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

NATAL,11.06.2003  BOLETIM OFICIAL 2100   ANO XIII  QUARTA - FEIRA 

 

1

                                                                               
A MESA DIRETORA 

Deputado ROBINSON FARIA 
PRESIDENTE   

Deputada LARISSA ROSADO    
1º VICE-PRESIDENTE 

Deputado RICARDO MOTTA       
1º SECRETÁRIO 

Deputado WOBER JÚNIOR     
3º SECRETÁRIO  

Deputado VIVALDO COSTA   
2º VICE-PRESIDENTE 

Deputado RAIMUNDO FERNANDES   
2º SECRETÁRIO 

Deputado NELSON FREIRE       
4º SECRETÁRIO      



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

NATAL,11.06.2003  BOLETIM OFICIAL 2100   ANO XIII  QUARTA - FEIRA 

 

2

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO:   

TITULARES 
Deputado DADÁ COSTA(PDT)–P r e s i d e n t e 
Deputado PAULINHO FREIRE(PSB)-V i c e - P r e s i d e n t e 
Deputado JOSÉ DIAS(PMDB) 
Deputado CLÁUDIO PORPINO(PSB) 
Deputado EZEQUIEL FERREIRA(PTB)   

SUPLENTES 
Deputada GESANNE MARINHO(PDT) 
Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI 
Deputado NELTER QUEIROZ(PMDB) 
Deputado FRANCISCO JOSÉ  
Deputado JOACY PASCOAL    

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRABALHO:   

TITULARES 
Deputado LUIZ ALMIR(PPB)–P r e s i d e n t e  
Deputado EZEQUIEL FERREIRA(PTB)- V i c e - P r e s i d e n t e 
D e putado PAULINHO FREIRE(PSB) 

SUPLENTES 
Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI 
Deputado FRANCISCO JOSÉ 
Deputado DADÁ COSTA(PDT)    

COMISSÃO DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO:   

TITULARES 
Deputado ELIAS FERNANDES(PMDB)- P r e s i d e n t e 
Deputado JOSÉ DIAS(PMDB) - V i c e - P r e s i d e n t e 
Deputado FRANCISCO JOSÉ  

SUPLENTES 
Deputado FERNANDO MINEIRO(PT) 
Deputado NELTER QUEIROZ(PMDB) 
Deputado DADÁ COSTA(PDT)   

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL:   

TITULARES 
Deputada GESANNE MARINHO(PDT)-P r e s i d e n t a 
Deputado PAULO DAVIM(PT)-V i c e - P r e s i d e n t e 
Deputado CLÁUDIO PORPINO(PSB) 

SUPLENTES 
Deputado DADÁ COSTA(PDT)  
Deputado PAULINHO FREIRE(PSB)  
Deputado NÉLTER QUEIROZ(PMDB)   



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

NATAL,11.06.2003  BOLETIM OFICIAL 2100   ANO XIII  QUARTA - FEIRA 

 

3

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E INTERIOR:   

TITULARES 
Deputado FERNANDO MINEIRO(PT)- P r e s i d e n t e 
Deputado FRANCISCO JOSÉ(PMDB)-V i c e - P r e s i d e n t e 
Deputado JOACY PASCOAL 

SUPLENTES 
Deputado CLÁUDIO PORPINO(PSB) 
Deputado ELIAS FERNANDES(PMDB) 
Deputado EZEQUIEL FERREIRA(PTB)  

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA:  

TITULARES 
Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI – P r e s i d e n t e 
Deputado PAULO DAVIM(PT) – V i c e - P r e s i d e n t e 
Deputado PAULINHO FREIRE(PSB)  

SUPLENTES  
Deputado FERNANDO MINEIRO(PT) 
Deputado ELIAS FERNANDES(PMDB) 
Deputado LUIZ ALMIR(PPB)



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

NATAL,11.06.2003  BOLETIM OFICIAL 2100   ANO XIII  QUARTA - FEIRA 

 

4

 
S U M Á R I O       

PROCESSO LEGISLATIVO   

Propostas de Emenda à Constituição   

Projetos de Lei Complementar Ordinária   

Projetos de Iniciativa    

de Deputado   
de Comissão da Assembléia   
do Governador do Estado   
do Tribunal de Justiça   
do Tribunal de Contas   
do Procurador Geral de Justiça   

Indicações   

Requerimentos    

Requerimentos de Informações   
Requerimentos Sujeitos à Deliberação   
do Plenário   

Atas   

ATOS ADMINISTRATIVOS   

Atos da Mesa   

Atos da Presidência   

Atos das Secretarias   

Atos da Procuradoria Geral                 



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

NATAL,11.06.2003  BOLETIM OFICIAL 2100   ANO XIII  QUARTA - FEIRA 

 

5

                       

PROCESSO LEGISLATIVO 



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

NATAL,11.06.2003  BOLETIM OFICIAL 2100   ANO XIII  QUARTA - FEIRA 

 

6

RIO GRANDE DO NORTE 

   
Ofício nº 313/2003-GE                    Natal, 26 de maio de 2003.    

Senhor Presidente,   

Dirigimo-nos a V.Exa. para, com respaldo no que dispõe o artigo 49, § 1°, da 
Constituição Estadual, encaminhar-lhe as razões de veto integral ao Projeto de Lei nº 
0035/2003.  

Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e a seus ilustres Pares protestos de 
estima e elevada consideração.      

Wilma Maria de Faria 
GOVERNADORA                              

Exmº. Sr. 
Deputado ROBINSON MESQUITA DE FARIA 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
Palácio José Augusto 
Nesta 
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RIO GRANDE DO NORTE    

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições 
constitucionais (CE art. 49, § 1°), decide vetar integralmente o Projeto de Lei n.º 0035/03, 
constante do Processo n.° 0262/03 - PL/SL, 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, localizada no município de, Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, de iniciativa 
do Excelentíssimo Senhor Deputado LUIZ ALMIR, aprovado em Sessão Plenária realizada no dia 14 
de maio de 2003, conforme explicitado nas razões que se seguem.   

RAZÕES DE VETO  

O Projeto de Lei em epígrafe afigura-se inconstitucional diante do vício de validade 
formal quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, O legislador estadual 
invadiu esfera de competência privativa do Município de Extremoz/RN, consoante o disposto nos 
arts. 30, incisos I e VIII. e 182, caput, da Carta Magna:   

"Art. 30. Compete aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

(...)  

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano.  

(...)."  

"Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes."  

Sem embargo da competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre 
direito urbanístico (CF, art. 24, I, e CE, art. 20, I), é certo que o exercício desta 
competência encontra limite nos assuntos de interesse local (CF, arts. 30, incisos I e VIII, 
e 182, Lei n.° 10.257, de 10 de julho de 2001, art, 40, e CE. art. 24), sob pena de violação 
ao princípio federativo (CF, art. 1°).  

A este propósito, já versaram as lições de Hely Lopes Meireles:  

"A competência dos Estados-membros e do Distrito Federal em matéria 
de Urbanismo deflui do art. 24, I, da   CF,   concorrentemente   com   
a   União, permanecendo com esta a edição de normas gerais e com 
aqueles a de normas suplementares (art. 24, § 2°). Daí caber aos 
Estados-membros organizar o Plano Estadual de Urbanismo e editar as 
normas urbanísticas regionais, adequadas ao seu território, 
observados os princípios federativos de repartição e limites de 
atribuições das quatro esferas estatais" (Direito Municipal 
Brasileiro, 6a ed. atualizada por Izabel Camargo Lopes Monteiro e 
Yara Police Monteiro, Malheiros, São Paulo, 1993, p, 391. – sem 
grifos no texto original).  

Relativamente à competência dos Municípios, leciona o mesmo autor:  
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"Visando o Urbanismo, precipuamente, à ordenação espacial e à 
regulação das atividades humanas que entendem com as quatro funções 
sociais habitação, trabalho, recreação, circulação — é Óbvio que 
cabe ao  Município  editar  normas  de  atuação urbanística para o 
seu território, especialmente para a cidade, promovendo 
concretamente todos os assuntos que se relacionem com uso do solo 
urbano, as construções, os equipamentos e as atividades que nele se 
realizam e dos quais dependem a vida e o bem-estar da comunidade 
local. As atribuições municipais, no campo urbanístico, desdobram-se 
em dois setores distintos: o de ordenação espacial que se 
consubstancia no plano diretor e nas normas de uso, parcelamento e 
ocupação do solo urbano e urbanizável, abrangendo o zoneamento, o 
loteamento e a composição estética e paisagística da cidade e o 
controle da construção, incidindo sobre o traçado urbano, os 
equipamentos sociais, até a edificação particular nos seus 
requisitos estruturais funcionais e estéticos, expressos no Código 
de Obras e normas complementares" (op. cit., p. 392. - sem grifos no 
texto original).  

