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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 
OITAVA LEGISLATURA, realizada aos quinze dias do mês de abril de dois mil e três, sob a 
Presidência dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA e FRANCISCO JOSÉ, e 
secretariada pelos Excelentíssimos  Senhores Deputados RICARDO MOTTA e FRANCISCO JOSÉ.   

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados CLÁUDIO PORPINO, 

ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO 

RÊGO, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, PAULO DAVIM, 

RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA,  ROBINSON FARIA,  RUTH CIARLINI, VIVALDO COSTA, e ausentes 

os Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, DADÁ COSTA, JOACY PASCOAL, LUIZ 

ALMIR(ausência justificada), PAULINHO FREIRE e  WOBER JÚNIOR, havendo número legal, a Sessão 

é aberta com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE, 

constou:                      of. 245/03-Gab./SAPP informando que foi celebrado Convênio 

entre esta Pasta de Governo e a Fetarn, com a interveniência da Emater, objetivando a 

cooperação técnica e financeira para a execução do Programa de Distribuição de Sementes 

Fiscalizadas(Safra), no valor de dois milhões de reais; requerimento da Deputada GESANE 

MARINHO sugerindo ao Secretário de Infra-estrutura, a criação de uma Coordenadoria de 

Planejamento das Cidades, objetivando parcerias entre os Municípios para executar uma 

política de desenvolvimento urbano; requerimento dos Deputados VIVALDO e DADÁ COSTA 

solicitando que seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado à família da senhora 

Cacilda Marinho de Lima, voto de pesar pelo seu falecimento; requerimento do Deputado ELIAS 

FERNANDES solicitando à Secretaria de Infra-estrutura e ao D.E.R., a pavimentação asfáltica 

entre o Distrito de Serrinha dos Cantos e o Município de Francisco Dantas; requerimento do 

Deputado FERNANDO MINEIRO propondo a realização de uma Sessão Solene em homenagem aos 

quarenta anos do Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos, denominado "40 horas"; 

requerimento do Deputado RICARDO MOTTA subscrito pelo Deputado GETÚLIO RÊGO propondo à 

Secretaria de Alão Social, a construção e melhorias de casas populares no Distrito de Canto 

Grande, em Afonso Bezerra; dois requerimentos do Deputado FRANCISCO JOSÉ solicitando à 

Secretaria de Defesa Social, recuperação e reativação do Posto Policial em Jucuri, Zona Rural 

de Mossoró, bem como a destinação de policias em regime de plantão; e à Secretaria de Saúde, 

a elaboração e execução de uma campanha preventiva e de esclarecimentos sobre a expansão da 

conjuntivite no Estado; dois requerimentos do Deputado LUIZ ALMIR solicitando ao Detran, a 

instalação de semáforos no cruzamento das ruas Nossa Senhora do Bom Fim, conjunto Santa 

Catarina, com a Joquiriça, Soledade I, na Zona Norte desta Capital; e à Secretaria de Defesa 

Social, a construção de Bases Operacionais para a Polícia Militar no Conjunto Soledade II e 

Santarém, no bairro Potengi, em Natal; dois requerimentos do Deputado RAIMUNDO FERNANDES 

solicitando à Secretaria de Infra-estrutura, a inclusão no Plano Plurianual, a construção da 

estrada que liga os Municípios de Dr. Severiano a São Miguel, passando pelo Distrito de 

Marejo; e os Municípios de Venha Ver a Luiz Gomes; dois requerimentos do Deputado RICARDO 

MOTTA subscrito pelo Deputado JOSÉ ADÉCIO propondo ao D.E.R., a pavimentação asfáltica da 
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estrada que interliga a Cidade de Afonso Bezerra ao Distrito de Canto Grande; bem como a 

construção de uma quadra de esportes para o referido Distrito; três requerimentos do Deputado 

EZEQUIEL FERREIRA propondo à Governadora que seja repassado à Secretaria de Agricultura, uma 

verba de cinqüenta mil reais, para a realização da Exponovos, que será realizada de oito à 

doze de maio, em Currais Novos; à Secretaria de Agricultura, Pecuária e da Pesca, propondo à 

instalação de eletrificação rural em Comunidades de Currais Novos; e ao D.E.R., solicitando a 

construção da "Estrada da Produção", que interligará Municípios da região de Serra de 

Santana; três requerimentos do Deputado CLÁUDIO PORPINO solicitando que seja registrado nos 

anais desta Casa e encaminhado à família do Senhor Paulo Pereira da Silva, voto de pesar pelo 

seu falecimento; solicitando a realização de uma Audiência Pública, através do Centro de 

Estudos e Debates desta Casa, para discutir sobre a situação do Esporte Profissional e 

Amador, no Estado; e à Secretaria de Recursos Hídricos, propondo a realização de estudos 

sobre um vazamento na parede do Açude da Cidade de Campo Redondo; cinco requerimentos do 

Deputado PAULO DAVIM solicitando à Secretaria de Educação, que sejam adotadas providências 

para solucionar os problemas da Escola Estadual Castro Alves; e a restauração da Escola 

Ambulatório Padre João Maria, ambas em Natal; ao Conselho Estadual de Entorpecentes, 

solicitando informações sobre as ações que estão previstas para este ano no combate ao uso e 

tráfico de drogas, no Estado; à Secretaria de Saúde,  propondo a construção de Abrigos 

Protegidos, para os doentes mentais de longa permanência em hospitais psiquiátricos; e 

propondo às Prefeituras do Estado, a instalação dos Conselhos Municipais Anti-drogas; cinco 

requerimentos do Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI solicitando ao D.E.R., a construção de uma 

passarela na avenida Jundiaí; à Secretaria de Saúde a recuperação e ampliação do hospital 

Alfredo Mesquita Filho, também em Macaíba; ao D.E.R., solicitando a recuperação asfáltica da 

RN 226, entre Macaíba e a Comunidade de Mangabeira; e da Comunidade de Canabrava à Traíras, 

em Macaíba; e à Secretaria de Infra-estrutura, a iluminação da BR 304 entre os Municípios de 

Macaíba e Parnamirim; Projeto de Lei da Deputada LARISSA ROSADO que reduz em trinta por cento 

o IPVA dos carros movidos a gás natural; Projeto de Lei do Deputado EZEQUIEL FERREIRA 

denominando de "Deputado Paulo Gonçalves" à RN-088, no trecho entre Jardim do Seridó a 

Parelhas; Projeto de Lei do Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI reconhecendo como de Utilidade 

Pública a Associação Beneficente e do Desenvolvimento Comunitário do Conjunto Santa Luzia e 

do bairro São Geraldo, com sede e foro em Pedro Avelino; Projeto de Resolução do Deputado 

DADÁ COSTA e Outros, concedendo Título Honorífico de Cidadão Norte-rio-grandense ao poeta 

Ivanildo Vila Nova; Mensagem 004/03-GE encaminhando Projeto de Lei Complementar que dispõe 

sobre a criação e organização da estrutura administrativa da Defensoria Pública e o Estatuto 

dos Defensores Públicos do Estado. Não havendo ORADORES INSCRITOS, a palavra foi facultada 

tendo o Deputado RICARDO MOTTA dela feito uso repudiando a atitude do atual Diretor do 

Hospital de Macaíba em retirar as fotografias do ex-Deputado e atual Conselheiro do Tribunal 

de Contas do Estado Valério Mesquita, bem como da ex-Prefeita Odiléia Mércia, do Hospital. 

Solidarizando-se com o ex-Deputado e a ex-Prefeita destacando os relevantes serviços 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETARIA DE INFORMÁTICA 

NATAL,13.05.2003  BOLETIM OFICIAL 2095   ANO XIII  TERÇA - FEIRA 

 

8

prestados por ambos àquele Município. O Orador recebeu apartes dos Deputados JOSÉ ADÉCIO 

registrando episódio também ocorrido com sua pessoa no Município de Pedro Avelino; e GETÚLIO 

RÊGO reprovando a atitude, considerando que ela conspira contra a ética. Deputado PAULO DAVIM 

fez uso da palavra demonstrando preocupação com o uso de drogas por adolescentes nas escolas 

públicas da Capital. Por isso, encaminhou requerimento ao Conselho Estadual de Entorpecentes, 

solicitando informações sobre as ações que estão previstas para este ano no combate ao uso e 

tráfico de drogas, no Estado. Lamentando que as Prefeituras do Estado não instalem seus 

Conselhos Anti-drogas. Em seguida teceu considerações sobre as dificuldades dos hospitais que 

tratam dos pacientes psiquiátricos. Questionando que o Estado não dispõe de uma política 

definida neste sentido. Justificando a apresentação de propositura de sua iniciativa 

solicitando à Secretaria de Saúde, a construção de Abrigos Protegidos, para os doentes 

mentais de longa permanência em hospitais psiquiátricos. Tendo registrado as dificuldades 

enfrentadas pelos apenados psiquiátricos da João Chaves. Denunciando que os pacientes 

apenados estão fazendo uso de drogas dentro daquele hospital, pondo risco aos funcionários. 

Recebeu apoio, em aparte, da Deputada RUTH CIARLINI que teceu esclarecimentos acerca do 

Projeto de Lei de sua autoria, sancionado pela Governadora, o qual cria núcleos de apoio à 

criança e ao adolescente drogaditos. Anunciada a ORDEM DO DIA: Deputado NÉLTER QUEIROZ 

apresentou dois requerimentos sugerindo à Governadora, que encaminhe a este Poder Legislativo 

Projeto de Lei estabelecendo um teto mínimo salarial de duzentos e noventa reais, para os 

servidores Estaduais da Administração Pública Direta, Indireta e Funcionais; e propondo a 

realização de uma Audiência Pública, através do Centro de Estudos e Debates desta Casa, para 

discutir sobre a paralisação do projeto de construção e instalação da Termoaçu. Deputado 

FERNANDO MINEIRO apresentou justificativa de requerimento de sua iniciativa propondo a 

realização de uma Sessão Solene em homenagem aos quarenta anos do Projeto de Alfabetização de 

Jovens e Adultos, denominado "40 horas". Deputado EZEQUIEL FERREIRA também apresentou 

justificativa de requerimento solicitando a construção da "Estrada da Produção", que 

interligará Municípios da região de Serra de Santana, destacando o potencial econômico 

daquela região. A Presidência anunciou o Ato da Mesa 382/03 fixando em número de três os 

membros para compor a CPI, instituída com a finalidade de apurar irregularidades apontadas no 

Relatório da Comissão Especial de Auditoria do Programa do Leite. Havendo matéria para 

deliberar, em pauta: Projeto de Resolução 006/03 que dispõe sobre a criação do Instituto do 

Legislativo Potiguar. Em votação o Projeto Original e a Emenda Modificativa: APROVADOS O 

