUEIROZ, 
em aparte, solicitou ao Deputado CLÁUDIO PORPINO que, em entendimento com a Governadora, 
procurasse uma solução para o problema dos alunos da rede pública estadual da zona rural 
que encontram-se sem transporte escolar. Em aparte Deputado LUIZ ALMIR parabenizou ao 
Orador pela iniciativa; e pediu que o Deputado interferisse junto à Governadora quanto a 
questão das nomeações de Diretores de Escolas.  A palavra foi concedida ao Deputado JOACY 
PASCOAL dizendo de sua satisfação pela regularização do atendimento a pacientes com 
problemas traumo-ortopédico  e dos hospitais que atuam nessa área. Destacando o acúmulo de 
pacientes que aguardam os procedimentos cirúrgicos. Em seguida discordou das  declarações 
proferidas pelo Vice-Prefeito da Cidade de Mossoró, considerando duras as críticas feitas à 
Governadora. Disse também de sua insatisfação com as declarações do Deputado LUIZ ALMIR, 
durante entrevista à imprensa local, a respeito das cotas de participação dos Senhores 
Vereadores quando apoiavam a administração anterior da Prefeitura do Natal. Tendo prestado 
esclarecimentos a esse respeito, considerando que a questão foi tratada de forma maléfica. 
Recebendo aparte do Deputado LUIZ ALMIR, ponderando e afirmando que somente dará 
entrevistas ao vivo, pois a matéria veiculada foi editada e não mostrou seu posicionamento 
na íntegra, ocasionando um equívoco na interpretação. Esclarecendo o que havia declarado na 
reportagem. Também em aparte o Deputado PAULINHO FREIRE solidarizou-se com o pronunciamento 
do Orador. Em Questão de Ordem Deputado LUIZ ALMIR solicitou informações sobre a realização 
de Audiência Pública, na próxima quinta-feira(27/03), com o Exmo. Sr. Secretário de Defesa 
Social, para discutir sobre segurança pública; a Presidência informou que após esta Sessão 
entrará em contato com o Secretário para ver a disponibilidade de sua agenda. Anunciada a 
ORDEM DO DIA: Deputado JOSÉ DIAS esclareceu que, por falta de quorum, as Comissões de 
Constituição e Justiça e Finanças e Fiscalização, não realizaram no dia vinte e quatro do 
corrente as suas Reuniões para a escolha dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, conforme  determinação. Por isso, embasado no Regimento Interno, solicitou 
ao Presidente a convocação de Reuniões das referidas Comissões para amanhã, às dez horas, 
para tratar do mesmo objetivo. Deputado JOSÉ ADÉCIO pede que seja inserido nos anais desta 
Casa, artigo do Deputado Ney Lopes denominado: "Pão, Leite e Lama". Em seguida acatou a 
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proposta do Deputado JOSÉ DIAS e informou que logo mais se reunirá com o Deputado WOBER 
JÚNIOR, no sentido de discutir a definição da composição dos cargos citados das Comissões. 
Deputado RAIMUNDO FERNANDES discordou do posicionamento do Deputado JOSÉ ADÉCIO quanto a 
formação dos cargos das Comissões. Com a palavra a Deputada GESANE MARINHO apresentou 
Projeto de Lei que altera dispositivo da Lei 8.028, de 11 de dezembro de 2001, e dá outras 
providências, que se refere ao salário-educação. Justificando que o citado Projeto vem 
corrigir, o que considerou injustiça, na aplicação da Lei atual. Deputada LARISSA ROSADO 
apresentou requerimento propondo a realização de uma Audiência Pública para o dia nove do 
mês em curso, com o objetivo de discutir sobre os problemas dos produtores do Distrito de 
Irrigação Baixo-Açu, recentemente devastado por um vendaval. Deputado DADÁ COSTA pede que a 
Presidência dê por recebido requerimento de sua iniciativa solicitando à Secretaria da 
Agricultura, a doação de vacinas contra aftosa, para o pequeno produtor  rural. Deputado 
GETÚLIO RÊGO, em Questão de Ordem, registrou as presenças, nas galerias, dos Prefeitos de 
Serrinha dos Pintos, Riacho da Cruz e de Severiano Melo. Em Questão de Ordem Deputado 
PAULINHO FREIRE comunicou a realização de uma Audiência Pública, às dez horas de amanhã, 
para discutir sobre o tema da Campanha da Fraternidade. Em razão das Questões de Ordem 
levantadas, a Presidência convocou uma Reunião de Líderes, para logo após esta Sessão. De 
acordo com as Lideranças a Presidência anunciou para a pauta da Sessão seguinte o Projeto 
de Lei do Deputado CLÁUDIO PORPINO que altera o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.028, de 
11 de dezembro de 2001, e dá outras providências. A Presidência registrou a realização de 
uma marcha pela paz, convocada pela  O.A.B., às dezesseis horas da sexta-feira. Facultada a 
palavra às Comunicações de LIDERANÇAS e PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. Nada mais 
havendo a tratar, a  Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram vinte 
Senhores Parlamentares, convocando uma Outra Ordinária para amanhã, à hora Regimental.   