Observa-se, portanto, que a proposta legislativa de proibir a edificação e construção 
de cercas, tapumes, ruas, prédios de alvenaria e de quaisquer outros tipos nas dunas móveis e 
fixas de Genipabu, encontra-se submetida à competência legislativa do Município de Extremoz, 
razão pela qual, por mais louvável que seja sua iniciativa, padece o Poder Legislativo 
Estadual de competência para editá-la.  

Diante dos fundamentos de ordem jurídico-constitucional acima firmados, resolvo vetar 
integralmente o Projeto de Lei n.° 0035/03.   

Natal, 22 de maio de 2003.   

Wilma Maria de Faria 
GOVERNADORA 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 009/2003 

PROCESSO Nº 749/03    

Ementa: Concede o título honorifico de 
cidadão norte-riograndense à pessoa a que 
se reporta e dá outras providências.    

Art. 1º. Fica concedido o título honorífico de cidadão norte-riograndense ao 
Engenheiro Civil e atual Secretário Municipal de Obras e Viação da Cidade do Natal, Sr Damião 
Rodrigues Pita.   

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

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio "José 
Augusto", em Natal, 03 de Junho de 2003.    

Cláudio Porpino 
Deputado Estadual 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS   

O Senhor Damião Rodrigues Pita, natural de Itaporanga, Estado da Paraíba, é homem 
público conhecido em nosso Estado pelos relevantes serviços ao Rio Grande do Norte.  

Ao chegar, em tenra idade, ao nosso Estado, estudou no Colégio Agrícola de Jundiaí, no 
Município de Macaíba. 

Formou-se na nobre área de Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. 

Lecionou a disciplina de Matemática em várias Escolas Estaduais e Colégios da rede  
particular de ensino, a exemplo da Escola Normal de Macaíba, Escola Técnica Comercial de 
Macaíba, Colégio Agrícola de Jundiaí, Escola Estadual Amphilóquio Câmara, Escola Estadual 
Padre Miguelinho, Curso Pré-Vestibular Ferro Cardoso, Curso Pré-Vestibular Hipócrates, Curso 
Pré-Vestibular Dinâmico, sendo os últimos cinco em Natal. 

Trabalhou junto à Cooperativa Habitacional do Rio Grande do Norte - COHAB/RN, no 
período de 1972 a 1988, alçando a condição de Diretor Técnico, participando efetivamente do 
maior programa habitacional implantado no Estado do Rio Grande do Norte. Sob sua supervisão 
direta, foram construídas mais de 40 (quarenta) mil casas, na maioria das cidades do nosso 
Estado. 

Foi também coordenador da reconstrução da cidade de São Rafael, por ocasião da 
construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, bem como a reconstrução das cidades de 
Santa Cruz e Campo Redondo, que foram fortemente atingidas, no ano de 1979, pelas chuvas que 
destruíram a barragem de Santa Cruz. 

Desde 1989 à frente de muitos projetos e ações da Prefeitura Municipal do Natal, foi 
Diretor de Operações da antiga Superintendência Municipal de Obras e Viação - SUMOV e 
Superintendente da mesma autarquia municipal, foi Coordenador Técnico da Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos - SEMSUR, Secretário Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos e 
Secretário Municipal de Obras e Viação, ate os dias atuais. 

Participou, ainda, da execução do Projeto Crescer, em todo o Estado do Rio Grande do 
Norte, sob a coordenação da Prof.a. Wilma de Faria. 

Por toda essa dedicação e profissionalismo e incontáveis serviços prestados ao nosso 
Estado, pedimos a especial atenção desta Casa Legislativa ao pleito ora formulado, para que 
seja concedido o mais que merecido título de cidadão norte-riograndense ao Engenheiro Civil e 
Secretário Municipal de Obras e Viação Damião Rodrigues Pita.  

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio "José 
Augusto", em Natal, 03 de junho de 2003.    

Cláudio Porpino 
Deputado Estadual  
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
COMUNICAÇÃO Nº 013/03 
PROCESSO Nº 755/03   

Senhor Presidente,   

Cumprimentando-o, comunicamos a Vossa Excelência a criação de um Bloco Parlamentar, 
constituído pelos partidos - PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PPS, Partido Popular 
Socialista; e PL, Partido Liberal.  

Informamos, ainda, que designamos o Deputado Ezequiel Ferreira, como líder do Bloco.  
Sala das Sessões, da Assembléia Legislativa, em Natal, 05 de junho de 2003.    

Atenciosamente,  

Deputado WOBER JÚNIOR 
PPS  

Deputado VIVALDO COSTA  
PL  

Deputado EZEQUIEL FERREIRA 
PTB 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
PROJETO DE LEI Nº 080/03 

PROCESSO Nº 757/03   

Determina o uso de carros particulares 
apreendidos e que encontram-se   nos pátios 
das Delegacias e no Detran, em serviços de 
Inteligência a critério da Secretaria de 
Defesa Social    

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 
FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO, aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1° - Fica Determinado o uso de carros particulares apreendidos, que encontrem-se 
nos pátios das Delegacias e no Detran, e que foram notificados há mais de 90 (noventa) dias, 
em serviços de Inteligência e Operações Especiais relacionadas à Secretaria de Defesa Social.  

§ 1.° A utilização de cada veículo é subordinada à autorização exclusiva do 
Secretário de Defesa Social.  

§ 2° A manutenção e conservação dos veículos utilizados durante as operações é 
de inteira responsabilidade do Poder Público.  

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

Sala das Seções da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio 
"José Augusto", em Natal, 05 de junho de 2003.   

JOACY PASCOAL 
Deputado 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
PROJETO DE LEI Nº 081/03 

PROCESSO Nº 761/03  

Cria o Conselho Estadual de Saneamento-
CONESA, sua função, competência, composição 
e funcionamento.   

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a presente Lei  

Art.1° - Fica- criado o Conselho Estadual de Saneamento - CONESA, órgão colegiado de nível 
estratégico, de deliberação coletiva, com funções de caráter consultivo e normativo em 
matérias de saneamento, com composição e organização, competência e funcionamento definidos 
nesta Lei.  

Art.2º - Para os efeitos dessa lei, considera-se: 
I - saneamento, como o conjunto de ações, serviços e obras que têm por objetivo alcançar 
níveis crescentes de salubridade ambiental, por meio do abastecimento de água potável, 
cólera, tratamento e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção 
da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem urbana, controle de vetores de 
doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializados; 
II - salubridade Ambiental, como a qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de 
doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover o aperfeiçoamento das condições 
mesológicas favoráveis à saúde da população urbana e rural; 
III - saneamento Básico, como as ações, serviços e obras considerados prioritários em 
programas de saúde pública notadamente o abastecimento público de água e a coleta e 
tratamento de esgotos.  

Art. 3º - Ao Conselho Estadual de Saneamento - CONESA compete: 
I - aprovar os planos estaduais para a área de saneamento e encaminhá-los ao chefe do Poder 
Executivo para envio à Assembléia Legislativa; 
II- estabelecer diretrizes complementares para a implementação da Política Estadual de 
Esgotamento Sanitário; 
III - apreciar e acompanhar a execução do Programa Estadual de Esgotamento Sanitário e Reuso 
das Águas; 
IV - promover articulação entre os órgãos públicos e a sociedade civil no encaminhamento da 
implantação das políticas de saneamento do Estado; 
V - formular políticas de saneamento, definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar 
sua implementação; 
VI - discutir e aprovar a proposta de projeto de lei dos planos Estadual na área de 
saneamento; 
VII - divulgar relatório anual sobre a situação de salubridade ambiental do Estado do Rio 
Grande do Norte; 
VIII - deliberar sobre propostas de projetos de lei e programas de saneamento; 
IX - fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a 
formação de recursos humanos; 
X - regular a execução das políticas Estadual voltadas para a área do Saneamento, 
especialmente no que diz respeito ao fiel cumprimento de seus princípios e objetivos e a 
adequada prestação dos serviços e utilização dos recursos; 
XI - decidir sobre propostas de alteração das políticas Estadual na área de saneamento; 
XII - estabelecer diretrizes para a formulação de programas de aplicação dos recursos dos 
fundos destinados à área de saneamento; 
XIII - estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento e fiscalização dos fundos 
estaduais voltados para o saneamento; 
XIV - estimular a criação de Conselhos Municipais de Saneamento; 
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XV - articular-se com outros conselhos existentes no Estado e nos Municípios com vistas à 
implementação dos planos estadual na área de saneamento; 
XVI - fomentar a realização de conferências Estadual na área de saneamento; 
XVII - elaborar e aprovar o seu regimento interno do CONESA.  