PROJETO ORIGINAL E A EMENDA, POR UNANIMIDADE. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, Deputado 

FERNADO MINEIRO dela fez uso tecendo considerações acerca da instalação da CPI para apurar 

irregularidades no Programa do Leite. Considerando que a Mesa agiu corretamente quanto a 

instauração, mas discordou do número de apenas três membros em sua composição. Tendo recebido 

apartes dos Deputados GETÚLIO RÊGO destacando a atuação de Parlamentares em Comissões 

anteriormente instauradas, mesmo sem ser membro; PAULO DAVIM solidarizando-se e comungando 

com o seu pronunciamento; RAIMUNDO FERNANDES considerando que os demais Parlamentares terão 
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participação decisiva no direcionamento da CPI;  CLÁUDIO PORPINO entendendo, também, que a 

responsabilidade é dos vinte e quatro Deputados; e PAULO DAVIM demonstrando preocupação para 

que o leite contaminado não continue sendo distribuído. O Orador concluiu tecendo elogios ao 

Relatório. Deputado JOSÉ ADÉCIO fez uso da palavra inicialmente concordando com o 

posicionamento do Deputado FERNANDO MINEIRO, e esclareceu que a Mesa agiu como determina o 

Regimento Interno, portanto, acatou sua decisão. Em seguida destacou a importância e o papel 

da imprensa, mas externou sua preocupação com o que denominou de  "maus profissionais" da 

área. Repudiando a atitude de jornalistas que no anonimato, veiculam matérias com objetivos 

direcionados. Tendo recebido apartes dos Deputados RAIMUNDO FERNANDES congratulando-se com o 

seu pronunciamento; CLÁUDIO PORPINO tecendo esclarecimentos a respeito do Relatório; FERNANDO 

MINEIRO comunicando a sua necessidade de ausentar-se do Plenário; e da Deputada RUTH CIARLINI 

prestando solidariedade e declarando seu posicionamento favorável a indicação do nome do 

Orador para Presidir a CPI. Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, não houve 

pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerrou a Sessão anunciando que 

compareceram dezoito 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, 16 de abril 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 VIGÉSIMA TECEIRA  SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 

OITAVA LEGISLATURA, realizada aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e três, sob a 

Presidência dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA e NELSON FREIRE, e 

secretariada pelos Excelentíssimos  Senhores Deputados RICARDO MOTTA e FRANCISCO JOSÉ.  

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, LARISSA 

ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE,  PAULO DAVIM, RAIMUNDO 

FERNANDES, RICARDO MOTTA,  ROBINSON FARIA, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e ausentes o 

Excelentíssimo Senhor Deputado JOSÉ DIAS(ausência justificada) e a Excelentíssima Senhora 

Deputada RUTH CIARLINI, 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 que seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado ao 

jornalista Gaudêncio Torquato, moção de congratulações por ter sido laureado como 

"Personalidade da Comunicação 2003", categoria Empresarial; requerimento do Deputado EZEQUIEL 

FERREIRA solicitando ao D.E.R., uma operação tapa-buracos e roço nas RN's-041 e 042, que dão 

acesso aos Municípios de Lagoa Nova e Cerro Corá; requerimento da Deputada RUTH CIARLINI 

solicitando que seja inserido nos anais desta Casa e encaminhado à família do senhor Aldenor 

Evangelista Nogueira, voto de pesar pelo seu falecimento; requerimento do Deputado DADÁ COSTA 

propondo à Secretaria dos Recursos Hídricos, a instalação de um dessalinizador na Comunidade 

Rural Timbaúba, em Parelhas; requerimento do Deputado ROBINSON FARIA solicitando ao D.E.R., o 

asfaltamento  das estradas que interligam os Municípios de Espírito Santo, Jundiá de Cima e 

Brejinho; requerimento da Deputada GESANE MARINHO solicitando a implantação de uma estrada 

litorânea interligando as praias de Barra de Cunhaú à Baía Formosa, em Canguaretama; 

requerimento do Deputado PAULO DAVIM propondo a ampliação do espaço físico destinado ao 

Programa de Humanização da Enfermaria de Assistência "Mãe Canguru", do Hospital Santa 

Catarina; quatro requerimentos do Deputado CLÁUDIO PORPINO solicitando ao D.E.R., a 

recuperação asfáltica da RN-003, interligando os Municípios de Goianinha e Santo Antônio; à 

Secretaria de Defesa Social, propondo a instalação de um Posto Policial na bifurcação da 

estrada que dá acesso as praias de Pipa e Cibaúma, em Tibau do Sul; à Secretaria de Ação 

Social, propondo a construção de trezentas casas populares no Município de Parnamirim; e à 

Secretaria de Educação,  solicitando a recuperação da quadra de esportes do Caic Arnaldo 

Arsênio de Azevedo, em Parnamirim. Havendo ORADORES INSCRITOS com a palavra o Deputado 

FERNANDO MINEIRO, inicialmente, registrou que a Sessão Solene em homenagem aos quarenta anos 

do Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos na Cidade de Angicos, denominado "40 horas", 

será realizada no dia treze de maio do ano em curso. Em seguida, teceu considerações sobre o 

Projeto de Lei encaminhado à esta Casa pelo Governo do Estado, que trata da contratação 

temporária de professores substitutos. Alertando para a existência de professores concursados 
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no Estado que ainda não foram convocados. Tendo questionado também o valor do crédito 

suplementar solicitado no Projeto, para essa finalidade. Em apartes os Deputados JOSÉ ADÉCIO 

registrou a carência de professores no Estado, por isso, entende a necessidade da contratação 

provisória. Esclarecendo que não há entre os professores concursados as disciplinas 

solicitadas no Projeto; e CLÁUDIO PORPINO tendo o mesmo posicionamento. Retomando o seu 

pronunciamento o Orador externou sua preocupação afirmando que o Projeto não especifica as 

disciplinas; sendo esclarecido, em aparte, pelo Deputado WOBER JÚNIOR que a intenção do 

Governo seria sanar em princípio o problema que aflige o Estado. Tendo proposto a vinda da 

Secretária de Educação à esta Casa, para fazer maiores esclarecimentos sobre o tema. 

Retornando ao pronunciamento o Orador discordou da declaração do Deputado JOSÉ DIAS à 

imprensa, questionando o seu posicionamento sobre a CPI para investigar denúncias de 

irregularidades no Programa do Leite. Tendo sustentado a tese de que "houve acordo entre as 

Bancadas dos Governos atual e o passado para a composição  de apenas três membros da referida 

Comissão". E concluiu declarando sua expectativa para que não haja "acordos" durante os 

trabalhos da CPI. Anunciada a ORDEM DO DIA: não houve proposições a apresentar nem matéria a 

deliberar. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, Deputado WOBER JÚNIOR dela fez uso propondo a 

realização de uma reunião de Lideranças, logo após esta Sessão, para discutir a tramitação 

dos Projetos de Lei encaminhado a este Poder Legislativo através do Governo do Estado, que 

versam sobre a contratação de professores substitutos e o Programa de geração do Primeiro 

Emprego, considerados de extrema importância para a sociedade. A Presidência acatou a 

proposta e convocou os Senhores Deputados para a reunião.  O Deputado NÉLTER QUEIROZ fez uso 

da palavra inicialmente registrando e lamentando um crime ocorrido contra José Pereira, 

vítima de assalto em Florânea. O mesmo era ex-Vereador, ex-Secretário e atual Coordenador de 

um Programa na Cidade de Santana do Matos. O Orador afirmou ter procurado o Secretário de 

Defesa Social para solicitar a indicação de um Delegado Especial visando investigar o caso. E 

externou sua preocupação diante dos sucessivos episódios de violência registrados naquela 

região. Criticou a ausência de uma política séria de Segurança Pública e alertou para a 

necessidade urgente da contratação de pessoal para a área. Tendo registrado que, na Liderança 

da Bancada do PMDB, não irá dispensar o trâmite de nenhuma outra matéria enquanto o Governo 

do Estado não se posicionar sobre a questão da segurança. Em apartes os Deputados WOBER 

JÚNIOR considerou que o Orador estava agindo de forma emocional, e com isso, deixa de 

discutir Projetos de interesse do Rio Grande do Norte. E fez apelo para que o Deputado volte 

atrás em sua decisão; LUIZ ALMIR solidarizou-se e comungou com o pronunciamento; ALEXANDRE 

CAVALCANTI defendeu a criação de um Programa Estadual de Segurança Pública e discordou da 

contratação de vigilantes para garantir a segurança; e ELIAS FERNANDES também discordou da 

contratação de vigilantes, considerando que custo é alto. O Orador concluiu pedindo 

prioridade para a segurança, considerando que sem ela não há educação. Deputado JOSÉ ADÉCIO 

no uso da palavra fez apelo ao Deputado NÉLTER QUEIROZ para que repensasse seu posicionamento 

em relação a contratação dos professores, e prestou solidariedade pelo episódio ocorrido em 
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Florânea. Em aparte o Deputado NÉLTER QUEIROZ teceu ponderações e não acatou o apelo. A 

Deputada GESANE MARINHO fez uso da palavra para ratificar o nome do  senhor Fernando 

Vasconcelos, eleito democraticamente, para assumir o Cargo de Procurador Geral do Ministério 

Público. E comunicou que estará encaminhando à Bancada Federal representante deste Estado, 

sugestão para que seja modificado o artigo 128 da Constituição Federal, suprimindo a Lista 

Tríplice do qual trata o referido artigo. Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI no uso da palavra 

registrou seu protesto diante da atitude do Diretor do Hospital de Macaíba em retirar a 

fotografia do ex-Deputado e atual Conselheiro do Tribunal de Contas, Valério Mesquita, das 

dependências daquela Unidade Hospitalar. Lamentando e registrando que o citado foi um grande 

incentivador e estimulador daquele hospital, cuja nomenclatura presta homenagem ao seu pai, 

Alfredo Mesquita. É facultada a palavra ao Deputado PAULO DAVIM que, inicialmente, 

parabenizou ao Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI pelo seu aniversário, e em seguida congratulou-

se com a indignação do Deputado NÉLTER QUEIROZ pela perda do amigo. Registrando que 

diariamente manifesta sua indignação nos hospitais da capital, pela deficiência. Lembrou a 

realização de concurso para Agentes Penitenciários no ano passado que até o momento não foram 

convocados. Registrou sua intenção de apresentar na Sessão seguinte Projeto de Lei que cria o 

Programa de Humanização nos Hospitais Públicos. E concluiu registrando carta de um turista 

Português enviada a revista semanal "Veja", criticando a sujeira do litoral Natalense. 