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões 
"Deputado CLÓVIS MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 26 de março de 2003.   

A presente Ata foi por mim lavrada, Francisca Elizabete Xavier Freire, 
Assistente Parlamentar - PL 02, mat. 67.048, que após lida e aprovada, será assinada pelos 
Excelentíssimos Senhores:      

Presidente   

1º Secretário                                               2º Secretário                   
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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA, realizada aos vinte e seis dias do mês de março de dois 
mil e três, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e 
secretariada pelos Excelentíssimos Senhores Deputados RICARDO MOTTA e FRANCISCO JOSÉ.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados 
CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, FRANCISCO JOSÉ,  GESANE MARINHO, GETÚLIO 
RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, 
NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, PAULO DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON 
FARIA, RUTH CIARLINI, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos Senhores 
Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, EZEQUIEL FERREIRA e FERNANDO MINEIRO, os dois últimos com 
ausências justificadas, havendo número legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata da 
Sessão anterior, aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE, constou: requerimento do Deputado 
CLÁUDIO PORPINO solicitando que seja registrado nos anais desta Casa, voto de louvor pela 
comemoração dos quarenta anos de emancipação política do Município de Jaçanã; requerimento 
do Deputado ELIAS FERNANDES propondo ao Secretário dos Recursos Hídricos a expansão da 
Adutora Monsenhor Expedito, para atender Comunidades em Ielmo Marinho;  requerimento do 
Deputado RAIMUNDO FERNANDES encaminhando Pedido de Informações à Secretaria de Tributação, 
sobre a quantidade de leite em pó que entra no Estado e seus respectivos destinatários; 
dois requerimentos do Deputado ROBINSON FARIA solicitando ao D.E.R. a recuperação da malha 
viária da Região Agreste; e à Secretaria de Ação Social a construção de casas populares na 
Região Agreste, através do Programa de Subsídio à Habitação; dois requerimentos do Deputado 
PAULO DAVIM solicitando à Secretaria Estadual de Educação a recuperação da Escola Cenecista 
Prof. Arnaldo Arsênio de Azevedo, área rural do Município de Ipanguaçu; ao Secretário 
Estadual de Saúde solicitando a conclusão da restauração da Maternidade Graciliano Lordão, 
em Parelhas; Projeto de Lei do Deputado JOACY PASCOAL reconhecendo como de Utilidade 
Pública a Fundação Beneficente Presbítero Francisco Joaquim da Silva, com sede e foro no 
Município de Currais Novos. Havendo ORADORES INSCRITOS, o Deputado NELSON FREIRE fez 
pronunciamento anunciando seu desligamento do Partido Popular Brasileiro (PPB). O referido 
discurso encontra-se anexado nesta Ata. Recebeu apartes de solidariedade dos Deputados 
RICARDO MOTTA, RAIMUNDO FERNANDES, CLÁUDIO PORPINO, FRANCISCO JOSÉ, VIVALDO COSTA, GETÚLIO 
RÊGO, LUIZ ALMIR, WOBER JÚNIOR, enfatizando o novo momento político no Estado. Com a 
palavra o Deputado CLÁUDIO PORPINO discorreu sobre a comemoração dos quarenta anos de 
emancipação política do Município de Jaçanã. Registrando a necessidade de se aproveitar o 
potencial turístico desse Município, implantando o Programa de Incentivo ao Turismo 
Regional. Concluiu parabenizando aos cidadãos Jaçanãenses. Deputado PAULO DAVIM no uso da 
palavra teceu considerações inicialmente sobre a interdição de um pavimento do Hospital 
Walfredo Gurgel, por causa de uma infiltração. O Orador propôs a formação de uma Comissão 
de Parlamentares para verificar "in loco" essa Unidade Hospitalar e buscar esforços para 