Art. 4º - O Conselho Estadual de Saneamento - CONESA é constituído pelos seguintes membros ; 
I - um representante da Secretaria de Estado responsável pelos Recursos Hídricos; 
II - um representante da Secretaria de Estado responsável pela Saúde; 
III - um representante do Órgão de Estado responsável pelo Meio Ambiente; 
IV - um representante das Empresas Concessionárias e Operadoras de Saneamento; 
V - um representante das Universidades de Ensino de Engenharia; 
VI - um representante da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), 
VII - um representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) - 
Seção RN; 
VIII - um representante de Organização Não Governamental que represente as Entidades 
Ambientalistas do Estado; 
IX - um representante das Centrais Sindicais com atuação no Estado; 
X - um representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA-RN);  

§ lº - Cada órgão ou entidade representado no CONESA. indicará um membro titular e um 
suplente.  

§ 2° - Os membros têm mandato de 02(dois) anos, permitida a recondução por igual período.  

Art. 5° - Os membros do CONESA serão indicados como o previsto no artigo 4° desta Lei, e 
nomeados oficialmente pela Governadora do Estado, publicada no Diário Oficial do Estado.  

Parágrafo único - No caso de afastamento definitivo de um dos membros do Conselho, deverá 
Presidente do Conselho informar imediatamente a entidade ou segmento para indicar o novo 
representante ou proceder à nova eleição.  

Art. 6º - O Conselho Estadual de Saneamento - CONESA será gerido por: 
I - um Presidente; 
II - um Vice-Presidente, 
III - um Secretário Executivo. 
§ lº - As funções definidas neste artigo serão ocupadas mediante escolha, dentre os membros 
do CONESA, através de votação direta. 
§ 2° - As normas de funcionamento do CONESA serão objeto de seu regimento interno.  

Art. 7º - O Conselho reunir-se-á, em caráter ordinário, a cada 2 (dois) meses, e 
extraordinariamente, desde que convocado pelo seu Presidente ou por requerimento de pelo 
menos 3 (três) dos seus membros, convocado com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 
horas, com pauta definida. 
Parágrafo único - O Plenário do CONESA reunir-se-á em sessão pública, com a presença de pelo 
menos metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples.  

Art. 8º - A função de membro do Conselho de Gestão é considerado de relevância pública, não 
podendo ser remunerada.  

Art. 9° - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da sua publicação.  

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa, Palácio José Augusto, em Natal/RN, 04 de 
junho de 2003. 

PAULO DAVIM 
Deputado Estadual-PT 
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JUSTIFICATIVA    

Levando-se em consideração que os serviços de saneamento têm função social e que 
imprimem um caráter público com um atendimento universalizado, o presente Projeto de lei cria 
o Conselho Estadual de Saneamento - CONESA, estabelecendo a sua função, competência, 
composição e funcionamento.   

A criação do Conselho Estadual de Saneamento - CONESA leva em consideração, os 
serviços públicos tão essenciais à vida, indo ao encontro dos anseios de todos, como forma de 
dotar mecanismos e processos apropriada à execução destes de maneira efetiva e adequada 
procurando, portanto fortalecer os princípios de controle social dos serviços de saneamento, 
visando ampliar a sua cobertura.  

Este Projeto de Lei apresenta-se como uma importante contribuição ao processo de 
organização e desenvolvimento da área de saneamento tratando este como política pública, 
enfatizando-se que "A normalização e controle dos serviços públicos de saneamento devem estar 
sempre sob a absoluta tutela do Poder Público e da comunidade".     

PAULO DAVIM 
Deputado Estadual – PT 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
PROJETO DE LEI Nº 082/03 

PROCESSO Nº 759/03   

Ementa: Reconhece como sendo de utilidade 
Pública a entidade que especifica e dá 
outras providências.     

Art. 1º. Fica reconhecida como de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE 
MARACAJAÚ, com sede e foro jurídico no Município de Maxaranguape/RN.  

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

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio José Augusto», em 
Natal, 05 de junho de 2003.    

Cláudio Porpino 
Deputado Estadual 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS     

A Associação Comunitária e Cultural de Maracajaú, entidade de Direito Privado, 
legalmente constituída no Município de Maxaranguape, em nosso Estado, funciona desde 18 de 
novembro de 2001 e tem como finalidade incentivar os movimentos sociais locais, no que tange 
ao trabalho, desenvolvimento social, qualidade de vida, bem como prestar assistência aos 
grupos de meninos de rua, crianças adolescentes e até mesmo adultos em situação de carência 
de recursos, incentivar práticas esportivas, proporcionar cursos de capacitaçáo técnica, 
preservar o patrimônio histórico e cultural da cidade, viabilizar a criação de Rádio 
Comunitária, bem como capacitar profissionais da região para operar como locutor, 
noticiarista, narrador esportivo, entre outras atividades desempenhadas pela associação e 
descritas no art. 4° e seus incisos do Estatuto da Associação.  

Tal associação, que também funciona junto às comunidades de pescadores, artesãos e 
pequenos comerciantes da região, incentivando a sua organização em entidades representativas 
e a sua capacitação profissional, visando a melhoria das condições de trabalho e o aumento da 
renda desses trabalhadores, deve receber desta Casa Legislativa tratamento atencioso para que 
seja reconhecida como entidade de utilidade pública, uma vez que exerce uma das funções 
primordiais do Estado que é o incentivo à organização social e ao desenvolvimento do 
trabalho.  

A comunidade reconhece o trabalho da associação e a ela recorre sempre que necessita 
de auxílio para organizar-se. Cumpre a esta Assembléia, enquanto representante do Povo, 
reconhecer essa iniciativa e alçá-la à categoria de entidade de utilidade pública, com todos 
os benefícios desse ato decorrentes.  

Natal, 05 de Junho de 2003.   

Cláudio Porpino 
Deputado Estadual 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
PROJETO DE LEI Nº 083/03 

PROCESSO Nº 760/03   

Ementa: Reconhece como sendo de utilidade 
Pública a entidade que especifica e dá 
outras providências.    

Art. 1°. Fica reconhecida como de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTRELA DO MAR, 
no Distrito de Zumbi, com sede e foro jurídico no Município de Rio do Fogo/RN.  

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

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio "José Augusto", em 
Natal, 05 de junho de 2003.    

Cláudio Porpino 
Deputado Estadual 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS   

A Associação de que trata o presente projeto funciona desde 17 de novembro de 2001, na 
Rua do Colégio, s/n. Distrito de Zumbi, na cidade de Rio do Fogo/RN. Conta com Estatuto 
reconhecido e devidamente registrado perante o 3° Cartório Judiciário da Comarca de Ceará-
Mirim, a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTRELA DO MAR foi constituída com o fim de promover projetos 
e ações em defesa do meio ambiente costeiro e rural, bem como promoção de desenvolvimento 
sustentável, atividades culturais, educacionais desportivas, capacitação técnico-profissional 
dos munícipes, ações de combate à pobreza proteção, promoção e inclusão social de crianças, 
idosos e deficientes e programas de apoio à agricultura e à pesca. Entre suas principais 
ações, estão a implantação do projeto PROEJA, em convênio com a Secretaria de Estado da 
Educação, Cultura e Desporto, em que foram alfabetizados 225 (duzentos e vinte e cinco 
alunos) adultos e idosos, a realização de consultas médicas gratuitas, inclusive com a 
realização de exames preventivos do câncer do colo de útero para 40 (quarenta) mulheres 
carentes da comunidade, com a conseqüente distribuição de medicamentos às que dele 
necessitaram, entre outras atividades elencadas no relatório anual de atividades, que 
anexamos ao projeto.  