Deputado JOACY PASCOAL fez uso da palavra solicitando a retirada da sua assinatura do 

requerimento de pedido de instauração da CPI. Justificando sua iniciativa por discordar da 

formação da Comissão em apenas três membros e por entender que a Comissão tornou-se política, 

não representando esta Casa como deveria ser. A Presidência acatou a proposta e solicitou às 

Lideranças do PFL, PMDB e PSB que indicassem os seus representantes para a CPI. Deputada 

LARISSA ROSADO, na condição de vice-líder do PMDB, indicou o nome do Deputado NÉLTER QUEIROZ 

para titular, que, indicou o nome do Deputado ELIAS FERNANDES para a suplência; Deputado JOSÉ 

ADÉCIO na Liderança do PFL indicou o seu nome para a titularidade e da Deputada RUTH CIARLINI 

para a suplência; e Deputado PAULINHO FREIRE em nome da Liderança do PSB indicou o seu nome 

para a titularidade e do Deputado CLÁUDIO PORPINO para a suplência. Após as indicações a 

Presidência anunciou que a partir desta data os indicados poderão agendar uma reunião para 

definir o Presidente e Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em Questão de Ordem o 

Deputado FERNANDO MINEIRO solicitou aos indicados que divulgassem as datas e local das 

reuniões, porque tem interesse em participar. 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 "Deputado CLÓVIS 
MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 23 de abril de 2003. 
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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 VIGÉSIMA QUARTA  SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 

OITAVA LEGISLATURA, realizada aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e três, sob a 

Presidência dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA, VIVALDO COSTA e 

Excelentíssima Senhora Deputada LARISSA ROSADO, e Secretariada pelos Excelentíssimos Senhores 

Deputados ELIAS FERNANDES e FRANCISCO JOSÉ.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados CLÁUDIO PORPINO, 

ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO 

RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, 

PAULO DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, ROBINSON FARIA, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e ausentes os 

Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, DADÁ COSTA, JOSÉ DIAS, PAULINHO 

FREIRE, RICARDO MOTTA, e a Excelentíssima Senhora Deputada RUTH CIARLINI, havendo número 

legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. 

Do EXPEDIENTE, constou: of. 289/03-IDEMA informando o Contrato de Prestação de Serviços com a 

Empresa Ícaro Passagens e Turismo Ltda.; Quinto Termo Aditivo ao Contrato R.H.Service/Idema; 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Realeza Serviços Ltda./Idema; Terceiro Termo Aditivo ao 

Contrato Júlio César-ME/Idema; e Contrato de Locação de Imóvel com a Empresa MAJ 

Empreendimentos Ltda; requerimento da Deputada GESANE MARINHO sugerindo à Bancada Federal 

representante do Estado, a modificação do Artigo 128, II, parágrafo 3º da Constituição 

Federal, suprimindo a Lista Tríplice, que trata da escolha do Procurador-Geral dos 

Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal; requerimento do Deputado ELIAS 

FERNANDES solicitando à Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, um projeto 

para o aproveitamento do gás que é desperdiçado através da queima nos seus poços; 

requerimento do Deputado JOACY PASCOAL solicitando à Secretaria da Educação, o funcionamento 

da Escola Estadual Isabel Barbosa Vieira, em Touros; requerimento do Deputado PAULO DAVIM 

solicitando a realização de uma Audiência Pública, através do Centro de Estudo e Debates, 

sobre a regulação do Ato médico, agendada para o dia vinte e dois de maio do corrente ano; 

dois  requerimentos  do Deputado ROBINSON FARIA propondo à Secretaria do Trabalho, Justiça e 

Cidadania, a implantação de uma Central do Cidadão, em Monte Alegre; e à Secretaria da 

Educação, a construção de um prédio para o funcionamento da Escola Estadual Professor Gaspar, 

em Monte Alegre; dois requerimentos da Deputada LARISSA ROSADO propondo à Secretaria de 

Recursos Hídricos, o aprofundamento e a estruturação do poço tubular existente no Sítio Novo 

Horizonte, no Município de Dix-sept Rosado; e a Secretaria da Agricultura, a eletrificação 

rural da Comunidade Vila Nova, em Baraúna; dois requerimentos do Deputado DADÁ COSTA 

solicitando à Secretaria de Recursos Hídricos, a construção de pequenas barragens de 

assoreamento nos leitos dos rios que cortam os Municípios da região do Seridó; e solicitando 

esforços junto ao Ministério da Integração Nacional, no sentido de acompanhar o processo de 

execução da obra do Canal de Integração interligando as bacias hidrográficas de Passagem das 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETARIA DE INFORMÁTICA 

NATAL,13.05.2003  BOLETIM OFICIAL 2095   ANO XIII  TERÇA - FEIRA 

 

15

Traíras e Itans, localizados nos Municípios de Caicó e Jardim do Seridó; dois requerimentos 

do Deputado VIVALDO COSTA solicitando que sejam registrados nos anais desta Casa e 

encaminhados às famílias dos senhores Cícero Martinho dos Santos e Givaldo Elias de Medeiros, 

votos de pesar pelos seus falecimentos; Projeto de Lei da Deputada LARISSA ROSADO que obriga 

as concessionárias de água, luz e telefone a veicular, nas contas mensais enviadas ao 

consumidor, fotografias de pessoas desaparecidas; Projeto de Lei do Deputado GETÚLIO RÊGO que 

reconhece como de Utilidade Pública a Organização para Cidadania e Desenvolvimento de 

Umarizal  "Terezinha de Souza Fonseca" - OCIDESF, com sede e foro no Município de Umarizal; 

Projeto de Lei do Deputado ROBINSON FARIA reconhecendo como de Utilidade Pública a Associação 

de Desenvolvimento sustentável do Projeto Amanhã - ADESPA, com sede em Bento Fernandes e foro 

jurídico em João Câmara; Projeto de Lei do Deputado PAULO DAVIM que institui o Programa de 

Humanização do Atendimento Hospitalar nos hospitais públicos do Estado do Rio Grande do                  

Norte - PROGRAMA HUMANIZAR, e dá outras providências. Havendo ORADORES INSCRITOS,  com a 

palavra o Deputado ELIAS FERNANDES teceu considerações sobre a insegurança pública no Estado, 

registrando e relatando um seqüestro-relâmpago ocorrido com seus familiares. O Orador 

reiterou seu posicionamento contrário à contratação de empresas de vigilância por considerar 

o custo muito alto e sugeriu o treinamento de novos praças. Tendo recebido apartes dos 

Deputados LUIZ ALMIR, afirmando que o problema de insegurança no Estado encontra-se 

insustentável, alertando para a necessidade de priorizar a área de Segurança Pública. Em 

seguida registrou a presença de estudantes da Escola Estadual "Maia Neto", do bairro de 

Neópolis. Considerando importante a presença e participação do povo neste Poder Legislativo; 

e NÉLTER QUEIROZ, inicialmente, saudando os alunos da Escola Estadual "Maia Neto", em nome de 

sua Diretora Luci Dantas e dos demais professores. Registrando, também, a importância da 

Assessoria deste Poder, pela acolhida. Quanto a Segurança Pública, reiterou seu interesse na 

formação de uma Comissão de Parlamentares para, em audiência com a Governadora, fazer gestão 

no sentido de que seja encaminhado a este Poder Legislativo Projeto de Lei o qual beneficie a 

segurança no Estado. Queixou-se da falta de apoio da imprensa para veicular matéria acerca do 

seu pronunciamento na Sessão anterior sobre segurança pública. Concluiu prestando 

solidariedade ao Orador e fazendo apelo à Mesa Diretora para que seja implantada o mais breve 

possível a Tv Assembléia, com o objetivo de divulgar as ações Parlamentares. Em Questão de 

Ordem o Deputado LUIZ ALMIR criticou a ausência de médicos nos Postos de Saúde e registrou 

que estará encaminhando requerimento solicitando informações sobre um Contrato do Ipem. Com a 

apalavra o Deputado PAULO DAVIM inicialmente saudou os alunos da Escola Estadual "Maia Neto", 

através da professora Luci e dos demais professores. Teceu considerações a respeito da 

epidemia da pneumonia asiática, esclarecendo que o vírus foi detectado e é considerado 

mutável, o qual dificulta a criação de uma vacina eficaz para combater a doença. Por isso, 

demonstrou preocupação quando o Estado não adotou, ainda, uma política séria de prevenção 

através dos órgãos da área de saúde. Entendendo que a discussão e a informação tem a 

necessidade de ser mais ampla. Em seguida deu ciência à Casa sobre visita que fez juntamente 
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com os Deputados CLÁUDIO PORPINO, FRANCISCO JOSÉ e VIVALDO COSTA ao Hospital João Machado. 

Relatou as dificuldades pelas quais atravessam o hospital, tendo detectado a necessidade 

urgente de medidas saneadoras. Recebeu apartes de solidariedade dos Deputados NÉLTER QUEIROZ 

registrando a participação de seus familiares com os doentes daquele hospital; CLÁUDIO 

PORPINO expondo os problemas ali encontrados; LUIZ ALMIR fazendo convite ao Orador para 

participar de visita ao Hospital Santa Catarina na sexta-feira e criticando o remanejamento 

de especialidades médicas do referido hospital; e FRANCISCO JOSÉ considerando importante a 

aproximação do homem-público junto aos problemas da população. Retomando seu pronunciamento o 

Orador reconheceu a preocupação de todos os Parlamentares com os problemas da área de saúde 

do Estado. E concluiu registrando a apresentação de Projeto de Lei de sua autoria que 

institui o Programa de Humanização do Atendimento Hospitalar nos hospitais públicos do Estado 

do Rio Grande do Norte. Com a palavra o Deputado FERNANDO MINEIRO teceu esclarecimentos após 

a análise do Projeto de Lei acerca da contratação temporária de professores, entendendo que a 

matéria não pode ser aprovada na íntegra. E reportou-se sobre as questões que considerou 

equivocadas. Em seguida encaminhou ao T.R.E. solicitação para a realização de uma revisão 

eleitoral em todos os Municípios do Estado. Em aparte o Deputado JOSÉ ADÉCIO demonstrou 

preocupação com relação ao aumento de eleitores do Município de Guamaré, mas forneceu dados 

que recebeu sobre os altos índices. O Orador finalizou buscando informações sobre a 

publicação da formação da Comissão Parlamentar de Inquérito; no que foi informado pelo 

Deputado NÉLTER QUEIROZ, através de aparte, sobre o trâmite para a instauração. Deputado JOSÉ 

ADÉCIO, em aparte, disse da necessidade da Comissão ser definida. Anunciada a ORDEM DO DIA: 

Deputado JOSÉ ADÉCIO apresentou três requerimentos propondo ao D.E.R., uma operação tapa-

buracos na RN-203, nos trechos Barcelona/São Tomé e São Pedro/São Paulo do Potengi até 

Barcelona; e da RN-064 em Ceará-Mirim, entroncamento da 406 até o Distrito de Agromar. 