solucionar de vez os problemas crônicos ali instalados. Em seguida registrou que o serviço 
de verificação de óbito de Natal está paralisado, em decorrência da greve dos médicos 
legistas por falta de pagamento. O Deputado pediu informações sobre requerimento de sua 
iniciativa encaminhado à Mesa, solicitando a instalação de uma Comissão Especial para 
apurar denúncia de possível desvio de recursos da Secretaria Estadual de Saúde, no valor de 
mais de dezessete milhões. A Presidência esclareceu que, uma Comissão para averiguar teria 
que ser uma CPI, pois uma Comissão Especial não tem autonomia de acessar documentos 
comprobatórios. E para a CPI seria necessário a apresentação de um requerimento com a 
assinatura de oito Parlamentares. Em aparte Deputado LUIZ ALMIR solidarizou-se com o seu 
pronunciamento e questionou o remanejamento de ortopedistas do Hospital Santa Catarina. O 
Orador registrou que recebeu informações da Vereadora Rossana do PT de Macaíba, comunicando 
que sua palavra está sendo cassada reiterada vezes na Câmara, como também sendo impedida de 
expressar seu posicionamento.  Deputado VIVALDO COSTA, em aparte, aconselhou o Orador a 
procurar o Secretário de Saúde, para apresentar suas reivindicações. O Orador recebeu 
apartes, ainda, da Deputada RUTH CIARLINI e dos Deputados PAULINHO FREIRE e FRANCISCO JOSÉ,   
associando-se ao seu pronunciamento. Em seguida parabenizou ao Deputado JOSÉ ADÉCIO pela 
Audiência Pública, na qual discutiu-se sobre a questão do Programa do Leite. Registrando 
que o referido Programa "ao invés de levar saúde está levando doença e ao invés de diminuir 
está aumentando as diferenças sociais". A Presidência comunicou que o Exmo. Sr. Secretário 
de Defesa Social, Cláudio Santos, estará presente na Sessão do dia seguinte, para discutir 
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sobre a segurança pública, objeto de requerimento do Deputado LUIZ ALMIR. Deputado PAULINHO 
FREIRE, em Questão de Ordem, esclareceu que fez pronunciamento cobrando do Governo do 
Estado a regularização do transporte escolar da zona rural para zona urbana do Estado; no 
que, foram atendidas as reivindicações sem discriminar Municípios. Anunciada a ORDEM DO 
DIA: Deputado PAULO PAVIM apresentou dois requerimentos solicitando à Secretaria Estadual 
de Saúde a realização de cursos de capacitação em Suporte Básico de Vida, para todos os 
Auxiliares de Enfermagem funcionários do Estado; e os cursos de Advance Trauma Life Suport 
(ATLS) e Advance Cardiology Life Suport (ACLS), para serem ministrados aos profissionais 
médicos e enfermeiros que atuam na área de urgência clínica e traumatológica dos hospitais 
Walfredo Gurgel/Clóvis Sarinho, Santa Catarina, Tarcísio Maia, em Mossoró, e o Hospital 
Regional de Pau dos Ferros; e dois Projetos de Lei que dispõe sobre a proteção à saúde e 
segurança dos trabalhadores do Serviço Público do Estado; e sobre a limpeza, desinfecção de 
reservatórios de água e inspeção sanitária nos prédios onde funcionam estabelecimentos 
públicos, e dá outras providências. Deputada LARISSA ROSADO apresentou requerimento 
encaminhando sugestão à Governadora, para que o Programa do Leite seja ampliado para 
atender crianças de três até sete anos. Deputado ELIAS FERNANDES anunciou a deliberação da 
Reunião da Comissão de Finanças e Fiscalização, em que ficou determinada a realização das 
Reuniões para as          quartas-feiras, às nove horas, e para Presidente e Vice foram 
eleitos o seu nome e do Deputado JOSÉ DIAS, respectivamente. De acordo com as Lideranças 
foram dispensados os trâmites Regimentais do Projeto de Lei que altera o parágrafo 2º do 
artigo 3º da Lei 8.028, de 11 de dezembro de 2001, e dá outras providências, do Deputado 
CLÁUDIO PORPINO. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, 