Essa associação merece ser reconhecida por sua efetiva utilidade pública, pelos 
serviços que vem prestando, integrando a comunidade do Distrito de Zumbi, oferecendo opções 
de educação, lazer e tratamentos de saúde aos munícipes e defendendo seus interesses, e 
trazendo mais organização e informação à comunidade.  

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio José 
Augusto", em Natal, 05 de junho de 2003.     

Cláudio Porpino 
Deputado Estadual 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
PROJETO DE LEI Nº 085/03 

PROCESSO Nº 762/03   

Obriga o Departamento de Trânsito do Rio 
Grande do Norte (Detran - RN) a informar aos 
condutores de veículos automotores o 
vencimento da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e dá outras providências.    

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte decreta:  

Art. 1° - O departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN) comunicará aos 
condutores de veículos automotores, com trinta dias de antecedência, o vencimento de sua 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH).  

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  

Sala das Sessões, 5 de junho de 2003.    

Deputada Larissa Rosado     

JUSTIFICATIVA   

O Presente projeto foi apresentado nesta Casa Legislativa aos 21 de março de 2002 pela 
então deputada estadual Sandra Rosado, mas foi arquivado por não haver sido aprovado até o 
fim da legislatura. Tomamos a iniciativa de reapresentá-lo, considerando a importância da 
medida que já foi inclusive adotada pelo Estado de Minas Gerais. 

Por ser um documento de pouco uso e de longa vigência, a maioria dos condutores de 
veículos automotores descobre que está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, 
somente quando é fiscalizada pelas polícias estaduais de trânsito ou pela Polícia Rodoviária 
Federal, passando por transtornos, além do pagamento de multa. 

Havendo comunicação acerca do vencimento da CNH por parte do Departamento de Trânsito 
do Rio Grande do Norte, com trinta dias de antecedência, o cidadão estará protegido de 
penalidades injustas. Aqueles que, cientes do prazo, não regularizem sua documentação, podem 
ser considerados negligentes, passíveis das sanções legais. 
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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA OITAVA 
LEGISLATURA, realizada aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e três, sob a Presidência 
do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBÏNSON FARIA, e Secretariada pelos Excelentíssimos Senhores 
Deputados WOBER JÚNIOR e FRANCISCO JOSÉ.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados 
DADA COSTA, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, JOACY PASCOAL, JOSÉ DIAS, 
LARISSA ROSADO, NELSON FREIRE, PAULO DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, ROBÏNSON 
FARIA, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados 
ALEXANDRE CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO (ausência justificada), ELIAS 
FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, GETÚLIO REGO, JOSÉ ADÉCIO, 
LUIZ ALMIR (ausência justificada), NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, RICARDO 
MOTTA, RUTH CIARLINI, VIVALDO COSTA; e Deputada GESANE MARINHO. Não havendo 
número legal, a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão anterior, 
aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE, constou: of. 501/03-GP/Fundac 
comunicando a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio firmado com o 
Banco do Nordeste do Brasil, objetivando capacitar jovens para a iniciação 
no trabalho, referente ao Programa "Jovem Guia de Turismo"; requerimento do 
Deputado CLÁUDIO PORPINO encaminhando voto de congratulações ao Vice-
governador, Antônio Jácome, pelo seu aniversário; requerimento do Deputado 
JOSÉ ADÉCIO solicitando a Secretaria dos Recursos Hídricos, um 
dessalinizador para a Comunidade Rural de Santa Clara, em Açu; requerimento 
do Deputado ELIAS FERNANDES solicitando a Tim, a construção de uma torre de 
transmissão e implantação dos serviços de telefonia móvel, em Alexandria; 
requerimento do Deputado JOSÉ DIAS sugerindo a Secretaria de Infra-estrutura 
e ao D.E.R., a construção de uma estrada Martins/Portalegre, via Viçosa; 
dois requerimentos da Deputada LARISSA ROSADO propondo a Secretaria de 
Saúde, apoio para os representantes das ONG's que atuam no combate a Aids no 
Estado, possam participar do V Encontro Regional, em Maceió; e a Secretaria 
de Defesa Social, a instalação de uma Delegacia Especializada em Homicídios, 
na Cidade de Mossoró; dois requerimentos do Deputado DADA COSTA solicitando 
a Secretaria dos Recursos Hídricos, a construção de alvenaria do sangradouro 
de Açude Belduelga, em Paraú; a Secretaria da Educação, reformas nas Escolas 
Estaduais Monsenhor Amâncio Ramalho, Maria Teresa e Roberto Pereira da 
Costa, em Parelhas; três requerimentos do Deputado LUIZ ALMIR propondo à 
Secretaria de Defesa Social, a instalação de uma Delegacia de Polícia nos 
conjuntos Nova Natal e Parque dos Coqueiros, zona norte da cidade do Natal; 
e a realização de estudos visando à implantação de uma Delegacia 
Especializada do Idoso nesta Capital; quatro requerimentos do Deputado 
NELSON FREIRE solicitando a Secretaria da Agricultura, a instalação de 
eletrificação em Comunidades Rurais no Município de Cruzeta; ao D.E.R., a 
pavimentação asfáltica da RN-088 que interliga os Municípios 
Florânía/Cruzeta; dos Recursos Hídricos, a perfuração e instalação de seis 
poços tubulares em Sítios localizados no Município de Cruzeta; e a 
implantação de uma Adutora interligando Florânia/Cruzeta; Mensagem 009/03-GE 
encaminhando Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 
ano 2004, e dá outras providências; Mensagem 010/03-GE encaminhando Projeto 
de Lei que altera dispositivo da Lei 7.759, de 9 de dezembro de 1999, e dá 
outras providências; Mensagem 011/03-GE encaminhando Projeto de Lei que 
altera a Lei 8.263, de 21 de janeiro de 2003, no que se refere ao objetivo 
do Programa de Trabalho da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças - SEPLAN, e dá outras providências; Mensagem 012/03-GE encaminhando 
Projeto de Lei que altera a Lei 8.263, de 21 de janeiro de 2003, no que se 
refere ao objetivo do Programa de Trabalho da Procuradoria Geral de Justiça 
- PGJ, e dá outras providências. Após a leitura do Expediente o Deputado 
WOBER JÚNIOR parabenizou, em nome da Mesa Diretora, ao Vice-governador pelo 
seu aniversário. Não havendo ORADORES INSCRITOS, a palavra é facultada e não 
houve pronunciamentos. Anunciada a ORDEM DO DIA: não houve proposições a 
apresentar nem matéria a deliberar. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, não 
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houve pronunciamentos. Facultada à palavra às Comunicações PARLAMENTARES, 
Deputado NELSON FREIRE dela fez uso comunicando o seu desligamento e dos 
Deputados VIVALDO COSTA e RAIMUNDO FERNANDES, do PDT. Tendo lamentado a 
falta de entendimentos, alegando "quebra de compromissos". Entendendo que, 
com isso, o Partido deixa de crescer no Estado. Na oportunidade recebeu 
apoio, em apartes, dos Deputados RAIMUNDO FERNANDES, DADA COSTA, JOACY 
PASCOAL; e Deputada GESANE MARINHO solidarizando com o seu pronunciamento. O 
Deputado PAULO DAVIM fez uso da palavra para registrar a presença, nas 
galerias, de uma Comissão Provisória do PT do Município do Rio do Fogo, bem 
como o companheiro de Partido, o senhor Assis, de Pedro Velho. Em seguida 
teceu considerações acerca da fila de crianças a espera de cirurgia 
cardíaca. Informando a realização de uma reunião na Secretaria Municipal de 
Saúde, com os diversos segmentos e entidades da área de saúde e os pais das 
crianças, no sentido de buscar solução para o problema. Convidando os demais 
Colegas Parlamentares para participar da discussão. Nada mais havendo a 
tratar a Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram onze 
Senhores Parlamentares, convocando uma Outra Ordinária para terça-feira, à 
hora Regimental e uma Secreta para apreciação de Títulos de Cidadão Norte-
rio-grandense.  