Deputado JOACY PASCOAL apresentou requerimento propondo a realização de uma Audiência 

Pública, através do Centro de Estudos e Debates, para discutir sobre a Reforma da 

Previdência. Convidando a Governadora para esclarecer seu posicionamento em relação a citada 

Reforma. A Presidência Deputado ROBINSON FARIA transmitiu informações obtidas da Governadora 

sobre seu posicionamento. Deputado JOSÉ ADÉCIO pede que a Presidência dê por recebido 

requerimento solicitando ao Secretário do Trabalho, da Justiça e Cidadania, a continuação dos 

serviços do prédio para a instalação da Central do Cidadão na Cidade de Macau. De 

conformidade com as Lideranças, foram dispensados as formalidades e os trâmites Regimentais do 

Projeto de Resolução 008/03 nomeando os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito(C.P.I.) 

instituída com a finalidade de apurar as irregularidades apontadas no Relatório da Comissão 

Especial de auditoria do Programa do Leite. Em discussão: Deputado NÉLTER QUEIROZ fez uso da 

palavra para registrar a retirada do nome do Deputado ELIAS FERNANDES da suplência da 

Comissão, a pedido, e indicou o Deputado JOSÉ DIAS. E diante de questionamentos levantados 

pelo Deputado FERNANDO MINEIRO, o Deputado NÉLTER QUEIROZ demonstrou disposição em receber 

sugestões e pautas sobre o tema da C.P.I. Comunicando que terça-feira, às dez horas, estarão 
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reunidos. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, não houve 

pronunciamentos. Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, Deputado JOACY PASCOAL 

dela fez uso agradecendo ao Presidente por atender ao seu pedido de retirada de assinatura da 

C.P.I. Deputado GETÚLIO RÊGO fez uso da palavra solicitando que seja inserido na Ata artigo 

do jornal "Correio da Paraíba" de autoria do advogado José Ricardo Porto, intitulado: 

"Rivaldo Costa, o humanista". O Orador leu o texto na íntegra, o qual encontra-se anexado 

nesta Ata. Nada mais havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão anunciando que 

compareceram dezoito 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, 24 de abril 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 VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 

OITAVA LEGISLATURA, realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 RICARDO 

MOTTA e ELIAS FERNANDES.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados, ELIAS FERNANDES, 

EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO RÊGO, JOACY 

PASCOAL,  LARISSA ROSADO, NÉLTER QUEIROZ, PAULO DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, 

ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos 

Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO(ausência justificada), DADÁ COSTA, 

JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS(ausência justificada), LUIZ ALMIR(ausência justificada), NELSON FREIRE 

e PAULINHO FREIRE,  havendo número legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão 

anterior, aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE, constou: ofício encaminhando Emenda 

Aditiva do Governo do Estado ao Projeto de Lei que dispõe sobre a contratação temporária de 

professores substitutos; requerimento do Deputado JOACY PASCOAL propondo a este Poder 

Legislativo, a  realização de uma Audiência Pública, para discutir sobre a elaboração da 

Reforma da Previdência; requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES solicitando à Secretaria de 

Infra-estrutura, a pavimentação do trecho de estrada interligando a sede dos municípios de 

Luiz Gomes e Riacho de Santana; requerimento da Deputada RUTH CIARLINI solicitando à 

Secretaria de Recursos Hídricos, a regularização da ramificação da adutora Jerônimo Rosado, 

no município de Serra do Mel; requerimento da Deputada LARISSA ROSADO propondo que sejam 

indicados dois Parlamentares para integrar a Comissão Estadual de Direitos Humanos do RN; 

requerimento do Deputado ROBINSON FARIA solicitando ao D.E.R., a recuperação da ponte sobre o 

rio Trairi na RN-093, entre os municípios de São José de Campestre e Tangará; requerimento do 

Deputado PAULO DAVIM propondo à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, que os 

servidores do Estado, nos municípios onde não existe a agência do Banco do Brasil, possam 

receber seus vencimentos através das agências da Caixa Econômica Federal e serviços 

credenciados pela mesma; quatro Projetos de Lei do Deputado ROBINSON FARIA  reconhecendo como 

de Utilidade Pública a  "Associação de Moradores de Brejinho", com sede em Brejinho e foro 

jurídico em Monte Alegre;  o  ”Centro Cultural e Assistencial de São Tomé”, com sede e foro 

jurídico, em São Tomé; "Associação para o Desenvolvimento do Cobé",  com sede no Distrito de 

Cobé e foro em Monte Alegre; e a "Associação para o Progresso de Vera Cruz - APROVEC, com 

sede em Vera Cruz e foro jurídico em Monte Alegre; Prestação de Contas do Governo do Estado, 

compreendendo as ações desenvolvidas  e as despesas realizadas no exercício financeiro de 

2002, bem como o Balanço Geral. Não havendo ORADORES INSCRITOS, a palavra foi facultada e não 

houve quem dela fizesse uso. Anunciada a ORDEM DO DIA: não houve proposições a apresentar nem 

matéria a deliberar. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, Deputado FERNANDO MINEIRO dela fez 

uso para registrar a realização da III Conferência Estadual dos Direitos Humanos, no 
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plenarinho  desta Casa, com a presença do Secretário Geral dos Direitos Humanos, Ministro 

Nilmário Miranda, e destacou a importância deste Poder Legislativo em acolher Eventos desta 

ordem.  Em seguida comunicou a presença do Ministro da Educação Cristóvão Buarque no Estado, 

onde irá proferir a aula inaugural da UFRN e no dia seguinte participará de uma reunião do 

Conselho Estadual de Secretários de Educação de todo país, oportunidade em que, anunciará 

medidas e ações do Governo Federal na área de Educação. Facultada a palavra às Comunicações 

PARLAMENTARES, Deputado PAULO DAVIM dela fez uso apresentando justificativa de requerimento 

de sua iniciativa propondo à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, que os 

servidores do Estado, nos municípios onde não existe agência do Banco do Brasil, possam 

receber seus vencimentos através das agências da Caixa Econômica Federal e serviços 

credenciados pela mesma, bem como permitir que esses servidores tenham acesso aos serviços 

prestados por bancos oficiais. E informou ainda que a Caixa Econômica dispõe de financiamento 

para a construção de casas populares para policiais militares, necessitando somente que o 

Governo do Estado determine a área para a construção. A Presidência anunciou a convocação de 

uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, para o dia seguinte, às 

nove, através de seu Vice-presidente, Deputado PAULINHO FREIRE. E do Presidente da Comissão 

de Finanças e Fiscalização, Deputado ELIAS FERNANDES, para segunda-feira, às nove horas, com 

o objetivo de discutir matérias em tramitação nas referidas Comissões. Em Questão de Ordem 

Deputado FERNANDO MINEIRO solicitou informações sobre a publicação dos nomes dos membros que 

irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar irregularidades no Programa do 

Leite; sendo informado que a publicação será no dia seguinte e a reunião ocorrerá na próxima                    

terça-feira(29/04), às dez horas. Deputado NÉLTER QUEIROZ, em Questão de Ordem, solicitou que 

a convocação das reuniões das Comissões Permanentes fossem apresentadas por escrito. E propôs 

que a convocação da reunião da Comissão de Finanças e Fiscalização fosse suspensa; tendo a 

Presidência acatado sua proposta. Em seguida o Deputado NÉLTER QUEIROZ  registrou as 

presenças, nas galerias, dos Vereadores Alcimar e Luiz Macaco Presidente da Câmara de Jardim 

de Piranhas. Nada mais havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão anunciando que 

compareceram dezesseis Senhores Parlamentares, convocando uma Outra Ordinária para terça-

feira, à hora Regimental. 

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões "Deputado CLÓVIS 
MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 28 de abril 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 VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA OITAVA 

LEGISLATURA, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e três, sob a 

Presidência dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA e RICARDO MOTTA, e 

Secretariada pelos Excelentíssimos Senhores Deputados ELIAS FERNANDES e FRANCISCO JOSÉ.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados, CLÁUDIO PORPINO, 

ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO 

RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, 

PAULINHO FREIRE, PAULO DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH 

CIARLINI, VIVALDO COSTA, e ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE 

CAVALCANTI, DADÁ COSTA, LUIZ ALMIR(ausência justificada) e WOBER JÚNIOR, havendo número 

legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. 

Do EXPEDIENTE, constou: ofício   274/03-GE indicando o nome do Promotor Fernando Batista de 

Vasconcelos, para ocupar nos próximos dois anos, à Procuradoria Geral de Justiça; 

requerimento do Deputado JOSÉ ADÉCIO solicitando à Secretaria do Trabalho, da Justiça e da 

Cidadania, a retomada das obras da Central do Cidadão da cidade de Macau; dois requerimentos 

da Deputada RUTH CIARLINI propondo à Coordenadoria da 14ª Unit, a recuperação do trecho da 

BR-405, a partir de Mossoró até a fronteira com a Paraíba; e à Diretora da Agência de Fomento 

no Estado, estudos para a liquidação dos saldos devedores das casas do conjunto residencial 

"Professor José Freitas Nobre", em Mossoró; dois requerimentos da Deputada LARISSA ROSADO 

encaminhando sugestões à Secretaria de Infra-estrutura, no sentido de que seja recuperada a 

Barragem de Genésio, na Comunidade de Bom Jesus; e ao D.E.R.,  a instalação de redutores de 

velocidade na avenida Dix-neuf Rosado, ambos em Mossoró; dois requerimentos do Deputado ELIAS 

FERNANDES encaminhando proposta à Governadora e ao Presidente da Fiern, visando a elaboração 

de um Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Região Oeste do Estado; e solicitando que 

seja inserido nos anais desta Casa e encaminhado à família da senhora Maria de Lourdes Araújo 

Gadelha Simas, voto de pesar pelo seu falecimento; dois requerimentos do Deputado FRANCISCO 

JOSÉ solicitando à Secretaria de Infra-estrutura, a perfuração e instalação de um poço 

tubular em Porto do Mangue; e solicitando que seja inserido nos anais desta Casa e 

encaminhado à Rádio Gazeta do Oeste, votos de congratulações pela passagem do seu vigésimo 

sexto aniversário; quatro requerimentos do Deputado EZEQUIEL FERREIRA solicitando à 

Secretaria do Trabalho, da Justiça e da Cidadania, a instalação de uma Central do Cidadão, em 

Touros; sugerindo à Governadora, a retomada de Programas e Ações Especiais desenvolvidos 

anteriormente pela Segov; propondo à Secretaria de Ação Social, a inclusão dos Municípios das 