Deputado JOSÉ ADÉCIO dela fez uso discorrendo sobre a formação das Comissões Permanentes, o 
número de membros e a eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente. Tendo 
recorrido ao Regimento Interno em seu artigo 88, para expor seu posicionamento. 
Questionando com veemência a falta de cumprimento do Regimento quanto as indicações para os 
cargos de Presidente e Vice da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em aparte 
Deputado ELIAS FERNANDES teceu esclarecimentos sobre a condição do Deputado JOSÉ DIAS ao 
assumir a Presidência da citada Comissão. Deputada RUTH CIARLINI, em aparte, comungou com o 
posicionamento do Orador; o qual retomou seu pronunciamento defendendo que, Regimentalmente 
e Constitucionalmente esta Comissão "pertence" ao PFL. Recebeu aparte do Deputado DADÁ 
COSTA entendendo que o processo das eleições para as Comissões foi democrático. E anunciou 
que as Reuniões serão realizadas as terças-feiras, às nove horas, na sala das Comissões 
Permanentes. Em aparte Deputado GETÚLIO RÊGO considerou que o "Partido foi atropelado no 
seu direito Regimental e Constitucional". Retornando ao seu pronunciamento o Orador 
reiterou que a eleição para Presidente da referida Comissão é "questionável e sem 
embasamento legal", por isso, afirmou que em respeito ao seu Partido e da Liderança que 
exerce, retira o nome dos membros indicados pelo PFL de todas as Comissões. Registrando que 
tal atitude foi adotada em consenso com os demais membros do Partido. A Presidência 
esclareceu que desde sua posse tem cumprido rigorosamente o Regimento desta Casa. Tendo 
reiteradas vezes feito apelo aos Líderes para a formação das Comissões, mas que não compete 
à Presidência a indicação dos nomes para a composição dessas Comissões. Deputado WOBER 
JÚNIOR fez uso da palavra tecendo considerações a respeito da forma democrática como foi 
conduzida a formação das Comissões. Deputada GESANE MARINHO fez uso da palavra para 
informar que em Reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e 
Social, foram eleitos para Presidente e Vice seu nome e do Deputado PAULO DAVIM, 
respectivamente, e as Reuniões serão as quartas-feiras, às dez horas, na sala das 
Comissões. Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, Deputado ELIAS FERNANDES fez 
apelo ao Deputado JOSÉ ADÉCIO para desconsiderar seu posicionamento em retirar os  membros 
do PFL das Comissões. Tendo recebido apartes dos Deputados JOSÉ ADÉCIO informado que a 
decisão é Partidária; e GETÚLIO RÊGO externando sua confiança nos trabalhos da Mesa 
Diretora atual e ressaltando o trabalho realizado pela Mesa anterior. Deputado PAULO DAVIM  
comungou com o posicionamento do PFL, mas fez apelo à Bancada para desconsiderar a posição 
adotada, argumentando que isso ocasionaria perdas substanciais. Deputado JOSÉ ADÉCIO 
agradeceu a solidariedade, afirmou que entende as ponderações do Deputado PAULO DAVIM, mas 
não demonstrou interesse em recuar. Deputado PAULO DAVIM registrou a realização de uma 
Audiência Pública, para discutir sobre os problemas da Casa do Estudante, às nove horas e 
trinta minutos do dia seguinte. Nada mais havendo a tratar, a  Presidência encerrou a 
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Sessão anunciando que compareceram vinte e um Senhores Parlamentares, convocando uma Outra 
Ordinária para amanhã, à hora Regimental.  

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões 
"Deputado CLÓVIS MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 27 de março de 2003.   

A presente Ata foi por mim lavrada, Francisca Elizabete Xavier Freire, 
Assistente Parlamentar - PL 02, mat. 67.048, que após lida e aprovada, será assinada pelos 
Excelentíssimos Senhores:    

Presidente  

1º Secretário                                               2º Secretário                                    