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões 
"Deputado CLÓVÏS MOTTA", Palácio "JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 27 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 TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜÍNQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA, realizada aos vinte e sete dias do mês de 
maio de dois mil e três, sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores 
Deputados ROBINSON FARIA , RICARDO MOTTA, e Excelentíssima Senhora Deputada 
LARISSA ROSADO, Secretariada pela Excelentíssima Senhora Deputada LARISSA 
ROSADO e o Excelentíssimo Senhor Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI.  

A hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados 
ALEXANDRE CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, ELIAS FERNANDES, FERNANDO MINEIRO, 
FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO REGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ DIAS, 
LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, PAULO DAVIM, 
RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH CIARINI, WOBER JÚNIOR, e ausentes os 
Excelentíssimos Senhores Deputados, DADA COSTA, EZEQU1EL FERREIRA, JOSÉ 
ADÉCI0, NELSON FREIRE, RAIUMUNDO FERNANDES, 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 RUTH 
CIARLINI solicitando ao D.E.R., a construção de estrada interligando as 
saídas de Mossoró para Natal e Fortaleza, via BR-110; requerimento do 
Deputado NÉLTER QUEIROZ propondo que seja registrado nos anais desta Casa e 
encaminhado à família do senhor Salviano Pinheiro de Souza(Seu Chaves), 
votos de pesar pelo falecimento; requerimento do Deputado CLÁUDIO PORPINO 
solicitando que seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado ao 
Sindicato dos Odontologistas, votos de louvor pela comemoração dos vinte e 
seis anos de sua criação; requerimento do Deputado PAULO DAVIM propondo à 
Secretaria de Recursos Hídricos, um estudo hidráulico sobre a viabilidade 
técnica para a execução de uma mini adutora da Barragem de Campo Grande ao 
Assentamento Pedra Branca, no Município de São Paulo do Potengi; 
requerimento do Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI subscrito pelo Deputado 
CLÁUDIO PORPINO solicitando uma operação tapa-buraco na estrada que 
interliga Japi à Santa Cruz; requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES 
solicitando a Secretaria de Infra-estrutura e ao D.E.R.., a pavimentação da 
estrada Ielmo Marinho/Macaíba, via Comunidades; dois requerimentos do 
Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI propondo ao D.E.R., uma operação tapa-buraco 
na estrada que interliga os Municípios de Santa Maria e Ceará-Mirim à Ielmo 
Marinho; e à Secretaria de Recursos Hídricos, a perfuração de um poço 
tubular na comunidade de Lazão, no município de Japi; três requerimentos da 
Deputada LARISSA ROSADO solicitando à Secretaria da Educação a regularização 
do transporte escolar no Município da Serra do Mel; à Governadora, sugerindo 
o envio de Projeto de Lei a esta Casa, ampliando o quadro de pessoal da 
Defensoria Pública do Estado; e ao D.E.R., a sincronização dos semáforos nos 
cruzamentos da Ulisses Caldas com a Rio Branco e Ulisses Caldas com a 
Princesa Isabel; em Natal; cinco requerimentos do Deputado RICARDO MOTTA 
propondo à Secretaria da Educação a restauração do Colégio Estadual 
Desembargador Vicente Lemos, em Eloy de Souza; ao Diretor Geral da Fundação 
José Augusto, a restauração do Casarão dos Guarapes, divisa entre Macaíba e 
Natal; ao Procurador Geral de Justiça que seja enviado um Promotor Titular 
para a Comarca de Açu; à Telemar, a instalação de um telefone público nos 
Conjuntos Vitória e Vida Nova, nesta Capital; oito requerimentos do Deputado 
LUIZ ALMIR solicitando ao Meios a construção de uma Creche e de um Centro 
Estadual de Apoio ao Idoso para o Distrito de Pitangui, em Extremoz; à 
Secretaria de Saúde, a reforma no Centro Clínico da Ribeira; Secretaria do 
Trabalho, Justiça e Cidadania, a implantação de uma Central do Cidadão, em 
Extremoz; ao Idema, isenção do pagamento da taxa de acesso ao Parque das 
Dunas em Natal; à Secretaria da Educação, a construção de um Ginásio na 
Escola Estadual Professora Lígia Navarro, no Distrito de Pitangui, em 
Extremoz; à esta Casa, votos de congratulações pelo octogésimo aniversário 
do Senhor Garibaldi Alves; e solicitando que seja registrado nos anais desta 
Casa e encaminhado à família do senhor Tarcísio da Natividade de Medeiros, 
voto de pesar pelo falecimento; Projeto de Lei do Deputado NÉLTER QUEIROZ 
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reconhecendo como de Utilidade Público a Associação Beneficente Sebastiana 
Medeiros - ABSM. A Presidência anuncia a presença do Exmo. Sr. Secretário da 
Defesa Social, o qual comparece a esta Casa a convite da Comissão de 
Finanças e Fiscalização, para apresentar justificativa sobre a queda do 
helicóptero do Governo do Estado. Com a palavra o senhor Cláudio Santos leu, 
na íntegra, os esclarecimentos fornecidos pelo Governo do Estado, através de 
sua Assessoria de Comunicação. Na apresentação o Secretário registrou o que 
consta do documento datado de 09 de maio de 2003, o qual vai anexado nesta 
Ata, como também foi distribuído entre os Senhores Parlamentares. Após a 
apresentação, a palavra é facultada aos Senhores Deputados para os 
questionamentos. Dela fez uso o Deputado ELIAS FERNANDES justificando o 
convite feito ao Secretário, considerando um dever de responsabilidade do 
cargo o qual exerce na Comissão, bem como o cumprimento da Constituição 
Estadual. Deputada LARISSA ROSADO quis saber quem era o Coordenador do 
Centro Integrado de Operações Aéreas no dia do acidente, se as instalações 
do Quartel e da Governadoria possuem infra-estrutura compatível determinada 
pelo DAC para o pouso e decolagem desse tipo de aeronave e se o certificado 
de navegabilidade fornecido era o definitivo; no que foi informada pelo Sr. 
Cláudio Santos que o mapeamento dos eventuais locais ainda estava sendo 
elaborado. Considerou o campo de futebol da Polícia Militar um local 
inadequado para sua permanência, mas apropriado para o pouso. Informou que a 
idéia do Governo do Estado seria instalar um heliponto no Centro 
Administrativo ou na Avenida Airton Sena. E que o certificado era 
provisório. Deputado ELIAS FERNANDES indagou porque o Secretário, na 
condição de Chefe da Segurança do Estado, não sugeriu a equipe econômica do 
Governo que a aeronave somente decolasse após o consolidação do contrato de 
seguro e por um oficial habilitado para o desempenho da função. Sendo 
esclarecido que o repasse financeiro do Governo Federal destinado a área de 
segurança referente ao orçamento de 2002, foi somente setecentos mil reais. 
E que, os três milhões destinados ao helicóptero foi do orçamento de 2000. 
Considerando que o contrato de seguro poderia ter sido realizado no Governo 
anterior, não sendo concretizado recentemente por falta de dotação 
orçamentária. Esclarecendo ainda que nunca foi realizado o seguro dos 
veículos, aeronave ou qualquer bem móvel do Estado. Concluiu afirmando que 
para pilotar o tipo de aeronave do Estado o piloto precisa apenas de cento e 
cinqüenta horas de vôos e quando aconteceu o acidente o piloto possuía mais 
de quatrocentas horas. Deputado JOSÉ DIAS quis saber o plano de vôo do 
helicóptero no dia da queda e por que a administração da aeronave está sob o 
comando da Casa Civil. O Secretário esclareceu o tempo de vôo da aeronave 
apresentando documento comprobatório, destacando o maior tempo utilizado a 
serviço da segurança pública. E que na data do acidente o helicóptero 
realizou vôo de reconhecimento de área de pouso no Centro Administrativo, 
com um representante do Serviço Regional da Viação Civil, bem como a equipe 
de tripulação que consta no documento apresentado a esta Casa. Deputado 
NELTER QUEIROZ indagou sobre o valor da contrapartida do Governo do Estado 
para a aquisição do helicóptero e a demissão do Brigadeiro Artur Aloisi, 
logo após o acidente. O Sr. Cláudio Santos esclareceu que o Governo Federal 