Micro-regiões do Seridó Oriental e da Serra de Santana, no Programa Oficial do Governo 

Federal "Fome Zero"; e solicitando que seja inserido nos anais deste Poder Legislativo e 

encaminhado à família do senhor Francisco José Ferreira (Xixita), voto de pesar pelo seu 

falecimento; seis requerimentos do Deputado ROBINSON FARIA solicitando à Telemar, a 

instalação de telefones públicos em Comunidades do Município de São José de Campestre e Pedra 
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Grande; e à Cosern, através da Diretoria de Coordenação Territorial, solicitando a 

complementação da eletrificação rural da Comunidade de Poço do André; e a eletrificação rural 

em diversas Comunidades, em São José de Campestre; Mensagem 007/03-GE encaminhando Projeto de 

Lei Complementar que aumenta o efetivo da Polícia  Militar do Estado, previsto na Lei 

Complementar 179, de 11 de outubro de 2000; Mensagem 008/03-GE encaminhando Projeto de Lei 

Complementar que institui cargos de Delegado de Polícia Civil, Escrivães de Polícia Civil e 

Agentes de Polícia Civil no GRUPO SEGURANÇA PÚBLICA, Parte I, Tabela I, do Quadro Geral de 

Pessoal do Estado, e estabelece critérios de distribuição desses cargos em suas diversas 

classes. A Presidência suspendeu a Sessão, convocando uma reunião de Lideranças para discutir 

o trâmite de matérias. Reaberta é anunciada a ORDEM DO DIA: não havendo proposições a 

apresentar nem matéria a deliberar. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, Deputado NÉLTER 

QUEIROZ dela fez uso tecendo esclarecimentos acerca da decisão da Bancada a qual Lidera, em 

dispensar os trâmites Regimentais de Projetos de Lei de iniciativa Governamental que trata da 

contratação provisória de professores e do Programa do Primeiro Emprego, considerando-os de 

fundamental importância para o desenvolvimento do Estado. E fez apelo aos demais 

Parlamentares para a aprovação de uma Emenda de iniciativa do Deputado FERNANDO MINEIRO, que 

determina quais disciplinas estão incluídas no Projeto da Educação. Em seguida, comunicou a 

sua eleição para Presidente da C.P.I. que irá apurar irregularidades constatadas no Relatório 

da Auditoria da Secretaria de Ação Social, o Deputado PAULINHO FREIRE como Vice-presidente e 

o Deputado JOSÉ ADÉCIO para Relator. Anunciou a realização de mais uma reunião da referida 

Comissão, hoje à tarde, onde foram solicitados ao Ministério Público um Procurador para 

acompanhar os trabalhos; a este Poder Legislativo a instalação de um telefone  0800 para que 

a população tenha acesso encaminhando sugestões; e uma sala no piso superior com toda infra-

estrutura para o funcionamento das reuniões. Tendo recebido sugestões dos Deputados FERNANDO 

MINEIRO, PAULINHO FREIRE, JOSÉ ADÉCIO; Deputada RUTH CIARLINI como também de sua parte. 

Concluiu solicitando o apoio e a participação da Imprensa, dos Parlamentares e registrou sua 

confiança no apoio que irá receber da Presidência e demais Deputados, na condução dos 

Trabalhos. Deputado FERNANDO MINEIRO fez uso da palavra considerando que houve desrespeito ao 

Regimento Interno deste Poder Legislativo, quando foi suspensa a presente Sessão para uma 

reunião de Lideranças, onde  foram dispensados os trâmites legais das matérias que versam 

sobre a contratação provisória de professores e a implantação do Programa do Primeiro 

Emprego. Tendo registrado seu protesto de repúdio pela decisão. Em aparte o Deputado NÉLTER 

QUEIROZ teceu esclarecimentos a respeito da reunião de Lideranças, na qual foram dispensados 

os trâmites e formalidades. Retomando o seu pronunciamento o Orador declarou ser favorável a 

aprovação das matérias, mas ressaltou a necessidade de uma ampla discussão. Deputado NÉLTER 

QUEIROZ, em aparte, propôs a dispensa das formalidades e trâmites Regimentais da indicação do 

Procurador Geral do Estado. Deputado JOACY PASCOAL, também em aparte, parabenizou ao Orador 

pela defesa do cumprimento do Regimento Interno e ressaltou a necessidade dos trâmites de 

quaisquer matérias nas Comissões, para isso, seria necessário que o Executivo enviasse a esta 
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Casa os Projetos em tempo hábil, para os Deputados analisarem e votarem. Retomando seu 

pronunciamento o Orador demonstrou indignação diante da ausência do representante da 

Secretaria de Educação, em reunião para discutir o Projeto da contratação provisória de 

professores, com o objetivo de debater o que considerou "erros" da proposta. Ressaltou também 

a importância do Projeto que trata do Programa de Primeiro Emprego, mas destacou a 

necessidade de discuti-lo. Apartearam, ainda, os Deputados PAULO DAVIM comungando com o seu 

posicionamento; JOSÉ ADÉCIO considerando que o Orador estaria cometendo um equívoco quando 

afirma o descumprimento do Regimento na convocação da reunião de Lideranças; JOSÉ DIAS 

informando que em seu Parecer na Comissão de Constituição e Justiça votou a favor dos 

Projetos, com restrições; e CLÁUDIO PORPINO tecendo esclarecimentos a respeito do convite 

encaminhado aos Deputados sobre o Programa Aprendiz Cidadão. Deputado NÉLTER QUEIROZ levantou 

questionamento para esclarecer  o que considerou mal-entendido de um jornalista do "Jornal de 

Hoje", quanto a sua colocação durante a reunião da C.P.I., ressaltando a necessidade de um 

determinado momento os membros da Comissão realizar uma reunião secreta. Deputado JOSÉ ADÉCIO 

fez uso da palavra tecendo considerações acerca da ocorrência de três crimes na cidade de 

Florânia nos últimos quarenta dias. Demonstrando preocupação diante dos fatos e informado que 

esteve com o Secretário de Defesa Social para registrar o último caso e solicitar uma reforma 

urgente no aparelho de segurança pública, bem como maior apoio àquela Região; no que, em 

aparte, Deputado NÉLTER QUEIROZ solidarizou-se com o seu  pronunciamento e registrou a 

chegada a este Poder Legislativo de Projetos de Lei de grande importância para as Polícias 

Civil e Militar. O Orador concluiu registrando a retirada imediata daquela cidade, por 

determinação do Secretário de Defesa Social, dos autores da agressão ao jovem. Em Questão de 

Ordem Deputado NÉLTER QUEIROZ informou a dispensa dos trâmites, através da Bancada do PMDB, 

da indicação do Promotor, para que seja apreciada na pauta da Sessão seguinte. Facultada a 

palavra às Comunicações PARLAMENTARES, Deputado GETÚLIO RÊGO dela fez uso para anunciar com 

satisfação a decisão da Governadora em determinar, nesta data, a autonomia financeira do 

Hospital Walfredo Gurgel. Considerando que a  iniciativa é um ponto de partida para a 

melhoria do desempenho da rede hospitalar do Estado. Informando que, posteriormente, será 

anunciada a autonomia financeira dos Hospitais Santa Catarina, Giselda Trigueiro, nesta 

Capital; Tarcísio Maia, em Mossoró; e o Hospital Regional de Pau dos Ferros. Concluiu 

parabenizando à Governadora pelo feito. Com a palavra o Deputado PAULO DAVIM também 

demonstrou satisfação diante da iniciativa. Mas, em seguida, demonstrou insatisfação diante 

do estado de precariedade em que se encontra o Hospital José Maciel. Afirmando que a unidade 

hospitalar está na iminência de fechar. Posicionando-se contrário a fato. Com a palavra a 

Deputada RUTH CIARLINI, inicialmente, solidarizou-se com o pronunciamento do Deputado GETÚLIO 

RÊGO e informou ao Deputado PAULO DAVIM que no local do hospital ao qual ele referiu-se será 

instalado uma Unidade para tratar de dependentes químicos. Em seguida teceu considerações 

sobre a exclusão de doze municípios do Estado, do Programa Desenvolvimento Solidário por 

determinação do Banco Mundial. Demonstrando preocupação e registrando que diversas 
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Comunidades Rurais do   Semi-árido serão prejudicadas. Solicitando o apoio da Governadora e 

da Secretária de Ação Social, com o objetivo de reverter a situação. Deputado FERNANDO 

MINEIRO fez uso da palavra registrando e parabenizando a iniciativa do Idema em suspender as 

ações da Empresa Inpasa, que poluiu o rio Pitimbu. Com a palavra o Deputado CLÁUDIO PORPINO 

parabenizou a iniciativa do Governo em determinar a autonomia financeira do Hospital Walfredo 

Gurgel. Iniciando, assim, o processo de instalação para os demais hospitais. Em Questão de 

Ordem o Deputado NÉLTER QUEIROZ, solicitou o agendamento do Plenarinho para a realização das 

reuniões da C.P.I,; no que a Presidência acatou a preocupação do Deputado. A Presidência 

anunciou a pauta para a Sessão seguinte:

 

Indicação 03/03 do nome do Promotor Fernando Batista 

de Vasconcelos, para ocupar nos próximos dois anos, à Procuradoria Geral de Justiça; Projeto 

de Lei 0044/03 que dispõe sobre a contratação temporária de professores substitutos; e 

Projeto de Lei 0045/03 que institui o Programa  Emprego Cidadão - PEC no Estado. 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, 30 de abril 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           



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETARIA DE INFORMÁTICA 

NATAL,13.05.2003  BOLETIM OFICIAL 2095   ANO XIII  TERÇA - FEIRA 

 

24

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA  SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 

OITAVA LEGISLATURA, realizada aos trinta dias do mês de abril de dois mil e três, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e da Excelentíssima Senhora 

Deputada GESANE MARINHO, e Secretariada pelos Excelentíssimos Senhores Deputados RICARDO 

MOTTA  e  ALEXANDRE CAVALCANTI.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados, ALEXANDRE 

CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO 

JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, 

NÉLTER QUEIROZ, PAULO DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH 

CIARLINI, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados  DADÁ 

COSTA,  LUIZ ALMIR(ausência justificada), NELSON FREIRE e PAULINHO FREIRE, havendo número 

legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. 

Do EXPEDIENTE, constou: requerimento do Deputado EZEQUIEL FERREIRA solicitando à Secretaria 

da Educação, a reforma e ampliação do prédio da Escola Estadual Professora Rosa Cunha, no 

Município de Santa Luzia, em Touros; dois requerimentos da Deputada LARISSA ROSADO propondo 

ao T.R.E., a instalação de duas Sessões Eleitorais na Vila Maísa, em Mossoró; e à Fundação 

José Augusto, o tombamento da Coleção de Peças Históricas pertencentes ao Senhor João de 

Aquino da Silva, para a criação de um Museu Público, em Macau; dois requerimentos da Deputada 

RUTH CIARLINI sugerindo à Secretaria de Ação Social, empenho junto ao Banco Mundial para a 

inclusão dos Municípios de Mossoró, Areia Branca, Governador Dix-Sept Rosado e  Felipe 

Guerra, no Programa Desenvolvimento Solidário; e à Secretaria de Defesa Social, a instalação 

de uma Casa de Abrigo Temporário para mulheres vítimas de violências domésticas nas Cidades 

dotadas de Delegacias Especializadas em Defesa e Assistência à Mulher; dois requerimentos da 

Deputada GESANE MARINHO propondo à  Secretaria do Trabalho, Justiça e Cidadania, a 

implantação de Centrais do Cidadão móveis para atender os Municípios e Distritos do Grande 

Natal; e a instalação de Centrais do Cidadão nos Terminais Rodoviários de Natal e Mossoró; 

três requerimentos do Deputado CLÁUDIO PORPINO solicitando à Secretaria da Educação, a 

recuperação do CAIC  "Joanita Arruda Câmara"; e do prédio da Escola Municipal Nestor Marinho, 

ambas no Município de Nova Cruz; e à Secretaria de Defesa Social, a designação de um Delegado 

Especial nas Cidades de Natal e Mossoró, para apurar denúncias do exercício ilegal da 

Odontologia;  três requerimentos do Deputado PAULO DAVIM propondo ao Instituto Gestão das 

Águas do RN(Igarn), um estudo sobre as condições da construção de uma barragem, para o 

abastecimento d'água na comunidade de Baixio do Roçado, em Santa Cruz; solicitando a 

realização de uma Audiência Pública, através do Centro de Estudos e Debates, agendada para o 

dia quinze de maio do corrente, para discutir alguns temas como maus tratos, abuso, 

exploração e violência sexual contra a criança e o adolescente no Estado; e à Secretaria de 

Defesa Social, a disponibilização do helicóptero do Governo do Estado, para fazer 

monitoramento, uma vez a cada três meses, com previsão de duas horas de vôo, na bacia 
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hidrográfica do Rio Pitimbu, pelos órgãos governamentais, Idema, Serhid e Caern;  Projeto de 

Lei do Deputado FRANCISCO JOSÉ que institui o Dia Estadual do Propagandista;  Projeto de Lei 

do Deputado PAULO DAVIM que dispõe sobre a proibição do acesso de crianças e adolescentes em 

motéis, casas de espetáculos de streptease, sexo explícito e congêneres; Projeto de Lei do 

Deputado VIVALDO COSTA que reconhece como  de Utilidade Pública a "Associação Curraisnovense 

de Deficientes Físicos - ACDF", com sede e foro no Município de Currais Novos Deputado NÉLTER 

QUEIROZ, em Questão de Ordem, registrou a presença de representantes do  Ministério Público, 

como também do Vereador Paulo Roque da Cidade de Caicó, nas galerias. Havendo ORADORES 

INSCRITOS, com a palavra o Deputado PAULO DAVIM inicialmente registrou a presença dos 

Promotores de Justiça, nas galerias, objetivando acompanhar a votação da Indicação do nome do 

Promotor Fernando Batista de Vasconcelos, para ocupar a Procuradoria Geral de Justiça nos 

próximos dois anos. Em seguida teceu considerações acerca da deficiência na saúde pública do 

Estado, comprovada através de pesquisa elaborada pelo Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde(Conas). Apontando diversas falhas e falta de medicamentos regulares essenciais para a 

sobrevida de pacientes. Também registrou e considerou louvável a iniciativa da Governadora em 

conceder a autonomia financeira ao Hospital Walfredo Gurgel. Demonstrou, ainda, preocupação 

com o crescente índice de prostituição infanto-juvenil no Estado. Tendo justificado a 

apresentação de requerimento de sua iniciativa solicitando a realização de uma Audiência 

Pública, através do Centro de Estudos e Debates desta Casa, alusiva ao Dia Nacional de 

Combate aos Maus-tratos, Exploração e Violência Sexual contra à Criança e o Adolescente. 

Informou, em seguida, que apresentou no Expediente desta Sessão Projeto de Lei que dispõe 

sobre a proibição do acesso de crianças e adolescentes em motéis, casas de espetáculos de 

streptease, sexo explícito e congêneres. E fez apelo aos Líderes Partidários, para que fossem 

dispensados os trâmites Regimentais da referida matéria; no que foi acatada pelas Lideranças. 

O Orador agradeceu aos Líderes pela iniciativa. Anunciada  a  ORDEM DO DIA: Deputado GETÚLIO 

RÊGO apresentou requerimento propondo à Secretaria de Saúde, um entendimento com a 

Administração do Hospital Centenário de Pau dos Ferros, no sentido de atender a população da 

região do Alto e Médio Oeste. Deputado FERNANDO MINEIRO pede que a Presidência dê por 

recebido requerimento de sua iniciativa solicitando que seja inserido nos anais desta Casa, 

editorial publicado no "Diário de Natal", nesta data, intitulado: "Enquanto é tempo". Em 

seguida teceu considerações acerca dos Projetos de Lei que institui o Programa  Emprego 

Cidadão - PEC no Estado e o que dispõe sobre a contratação temporária de professores 

substitutos, os quais serão apreciados e votados no decorrer desta Sessão, tendo solicitado 

que fossem distribuídas as cópias das Emendas que irá apresentar aos referidos Projetos. 

Havendo matérias a deliberar, em pauta: Indicação 03/03 do nome do Promotor Fernando Batista 

de Vasconcelos, para ocupar nos próximos dois anos, à Procuradoria Geral de Justiça. Fizeram 

uso da palavra para encaminhar a matéria os Deputados: JOSÉ ADÉCIO recomendando à Bancada 

Partidária, a qual representa, o voto favorável, apesar da votação ser secreta; RAIMUNDO 

FERNANDES saudando a Deputada GESANE MARINHO pelo exemplo de democracia fazendo ecoar o 
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posicionamento do Partido(PDT); CLÁUDIO PORPINO declarando seu voto favorável; RICARDO MOTTA 

externando sua satisfação em participar de um momento que considerou democrático; PAULO DAVIM 

também tornando público seu voto e o do Deputado FERNANDO MINEIRO favorável à Indicação. 

Externaram seus posicionamentos os Deputados: WOBER JÚNIOR registrando que a nomeação do 

Procurador Geral é de competência do Governo do Estado, porém a Governadora decidiu acatar a 

eleição, conforme acordo do Órgão; GETÚLIO RÊGO manifestando satisfação pela indicação; 

FERNANDO MINEIRO ressaltando a importância do processo o qual gerou a indicação, considerando 

que isso demonstra o amadurecimento da sociedade; NÉLTER QUEIROZ lembrando a importância da 

unidade e independência do Ministério Público, para que realize um trabalhe em favor dos mais 

necessitados; ELIAS FERNANDES externando sua satisfação e contentamento diante do processo; 

FRANCISCO JOSÉ, ALEXANDRE CAVALCANTI, VIDALDO COSTA comungando com os posicionamentos dos 

demais; e Deputadas GESANE MARINHO dizendo de seu apoio para a concretização da democracia;  

RUTH CIARLINI declarando seu voto favorável à matéria; e LARISSA ROSADO saudando aos 

representantes do Ministério Público. A Presidência, Deputado ROBINSON FARIA, associou-se aos 

pronunciamentos e parabenizou ao Ministério Público, em nome do Promotor Fernando 

Vasconcelos. Após votação secreta a Presidência convidou os Deputados FERNANDO MINEIRO, JOSÉ 

ADÉCIO e Deputada GESANE MARINHO, para acompanhar a apuração, sendo proclamada sua APROVAÇÃO 

POR MAIORIA. A Presidência suspendeu a Sessão para cumprimentar os membros do Ministério 

Público. Reaberta a Sessão o Deputado RICARDO MOTTA registrou a presença do senhor Joaquim 

Úrsula, folclórico político do Estado. Em pauta Projeto de Lei 0045/03 que institui o 

Programa  Emprego Cidadão - PEC no Estado. Em discussão: Deputado FERNANDO MINEIRO fez uso da 

palavra lamentando que o Projeto não tenha tramitado nas Comissões como deveria, para se 

fazer um debate mais amplo. Considerando que a matéria trata de uma série de questões as 

quais precisavam ser discutidas com maior profundidade. Tendo apresentado Emendas que, 

segundo o Orador, revertem os equívocos contidos no Projeto. Em que recebeu apartes dos 

Deputados VIVALDO COSTA relatando experiências positivas com Programa similar na Cidade de 

Caicó; JOSÉ ADÉCIO tecendo considerações sobre o Projeto; GETÚLIO RËGO defendendo a matéria; 

NÉLTER QUEIROZ indagando se o Projeto foi discutido com o Sindicato da Educação; PAULO DAVIM 

solidarizando-se com as suas preocupações; e Deputada RUTH CIARLINI associando-se ao seu 

pronunciamento e registrando a experiência favorável na Cidade de Mossoró, com trabalho 

semelhante ao exposto. Com a palavra o Deputado WOBER JÚNIOR considerou os questionamentos do 

Deputado FERNANDO MINEIRO pertinentes, mas esclareceu que o referido Projeto tem como 

prioridade qualificar a mão-de-obra. E fez apelo aos Parlamentares para que votassem 

favorável à matéria. Destacou a importância da Emenda de iniciativa do Deputado FERNANDO 

MINEIRO. E teceu esclarecimentos sobre o objetivo do Programa. Em votação: APROVADO O PROJETO 

ORIGINAL E AS EMENDAS 01 E 03 POR UNANIMIDADE, E A EMENDA 04 REJEITADA POR MAIORIA. Em pauta 

Projeto de Lei 0044/03 que dispõe sobre a contratação temporária de professores substitutos. 