aplicou três milhões e o Estado pagou dois milhões e setecentos mil reais, 
incluindo o combustível. Quanto ao piloto esclareceu que sua demissão se 
deve a uma determinação da legislação do DAC. Deputado GETÚLIO RÊGO lamentou 
o episódio, agradeceu a presença do Secretário e o parabenizou pela 
explanação. Deputado FERNANDO MINEIRO defendeu a necessidade de um debate 
mais amplo sobre a segurança no Estado e que fosse aguardado o laudo técnico 
a respeito do acidente para em seguida tecer considerações. Deputado RICARDO 
MOTTA também considerou o momento inadequado pela ausência do laudo técnico. 
Parabenizou o Secretário pela disposição de vir a este Poder Legislativo e 
destacou o seu trabalho a frente da Secretaria de Defesa Social. Deputada 
RUTH CIARLINI também considerou o momento inoportuno para a realização do 
debate, pela falta da conclusão do laudo técnico. Em seguida registrou a 
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realização de uma mobilização em Mossoró, com o objetivo de discutir a 
segurança pública e buscar métodos para combater a violência naquela Cidade. 
O Secretário considerou delicada a situação de violência em Mossoró e 
informou que nesta data(27/05) entregou a Governadora um Programa específico 
para reverter a questão. Informou também que na semana seguinte (segunda-
feira, 02/06) irá participar de debate na Câmara dos Vereadores daquela 
Cidade sobre a segurança pública, e registrou as medidas emergenciais que 
estão sendo adotadas. Deputado NELTER QUEIROZ perguntou se havia recursos do 
Governo Federal nas ações citadas; no que foi esclarecido pelo senhor 
Cláudio Santos, que não. Tendo considerado que o Governo Federal repassou 
poucos recursos para a área de segurança pública. Deputado JOACY PASCOAL 
parabenizou e reconheceu a disposição e obstinação do Secretário para 
desenvolver um grande trabalho na Secretaria de Defesa Social. Deputado LUIZ 
ALMIR agradeceu o apoio da polícia à mobilização realizada na Ponte de 
Igapó, contra a violência. Reconheceu uma melhoria na área de segurança na 
zona norte e pediu a reinstalação de um boxe da PM na Praça das Flores, em 
Petrópolis. Concluiu elogiando a trabalho do Secretário. Em Questão de Ordem 
o Deputado FERNANDO MINEIRO justificou a necessidade de se ausentar do 
Plenário. Com a palavra o senhor Cláudio Santos registrou a preocupação da 
Governadora com a segurança e os investimentos aplicados até o momento com 
recursos do Governo Estadual. E destacou a queda no índice de violência na 
zona norte, desde do início de uma "ação especial" instalada pelo atual 
Governo. Quanto a Petrópolis, informou que será instalada a polícia 
comunitária no bairro. E concluiu esclarecendo sobre os questionamentos 
acerca do acidente com o helicóptero. Deputado PAULO DAVIM parabenizou a 
iniciativa do Deputado ELIAS FERNANDES e considerou a queda da aeronave uma 
"fatalidade". Comungou com o Deputado FERNANDO MINEIRO quanto a necessidade 
de um amplo debate para buscar subsídios, que combatam a violência no 
Estado. Após os argumentos a Deputada LARISSA ROSADO, no exercício da 
Presidência, agradeceu em nome deste Poder Legislativo ao Secretário pela 
presença e os esclarecimentos. Na oportunidade o senhor Cláudio Santos 
demonstrou satisfação pela participação e externou sua disposição em vir 
sempre que for convidado. Anunciada a ORDEM DO DIA: não houve proposições a 
apresentar nem matéria a deliberar. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, 
Deputado PAULINHO FREIRE dela fez uso tecendo considerações acerca das 
discussões nas Sessões Plenárias itinerantes da Câmara Municipal do Natal, 
ora instalada na zona norte. Registrando os diversos problemas que afetam a 
região, mas sua maior preocupação e das lideranças dos Conselhos 
Comunitários dos bairros que abrangem a área é a deficiência dos Postos de 
Saúde Municipal. Lamentou a ausência da Secretária Municipal de Saúde na 
reunião que discutiu sobre a questão. Tendo recebido apoio, em apartes, dos 
Deputados LUIZ ALMIR, dizendo ser conhecedor dos problemas que afligem a 
população da zona norte da Capital, por isso, sua luta para amenizar o 
sofrimento dos que ali vivem, e reconheceu o trabalho realizado naquela 
região pelo Deputado CLÁUDIO PORPINO, quando Presidente da Urbana; e CLÁUDIO 
PORPINO demonstrando preocupação com o abandono do Distrito Sanitário da 
Zona Norte e especificamente o Centro Clínico Motta Mariz, referência em 
odontologia. Retomando seu pronunciamento o Orador parabenizou a Câmara 
Municipal pela iniciativa de discutir os problemas da sociedade "in loco", 
havendo, assim, uma interação maior com as comunidades. E concluiu saudando 
e registrando a filiação do Deputado RAIMUNDO FERNANDES ao PSB. Em aparte 
Deputado RICARDO MOTTA comunicou sua filiação também ao PSB. E solicitou a 
formação de uma Comissão de Parlamentares para somar esforços junto a 
Governadora, objetivando um posicionamento em relação aos servidores do 
Bandern. Deputado LUIZ ALMIR fez uso da palavra para registrar o aniversário 
do senhor Garibaldi Alves. Também fez uso da palavra o Deputado PAULO DAVIM 
registrando a passagem dos vinte e cinco anos do Sindicato dos 
Odontologistas do Rio Grande do Norte, destacando os grandes serviços 
prestados pela categoria. Concluiu solidarizando-se com o pronunciamento do 
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Deputado PAULINHO FREIRE, e registrando um protesto divulgado por uma vítima 
da dengue hemorrágica. O Orador cobrou providências urgentes para erradicar 
a proliferação do mosquito que  dissemina a doença. Tendo anunciado a 
realização de uma assembléia do corpo clínico do Hospital Walfredo Gurgel, 
com indicativo de greve, em decorrência das diversas deficiências no seu 
funcionamento, informando que o repasse financeiro ainda não foi autorizado 
e atribuiu o problema a burocracia; no que recebeu solidariedade, em aparte, 
do Deputado CLÁUDIO PORPINO. Facultada à palavra às Comunicações 
PARLAMENTARES, Deputado JOACY PASCOAL dela fez uso criticando com veemência 
a administração Municipal. O Orador demonstrou indignação diante de 
informação na imprensa sobre a possível devolução de recursos federais 
destinados ao Programa Bolsa-escola pela Prefeitura do Natal. Em aparte o 
Deputado WOBER JÚNIOR solidarizou-se com o pronunciamento e lamentou o 
episódio caso se concretize. Deputada RUTH CIARLINI fez uso da palavra para 
registrar sua satisfação na disposição da Secretaria de Ação Social, em 
assinar Convênio para a  urbanização de conjuntos habitacionais em Mossoró. 
Deputado CLÁUDIO PORPINO apresentou justificativa de requerimento de sua 
iniciativa encaminhando voto de aplausos ao Sindicato dos Odontologistas 
pela comemoração dos vinte e seis anos de sua criação. Em seguida pediu a 
retirada de requerimento de sua iniciativa de igual teor ao do Deputado 
ALEXANDRE CAVALCANTI, que trata de um operação tapa-buraco em Japi/Santa 
Cruz, solicitando para subscrevê-lo. Concluiu sugerindo a instalação deste 
Poder Legislativo no interior do Estado, objetivando uma interação maior com 
a sociedade. A Presidência anunciou a pauta para a Sessão seguinte: Projeto 
de Lei 0036/03 que reconhece como de Utilidade Pública a Associação dos 
Pequenos Agropecuaristas do Sertão de Angicos - APASA, com sede e foro em 
Angicos, de iniciativa do Deputado NÉLTER QUEIROZ; Projeto de Lei 0068/03 
que altera a Lei 8,263, de 21 de janeiro de 2003, Lei Orçamentária Anual, 
referente a Secretaria de Planejamento e das Finanças - Seplan, de autoria 
do Governo do Estado; Projeto de Lei Complementar 0003/03 que institui 
cargos de Delegados, Escrivãs e Agentes da Polícia Civil, de autoria do 
Governo do Estado. 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, 28 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 TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA, realizada aos vinte e oito dias do mês de 
maio de dois mil e três, sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores 
Deputados ROBÏNSON FARIA e ELIAS FERNANDES e Secretariada pelos 
Excelentíssimos Senhores Deputados FRANCISCO JOSÉ e ELIAS FERNANDES.  

À hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados 
CLÁUDIO PORPINO,  ELIAS  FERNANDES,  EZEQUIEL  FERREIRA, FRANCISCO JOSÉ, 
GESANE MARINHO, GETÚLIO REGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, LARISSA 
ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, PAULO 
DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, ROBÏNSON FARIA, RUTH CIARLINI, WOBER JÚNIOR, e 
ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, DADA 
COSTA, FERNANDO MINEIRO, RICARDO MOTTA e VIVALDO COSTA (ausência 
justificada), havendo número legal, a Sessão é aberta sem a leitura da Ata 
da Sessão anterior. Do EXPEDIENTE, constou: of. 686/03-SIN/GS encaminhado 
cópia do Convênio 001/03-SIN, para a realização da obra de urbanização da 
Redinha; requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES propondo à Telemar, a 
construção de uma Torre de Transmissão e a implantação dos serviços de 
telefonia, em São Miguel; requerimento da Deputada LARISSA ROSADO 
solicitando que seja registrado nos anais desta Casa moção de apoio ao povo 
de Mossoró pela mobilização contra a violência; dois requerimentos do 
Deputado CLÁUDIO PORPINO propondo à Secretaria da Educação a recuperação da 
sede do Caic Pedro Severino Bezerra, em Santa Cruz; as Secretarias dos 
Recursos Hídricos e à Caern, a instalação de uma Adutora a partir da Sertão 
Central-Cabugi, para a Comunidade de Fazenda Nova, em Jardim de Angicos; 
requerimento do Deputado JOACY PASCOAL propondo a Secretaria da Agricultura, 
a criação de um departamento de fiscalização destinada a acompanhar o 
Programa do Leite; três requerimentos do Deputado LUIZ ALMIR propondo ao 
D.E.R., a pavimentação asfáltica da estrada que liga a BR-101 aos Distritos 
de Punaú, Zumbi e Pititinga, em Rio do Fogo; cinco requerimentos do Deputado 
ROBINSON FARIA solicitando à Secretaria dos Recursos Hídricos a construção 
de uma caixa d'água em Santa Fé, em Judiá e para os Distritos do Seixo e 
Jenipapo, em Passagem; bem como melhorar a qualidade da água fornecida ao 
Município de Jundiá; e à Secretaria da Educação, a reforma e ampliação da 
Escola Estadual Antônia Guedes; e à Telemar, a instalação de um telefone 
público nas Comunidades de Gravata e Lagoa Grande, Judiá; dois Projetos de 
Lei do Deputado JOACY PASCOAL que institui vinte por cento de desconto nas 
passagens aéreas para maiores de sessenta e cinco anos; e institui o Dia do 
Evangélico. Havendo ORADORES INSCRITOS, com a palavra o Deputado PAULO DAVIM 
registrou com satisfação o apoio recebido na base do seu Partido(PT), 
através do PMDB. Considerando que a presença dos Parlamentares do PMDB vem 
somar e contribuir com o Projeto de recuperação social do país. Recebeu 
aparte do Deputado NÉLTER QUEIROZ que entende a decisão do seu Partido 
acertada. Acreditando no crescimento do Estado com o apoio do Governo 
Federal, para erradicar a fome. Porém discorda do Partido dos Trabalhadores 
quando não acata o posicionamento de uma ala do Partido que não comunga com 
determinados pontos da Reforma Previdenciária. Retomando seu pronunciamento 
o Orador teceu considerações sobre denúncia do ex-Secretário Municipal de 
Saúde, Enildo Alves, quando declarou em Sessão Plenária na Câmara Municipal 
do Natal, que a verba do SUS referente ao mês de dezembro/2002, foi 
transferida para a folha de pagamento do mês e do 13° salário dos servidores 
municipais. O Deputado deu ciência da busca que fez no "site" do Ministério 
da Saúde, com o objetivo de encontrar uma justificativa para o desrespeito 
que vem acontecendo na área da saúde municipal- Demonstrando surpresa com o 
valor de mais de vinte e quatro bilhões repassados para a Conta Única do 
Município do Natal/Secretaria Municipal de Saúde, no ano de 2003. 
Considerando a questão muito grave e que está sendo apurado pelo Ministério 
Público. Com a palavra a Deputada LARISSA ROSADO discorreu sobre a 
mobilização na Cidade de Mossoró, em defesa da segurança pública. 
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Solidarizando-se com a população da Cidade justificou sua ausência em 
decorrência da necessidade de aprovar matérias em pauta. Em seguida leu 
"Nota" divulgada pelas Entidades responsáveis pelo movimento, A Oradora 
recebeu apartes de solidariedade dos Deputados FRANCISCO JOSÉ, JOSÉ ADÉCÏO 
registrando indignação diante da violência sofrida pelo Padre Pereira Pinto, 
de Angicos; LUIZ ALMIR pediu desculpas ao responsável pela Resenha da 
Assembléia Legislativa, pois constatou que suas matérias estão sendo 
veiculadas dentro da normalidade; NÉLTER QUEIROZ registrou o apoio aos 
Projetos do Governo do Estado na área da segurança; CLÁUDIO PORPINO, JOSÉ 
DIAS e JOACY PASCOAL associando-se ao seu posicionamento. A Oradora concluiu 
registrando o pronunciamento da Deputado SANDRA ROSADO na Câmara Federal, 
também discorrendo sobre "o grito pela paz", realizado em Mossoró. Anunciada 
a ORDEM DO DIA: Deputado GETÚLIO RÊGO apresentou requerimento solicitando 
que seja registrada nos anais desta Casa e encaminhada ao Hospital Onofre  
Lopes, moção de aplausos pela inauguração do Centro de Diagnóstico por 
Imagem. Tendo apresentado justificativa destacando os serviços que irão ser 
prestados através do Centro, para a elucidação de diagnóstico. Em Questão de 
Ordem Deputado NÉLTER QUEIROZ, na condição de Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito(CPI), informou o adiamento do depoimento do ex-
Secretário Estadual de Planejamento, o senhor Abelírio Rocha, na referida 
Comissão, que iria depor no dia seguinte(29/05), às nove horas. Comunicando 
que foi convocado também o senhor Chiquinho Germano, Prefeito de Rodolfo 
Fernandes, para às onze horas. Em Questão de Ordem Deputado WOBER JÚNIOR 
apresentou justificativa pela ausência no início da Sessão, mas afirmou que 
estava bem representado pelo Vice-líder. Havendo matéria a deliberar, em 
pauta: Projeto de Lei 0036/03 que reconhece como de Utilidade Pública a 
Associação dos Pequenos Agropecuaristas do Sertão de Angicos - APASA, com 
sede e foro em Angicos, de iniciativa do Deputado NÉLTER QUEIROZ. Em 
votação: APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei 0068/03 que altera a Lei 
8.263, de 21 de janeiro de 2003, Lei Orçamentária Anual, referente a 
Secretaria de Planejamento e das Finanças - Seplan, de autoria do Governo do 
Estado. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei Complementar 
0003/03 que institui cargos de Delegados, Escrivãs e Agentes da Polícia 
Civil, de autoria do Governo do Estado, bem como Emenda do Deputado WOBER 
JÚNIOR. Em votação: APROVADOS POR UNANIMIDADE O PROJETO ORIGINAL E A EMENDA. 
Facultada a palavra às LIDERANÇAS, não houve pronunciamentos. Facultada à 
palavra às Comunicações PARLAMENTARES, Deputado JOACY PASCOAL dela fez uso 
tecendo considerações sobre a transferência de repasse do Ministério da 
Saúde para a Conta Única do Município do Natal, através da atual 
administração, para o pagamento de servidores municipais. O Orador 
demonstrou indignação diante de possível "acordo" para inviabilizar a 
instauração de Comissão Especial de Inquérito, na Câmara Municipal, com o 
objetivo de apurar a denúncia. Tendo recebido apoio, em aparte, do Deputado 
PAULINHO FREIRE, Nada mais havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão 
anunciando que compareceram dezenove 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, 29 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 TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA, realizada aos vinte e nove dias do mês de 
maio de dois mil e três, sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores 
Deputados ROBINSON FARIA e CLÁUDIO PORPINO, e Secretariada pelas 
Excelentíssimas Senhoras Deputadas GESANE MARINHO e LARISSA ROSADO.  