Em discussão: Deputado WOBER JÚNIOR fez uso da palavra para solicitar o voto contrário à 

Emenda 01 e favorável à subsequente. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE O PROJETO ORIGINAL, 
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REJEITADAS AS EMENDAS 01 E 04, APROVADAS AS EMENDAS 02, 03, 06, 07 E 08 E SUPRIMIDA A EMENDA 

05. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, Deputado WOBER JÚNIOR dela fez uso agradecendo o apoio 

dos Deputados pelo debate construtivo para a aprovação e melhoria dos Projetos recém-

aprovados. Deputado FERNANDO MINEIRO fez uso da palavra fazendo alusão ao Dia Internacional 

do Trabalho, que será comemorado no dia seguinte(1º de maio). Facultada a palavra às 

Comunicações PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. Após dispensa das formalidades e dos 

trâmites Regimentais pelas Lideranças Partidárias, a  Presidência anunciou para a pauta da 

próxima Sessão o Projeto de Lei do Deputado PAULO DAVIM que dispõe sobre a proibição do 

acesso de crianças e adolescentes em motéis, casas de espetáculos de streptease, sexo 

explícito e congêneres. Nada mais havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão anunciando 

que compareceram vinte Senhores Parlamentares, convocando uma Outra Ordinária para terça-

feira,  à hora Regimental.   

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões "Deputado CLÓVIS 
MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 06 de maio 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 VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 

OITAVA LEGISLATURA, realizada aos seis dias do mês de maio de dois mil e três, sob a 

Presidência dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA, PAULO DAVIM e da 

Excelentíssima Senhora Deputada LARISSA ROSADO, e Secretariada pelas Excelentíssimas Senhoras 

Deputadas GESANE MARINHO  e  LARISSA ROSADO.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados, CLÁUDIO PORPINO, 

ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, JOSÉ 

ADÉCIO, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO 

FREIRE, PAULO DAVIM,  ROBINSON FARIA,  RUTH CIARLINI,  VIVALDO COSTA,  WOBER JÚNIOR, e 

ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, DADÁ COSTA,  GETÚLIO 

RÊGO,  JOACY PASCOAL, RAIMUNDO FERNANDES e RICARDO MOTTA, havendo número legal, a Sessão é 

aberta com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE, 

constou: of.           32/03-GAB. Deputado ELIAS FERNANDES solicitando ao Presidente desta 

Casa que sejam adotadas medidas oriundas do Relatório final da CPI que apurou as causas da 

poluição do rio Potengi e a contaminação do lençol freático, e que,  medidas semelhantes, 

sejam tomadas obedecendo as definições constantes no Decreto Legislativo, proposto pela mesma 

CPI; requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES propondo à Secretaria de Infra-estrutura e ao 

D.E.R.., a pavimentação da estrada que interliga o Distrito de Caiçara, no Município de 

Paraná à sede do Município de Tenente Ananias; requerimento do Deputado LUIZ ALMIR 

solicitando à Mesa Diretora desta Casa  a dispensa dos  tramites regimentais do Projeto de 

Lei 035/03 que proíbe a construção de cercas, tapumes, ruas, prédios de alvenaria ou 

quaisquer outros tipos nas dunas móveis e fixas de Genipabu, em Extremoz; requerimento do 

Deputado CLÁUDIO PORPINO propondo a recuperação da Escola Estadual Maria Lídya da Silva, no 

Município de São Bento do Trairi; requerimento do Deputado PAULO DAVIM solicitando à 

Secretaria de Saúde, a transferência do Laboratório Central - LACEN, da Coordenação 

Hospitalar para a Coordenadoria de Promoção à Saúde da SESAP; requerimento da Deputada RUTH 

CIARLINI propondo à Secretaria de Ação Social, a construção de casas populares na Cidade de 

Areia Branca; dois requerimentos do Deputado ROBINSON FARIA propondo ao Reitor da UFRN, a 

abertura de Novos Cursos no Campus da Cidade de Nova Cruz; e a UERN, estudos para a  

implantação de Cursos Universitários também naquela Cidade; quatro requerimentos do Deputado 

EZEQUIEL FERREIRA solicitando ao D.E.R., o pissarramento da estrada que interliga Campo 

Redondo à Grossos, na divisa do Município de Santa Cruz; o asfaltamento da estrada da RN-042 

que interliga       Cerro-Corá  à Comunidade de Residência, no Município de Santana do Matos; 

o asfaltamento da estrada que interliga Cerro-Corá à São Tomé; e o recapeamento e duplicação 

da RN-226, que interliga Campo Redondo à Comunidade de Ramal, como também a construção de um  

trevo no entroncamento de Campo Redondo ao Ramal.        Em Questão de Ordem o Deputado LUIZ 

ALMIR agradeceu às Lideranças pela dispensa dos trâmites Regimentais do Projeto de Lei 035/03 

de sua iniciativa. Tendo justificado a urgência da matéria considerando que a utilização 
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indevida das dunas prejudica o turismo da área de Genipabu. A Presidência acatou o Projeto do 

Deputado LUIZ ALMIR  e anunciou para a pauta da Sessão seguinte. Havendo ORADORES INSCRITOS, 

com a palavra o Deputado ELIAS FERNANDES teceu considerações acerca do acidente ocorrido com 

o helicóptero de propriedade do Governo do Estado. Na condição de Presidente da Comissão de 

Finanças e Fiscalização deste Poder Legislativo, com respaldo nos artigos 43, III, e 52 e 54 

da Constituição Estadual, apresentou pedido de convocação aos Secretários responsáveis pelo 

aparelho, para virem a esta Casa, prestar esclarecimentos sobre o acidente. Convocando, na 

oportunidade, uma Reunião da Comissão, para que fossem adotadas as medidas necessárias. Tendo 

recebido apartes dos Deputados LUIZ ALMIR associando-se ao seu pronunciamento; e JOSÉ DIAS 

solidarizando-se com o seu posicionamento e entendendo ser esse o caminho correto a ser 

adotado. Defendendo que as Comissões Técnicas têm funções importantes nesta Casa, entre as 

quais informar a população sobre os diversos questionamentos ao erário público. Retomando o 

seu pronunciamento o Orador teceu considerações sobre a determinação de relotação de 

servidores do Hospital Centenário "Nelson Maia" na Cidade de Pau dos Ferros, por ordem da 

Secretaria Estadual de Saúde. O Orador criticou a atitude e destacou os relevantes serviços 

prestados por aquela unidade hospitalar ao povo da região oeste, sendo agraciado, pelo feito, 

como "Hospital Amigo da Criança" concedido através da Unicef. No que fez apelo ao Líder do 

Governo e aos Parlamentares que atuam na Região Oeste, visando somar esforços para reverter a 

decisão. Em apartes os Deputados PAULO DAVIM considerou que através de entendimentos com o 

Secretário a postura adotada poderá ser reconsiderada; LUIZ ALMIR criticou os sistemas 

estadual e municipal de saúde pela falta de prioridade aos atendimentos essenciais; WOBER 

JÚNIOR informou que as medidas para apurar o acidente com o helicóptero foram adotadas e está 

sendo investigado, mas concordou com a convocação das autoridades competentes para que o 

assunto seja exaustivamente discutido e encontrado os responsáveis pelo caso. E quanto ao 

Hospital de Pau dos Ferros informou que o Secretário de Saúde também poderá vir a esta Casa 

para esclarecer a iniciativa adotada; e Deputada GESANE MARINHO informando visita que fez aos 

hospitais da Região Agreste, juntamente com o Secretário Estadual de Saúde, e testemunhou a 

disposição do Secretário em reativar equipamentos e aparelhos desses hospitais. Mas ressaltou 

a autonomia financeira como determinação principal para amenizar os problemas ora existentes. 

Em Questão de Ordem o Deputado JOSÉ ADÉCIO registrou a presença, nas galerias, do Prefeito de 

Lajes Benes Leocádio. Com a palavra o Deputado JOSÉ DIAS reportou-se acerca da entrevista 

concedida pela Governadora Vilma de Faria, à Tv Tropical, especificamente quando foi 

questionada sobre os processos os quais responde nas Justiças Comum e Eleitoral. Considerando 

que a Governadora transfere as acusações sofridas aos adversários político-partidários. Tendo 

recebido apartes dos Deputados WOBER JÚNIOR e  LUIZ ALMIR, concedendo informações. Anunciada  

a  ORDEM DO DIA: não houve proposições a apresentar. A Presidência anunciou que por falta de 

número legal para deliberar o Projeto de Lei do Deputado PAULO DAVIM que dispõe sobre a 

proibição do acesso de crianças e adolescentes em motéis, casas de espetáculos de streptease, 

sexo explícito e congêneres, com dispensa de tramitação, fica anunciada para a pauta da 
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Sessão seguinte. Em Questão de Ordem o Deputado FERNANDO MINEIRO questionou a dispensa dos 

trâmites para a aprovação de matérias sem a realização das Reuniões de Lideranças, entendendo 

que assim, há um descumprimento do Regimento Interno. Solicitando um Parecer formal da 

Consultoria quanto a necessidade da realização ou não da citada Reunião. Deputado JOSÉ DIAS, 

em Questão de Ordem, considerou o argumento do Deputado FERNANDO MINEIRO pertinente. 

Levantaram Questão de Ordem, também para externar o mesmo posicionamento, os Deputados ELIAS 

FERNANDES, WOBER JÚNIOR e JOSÉ ADÉCIO. Teceram esclarecimentos sobre o assunto os Deputados 

PAULO DAVIM considerando que solicitou a dispensa fundamentado no Regimento Interno; e NÉLTER 

QUEIROZ esclarecendo sobre a necessidade de matérias que precisam tramitar em caráter de 

urgência, por isso, há a dispensa das formalidades. Mas acatou o posicionamento do Deputado 

FERNANDO MINEIRO, defendeu a votação de Projetos em dois turnos e a hierarquização para a 

apreciação. Concluiu sugerindo uma análise do Projeto do Deputado PAULO DAVIM pela 

Procuradoria deste Poder Legislativo, para discutir o mérito. Facultada a palavra às 

LIDERANÇAS, Deputado JOSÉ ADÉCIO dela fez uso registrando a realização de uma reunião na 

próxima sexta-feira(09/05) na Secretaria de Saúde, em prol da recuperação do Hospital 

"Aluizio Alves", na Cidade de Lajes. Demonstrando apoio e defesa à causa, mas justificou a 

impossibilidade de participar, porque neste mesmo horário estará numa Reunião da C.P.I. Em 

seguida registrou os pleitos apresentados à Governadora em relação ao asfaltamento entre as 

BRs-406 e 304, para facilitar o escoamento da produção de gás no Município de Guamaré, 

considerando de grande importância para o desenvolvimento da Região Central do Estado; e o 

saneamento básico da Cidade de Açu. Ambos acatados e determinadas as devidas providências 

pela Governadora. O Orador demonstrou satisfação pelos feitos. Em apartes os Deputados NÉLTER 

QUEIROZ fez apelo para que fossem recuperadas outras estradas no Estado; e FERNANDO MINEIRO 

considerando que a luta em favor da recuperação do Hospital Regional de Lajes é 

suprapartidária. Registrando que o objetivo da vinda do Prefeito é agendar uma audiência com 

a Governadora, porque o Secretário de Saúde não tem como deliberar a questão do citado 

Hospital. O Orador concluiu registrando sua visita à Fundação José Augusto para tratar sobre 

o possível fechamento de Museus no Estado. Em que foi informado das providências adotadas 

para reverter a situação. Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, não houve 

pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão anunciando que 

compareceram dezoito 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, 07 de maio de 2003.        
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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 VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA OITAVA 

LEGISLATURA, realizada aos sete dias do mês de maio de dois mil e três, sob a Presidência dos 

Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA e WOBER JÚNIOR, e Secretariada pelo 

Excelentíssimo Senhor Deputado RICARDO MOTTA e pela Excelentíssima Senhora Deputada LARISSA 

ROSADO. 

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados CLÁUDIO PORPINO, 

DADÁ COSTA, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO 

RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, 

NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, PAULO DAVIM, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, VIVALDO COSTA, 

WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, ELIAS 

FERNANDES (ausência justificada), RAIMUNDO FERNANDES e RUTH CIARLINI (ausência justificada), 

havendo número legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, 

sem restrições. Do EXPEDIENTE, constou: of. 251/03-PR/Caern encaminhando cópia do Convênio 

03.0010, celebrado entre Assecom e Caern; of. 059/03-CIRC/MAPS/DGFNAS/CGOF comunicando a 

transferência de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Norte, 

no valor de cento e quatro mil e oitocentos reais, sendo sessenta e quatro mil para o 

pagamento da Bolsa Criança Cidadã e quarenta mil e oitocentos para a Jornada Ampliada; of. 

049/03-SERHID informando a celebração do Convênio                   001/03 firmado entre esta 

Secretaria e o Centro de Integração                          Empresa-Escola(CIEE); of. 52/03-

CIRC/MAPS/DGFNAS/CGOF comunicando a transferência de recursos para o Fundo Estadual de 

Assistência Social/RN, destinados à manutenção dos serviços Assistenciais, de Ação Continuada 

e Abrigo/2003, referentes aos Programas PAC, API, ABRIGO; of.                                      

38/03-CIRC/MAPS/GDFNAS/CGOF encaminhando cópia das planilhas informando a transferência de 

recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social/RN, destinados à manutenção dos 

Serviços Assistenciais, de Ação Continuada e Rede Abrigo/2002; Comunicado AL00065/03-MEC/FNDE 

informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de Programas 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES 

solicitando à Secretaria dos Recursos Hídricos, estudos, projeto técnico e construção do 

açude Pejoaba, em José da Penha; dois requerimentos do Deputado PAULO DAVIM propondo à 

Secretaria Estadual de Saúde, a disponibilização de uma linha telefônica para a prestação de 

serviços à população, a exemplo da existente no Ministério da Saúde, denominada “Disque 

Saúde”; e a inclusão das farmácias de manipulação no cadastro das empresas que participam de 

processos licitatórios da compra de medicamentos básicos; dois requerimentos do Deputado 

CLÁUDIO PORPINO solicitando ao D.E.R., a recuperação da RN-093 que interliga Tangará a Passa 

e Fica, via São José de Campestre; e à Secretaria da Educação, solicitando a ampliação da 

Escola Estadual Maria Aurineide, em Nova Cruz; dois requerimentos do Deputado JOSÉ DIAS 

sugerindo à Secretaria do Trabalho, da Justiça e da Cidadania, a implantação de  Centrais do 

Cidadão nos Municípios de Touros e São Paulo do Potengi; três requerimentos do Deputado 

ROBINSON FARIA solicitando ao D.E.R., a construção de uma estrada asfaltada interligando os 
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Municípios de Vera Cruz e Bom Jesus, via Sítio Santa Cruz; e a recuperação da estrada que 

interliga o Distrito de Cobé à Cidade de Vera Cruz; e a Caern, solicitando uma rede de 

distribuição d’água para o Sítio Santa Cruz, em Vera Cruz; três requerimentos da Deputada 

LARISSA ROSADO sugerindo à Secretaria Estadual de Saúde, mais agilidade nas obras de 

recuperação do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró; à Secretaria Estadual de 

Educação, uma solução para o problema da falta de professores na Escola Estadual Alcides 

Wanderley, em Carnaubais; e à Direção das Empresas TIM, OI, e BCP sugerindo a ampliação e 

cobertura dos serviços de telefonia móvel na Região Oeste; cinco    requerimentos do Deputado 

EZEQUIEL FERRREIRA sugerindo ao D.E.R., o piçarramento da estrada que interliga Campo Redondo 

e Serra de Barandões; e a construção da estrada que interligará os Municípios de Campo 

Redondo e Coronel Ezequiel; sugerindo à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, a 

expansão da rede de Eletrificação Rural monofásica para trifásica, de Comunidades em Serra 

dos Barandões; a perfuração e instalação de diversos poços tubulares em Comunidades; e a 

construção de passagens molhadas, todas as solicitações para o Município de Campo Redondo; 

Emenda Modificativa do Deputado LUIZ ALMIR ao Projeto de Lei também de sua autoria, que 

proíbe a edificação e construção de cercas, tapumes, ruas prédios de alvenaria e de quaisquer 

outros tipos nas dunas móveis e fixas de Genipabu, em Extremoz. Havendo ORADORES INSCRITOS, 

com a palavra a Deputada GERSANE MARINHO registrou a violência sofrida pelo seu pai, Prefeito 

de Canguaretama, Jurandi Marinho, vítima de uma tentativa de assalto em seu escritório. A 

Oradora relatou o lamentável episódio e as agressões sofridas pela vítima e registrou a 

agilidade da equipe de policiamento do Barro Vermelho quando foi denunciada a ocorrência. 

Lamentando, porém, que os indivíduos não tenham sido capturados. A Deputada recebeu apoio, em 

apartes, dos Deputados NÉLTER QUEIROZ solidarizando-se e lamentando a violência sofrida pelo 

seu pai. Em seguida pediu ao Presidente para que fosse inserido na pauta da próxima reunião 

de Lideranças, para dispensa dos trâmites e formalidades Regimentais, o Projeto de Lei de 

iniciativa Governamental, referente à criação de cargos e contratação de pessoal na área de 

segurança pública; LUIZ ALMIR solidarizou-se e registrou o alto índice de violência na 

Capital, ressaltando que constantemente a população é vítima de assaltos em seus 

estabelecimentos comerciais. Sugeriu, em seguida, a formação de uma Comissão Parlamentar 

suprapartidária para, em audiência com a Governadora, pedir prioridade na área de segurança; 

PAULO DAVIM solidarizando-se e lamentando o alto nível de violência vivenciada no Estado e 

especificamente na Capital; RICARDO MOTTA comungando com o posicionamento dos demais Colegas 

Parlamentares. Também externaram solidariedade os Deputados VIVALDO COSTA demonstrando sua 

confiança no trabalho e na competência do Secretário da Defesa Social e na Governadora, para 

reverter a quadro de violência ora instalado no Estado; CLÁUDIO PORPINO acatando a idéia da 

formação de uma Comissão suprapartidária, para fazer gestões junto a Governadora; EZEQUIEL 

FERREIRA destacando que os Deputados todos os dias ocupam a Tribuna desta Casa para registrar 

os lamentáveis episódios de violência; FERNANDO MINEIRO ressaltando a necessidade urgente de 

serem adotadas medidas exemplares para reverter à situação; WOBER JÚNIOR propondo a 
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instalação, através deste Poder Legislativo, de um Fórum para debater sobre políticas 

públicas de segurança, envolvendo os diversos segmentos da sociedade, objetivando oferecer 

uma proposta de colaboração ao Governo do Estado; JOACY PASCOAL discordando da proposta do 

Deputado WOBER JÚNIOR, considerando que a violência é fruto da desmotivação e falta de 

incentivo para os que fazem a segurança pública; e Deputada LARISSA ROSADO considerando que a 

violência está agredindo a sociedade em todas as camadas sociais, por isso, entende a 

necessidade de cobrar mais empenho do Governo na área de segurança. A Presidência também se 

associou ao posicionamento dos aparteantes, solidarizando-se com a Oradora e com o Prefeito 

de Canguaretama, Jurandi Marinho. Em Questão de Ordem o Deputado PAULO DAVIM solicitou a 

retirada de pauta de Projeto de Lei de sua autoria que dispõe sobre a proibição do acesso de 

criança e adolescentes em motéis, casas de espetáculos de streeptease, sexo explícito e 

congêneres. A Presidência anunciou a realização das reuniões de Lideranças para todas as 

terças-feiras, às quinze horas. Comunicando ao Deputado PAULO DAVIM que, caso queira, o 

Projeto de sua autoria será objeto da pauta da próxima reunião; no que o autor não acatou. Em 

Questão de Ordem Deputado FERNANDO MINEIRO parabenizou ao Presidente ROBINSON FARIA pela 

determinação da realização de reuniões de Lideranças. Anunciada  a  ORDEM DO DIA: não houve 

proposições a apresentar nem matéria a deliberar. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, Deputado 

GETÚLIO RÊGO dela fez uso demonstrando satisfação pela nova fórmula da prática do Programa de 

apoio ao homem do campo, denominado de “Desenvolvimento Solidário”, considerando de extrema 

importância para o desenvolvimento do Estado. Registrando sua satisfação na participação da 

instalação nas Cidades de Pau dos Ferros e Umarizal, e que, abrange toda a  Região do Alto e 

Médio Oeste. E concluiu aplaudindo a iniciativa da Governadora. Deputado PAULO DAVIM fez uso 

da palavra registrando visita que fez ao Laboratório Central, lamentando o estado precário em 

que se encontra a estrutura física do prédio. O Orador discorreu também acerca das diversas 

deficiências do Laboratório, dentre as quais a falta de agilidade para a aquisição de  

material, a retirada dos plantões e quanto à estrutura organizacional. Enfatizando a 

necessidade de uma visita dos Deputados ao local. Tendo recebido aparte do Deputado CLÁUDIO 

PORPINO associando-se ao seu pronunciamento. Retomando seu pronunciamento o Orador informou 

que apresentou requerimento sugerindo um estudo para a mudança de Coordenação do Laboratório. 

Deputado NÉLTER QUEIROZ, em Questão de Ordem, anunciou que na próxima sexta-feira(09/05) 

ocorrerão os primeiros depoimentos públicos da C.P.I. que irá apurar denúncias de 

irregularidades no Programa do Leite. Às nove horas, será o senhor Fernando Freitas, 

Coordenador do Relatório objeto da citada C.P.I., e às dez horas, o senhor Manoel Montenegro 

Neto, Delegado da Agricultura do Estado. Facultada a palavra às Comunicações 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, 08 de maio de 2003. 
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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         