A hora Regimental, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados  
CLÁUDIO PORPINO, ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, GESANE MARINHO, JOACY 
PASCOAL, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NÉLTER QUEIROZ, PAULO DAVIM, 
ROBINSON FARIA, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos Senhores 
Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, DADA COSTA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO 
JOSÉ, GETÚLIO RÊGO(ausência justificada), JOSÉ ADÉCIO, NELSON FREIRE, 
PAULINHO FREIRE, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, VIVALDO COSTA, e a 
Excelentíssima Senhora Deputada RUTH CIARLINÏ(ausência justificada), havendo 
número legal, a Sessão é aberta com a leitura das Atas das Sessões 
anteriores, aprovadas, sem restrições. Do EXPEDIENTE, constou: of. 
1814/CAIXA informando a liberação de recursos financeiros oriundos do 
Orçamento Geral da União, no valor de oitenta e oito mil, quinhentos e 
trinta e três reais e oitenta e hum centavos, referentes ao Contrato 
103.584-29/00(Açu) - Programa Indesp; requerimento do Deputado JOSÉ ADÉCIO 
solicitando que seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado à família 
do Senhor Gildenor Monteiro Alves Bezerra, votos de congratulações pelo seu 
centenário de nascimento; requerimento da Deputada LARISSA ROSADO propondo à 
Secretaria da Defesa Social a designação de três Delegados Especiais para 
investigações sobre exploração sexual infanto-juvenil; requerimento do 
Deputado ELIAS FERNANDES solicitando à Secretaria de Recursos Hídricos, 
ampliação do açude Gangorra, no Município de Rafael Fernandes; requerimento 
do Deputado JOSÉ DIAS propondo ao D.E.R., a conclusão a RN-23, interligando 
Touros a João Câmara; requerimento do Deputado CLÁUDIO PORPINO solicitando 
ao Secretário da Defesa Social, viaturas e outros equipamentos policiais 
para a Cidade de Santa Cruz; requerimento do Deputado LUIZ ALMIR solicitando 
à Secretaria da Educação, a construção de um ginásio na Escola Estadual 
Professora Lígia Navarro no Distrito de Pitangui, em Extremoz; dois 
requerimentos da Deputada RUTH CIARLINI propondo ao D.E.R., o asfaltamento 
da estrada que interliga o Distrito de Pataxó à BR-304; e à Secretaria da 
Educação, a construção de uma sede própria e a aquisição de equipamentos 
pedagógicos para a Escola Estadual Claudeci Pinheiro Torres, em São Rafael; 
três requerimentos do Deputado EZEQUIEL FERREIRA solicitando que seja 
registrado nos anais desta Casa e encaminhado ao Presidente da Associação 
dos Municípios da Micro-região do Seridó, voto de louvor pelos seus vinte e 
cinco anos de fundação; e à Secretaria da Agricultura, Pecuária e da Pesca, 
a construção de um Açude no Riacho dos Angicos e Queimadas, na Zona Rural de 
Japi; Projeto de Lei do Deputado ROBINSON FARIA que dispõe sobre avisos a 
serem afixados nas portas externas dos elevadores instalados nas edificações 
públicas e particulares; Projeto de Lei do Deputado CLÁUDIO PORPINO que 
dispõe sobre a fluoretação da água nos sistemas públicos de abastecimento no 
Estado do Rio Grande do Norte; Projeto de Lei do Deputado PAULO DAVIM que 
dispõe sobre a proibição do uso de produto fumígero em estabelecimento de 
ensino ou saúde, público ou privado, ambiente fechado de prédio de acesso 
público, ou veículo automotor de transporte coletivo. Havendo ORADORES 
INSCRITOS com a palavra o Deputado PAULO DAVIM registrou a passagem do Dia 
Internacional de Combate ao Fumo e teceu comentários a respeito das 
estatísticas alarmantes das doenças provocadas pelo cigarro, anunciadas pela 
Organização Mundial de Saúde. Recebeu apartes dos Deputados LUIZ ALMIR 
parabenizando-o pelo pronunciamento; e NELTER QUEIROZ sugerindo uma 
Audiência Pública para discutir sobre o assunto. O Orador ainda em seu 
discurso convidou os presentes para participar de uma caminhada contra o 
tabagismo que acontecerá no dia trinta e um do corrente. Concluiu 
apresentando uma manchete no Diário de Natal, informando que o Estado já faz 
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parte da "rota de exploração sexual infanto-juvenil", e solicitou que o 
Projeto de Lei de sua autoria que versa sobre a proibição dessa prática 
tramite com urgência nas Comissões  Permanentes. Com a palavra o Deputado 
CLÁUDIO PORPINO inicialmente apresentou justificativa do Projeto de Lei de 
sua autoria sobre a fluoretação da água nos sistemas públicos de 
abastecimento. Deputado PAULO DAVIM, em aparte, parabenizou a iniciativa do 
Deputado considerando o Projeto importante e de grande alcance social, e 
solicitou para subscreve-lo; no que foi acatado pelo autor. O Orador 
encerrou seu pronunciamento agradecendo aos que colaboraram com o Projeto. 
Anunciada a ORDEM DO DIA: Deputada GESANE MARINHO apresentou dois Projetos 
de Lei determinando às Lojas de Departamentos que comercializem obras de 
autores e artistas potiguares e destaquem estes produtos de seus congêneres; 
e que obriga as emissoras de radiodifusão de freqüência modulada (FM) e FM 
Comunitárias, a executarem músicas de Artistas Potiguares em horário 
especial. Justificando que os seus Projetos visam incentivar o artista local 
e sensibilizar os empresários ligados a cultura. Deputado CLÁUDIO PORPINO 
pede para subscrever o Projeto; no que foi acatado. Não houve matéria a 
deliberar. Deputado ROBINSON FARIA registrou seus noventa dias na 
Presidência deste Poder Legislativo, enfatizando que não deixou de ser 
realizada nenhuma Sessão por falta de quorum. Agradecendo aos Parlamentares 
pelo fortalecimento desta Casa Legislativa. Em Questão de Ordem o Deputado 
NELTER QUEIROZ destacou a capacidade de condução do Presidente e 
parabenizou-o pelo feito. Deputado LUIZ ALMIR, em Questão de Ordem, 
registrou o encerramento das Sessões itinerantes da Câmara Municipal do 
Natal, no próximo sábado, oportunidade em que serão homenageadas diversas 
autoridades públicas que prestam serviços a Zona Norte, dentre as quais sua 
pessoa, a Governadora Vilma de Faria, os Senadores José Agripino e Garibaldi 
Filho, o ex-Senador Geraldo Melo, o ex-Governador Fernando Freire e a 
Secretária de Ação Social Márcia Maia. À Presidência o Deputado ROBINSON 
FARIA registrou que logo mais visitará, juntamente com Outros Parlamentares, 
a Sessão da Câmara Municipal, ora instalada na Zona Norte. Facultada a 
palavra às LIDERANÇAS, Deputado CLÁUDIO PORPINO dela fez uso registrando a 
realização de uma audiência entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
e a Governadora, dando início a um processo de negociação com a categoria 
para discutir os temas que constam da pauta do Sinte. Deputado PAULO DAV1M 
fez uso da palavra anunciando a decisão da Bipartite, em relação à fila das 
crianças que necessitam de cirurgias cardíaca. Tendo considerado a 
iniciativa adotada satisfatória, pelo menos para os próximos três meses. 
Comunicou a realização de uma assembléia dos servidores do Hospital Walfredo 
Gurgel, reivindicando melhorias nas condições de trabalhos. E na próxima 
quarta-feira (04/06) haverá um ato público, às oito horas e trinta minutos, 
em frente ao hospital- Também fizeram uso da palavra o Deputado NÉLTER 
QUEIROZ demonstrando insatisfação diante da possível sugestão do Presidente 
do Banco Mundial, em retirar da Caixa Econômica Federal todos os Programas 
Sociais do Governo Federal. Considerando a iniciativa absurda sugeriu ao 
Deputado PAULO DAVIM um movimento junto a Bancada do seu Partido em Brasília 
repudiando a atitude. O Deputado LUIZ ALMÏR solidarizou-se com o 
pronunciamento do Deputado NÉLTER QUEIROZ e registrou com surpresa o 
posicionamento da Bancada do PT em Brasília, votando contrária ao reajuste 
do salário mínimo para duzentos e cinqüenta e dois reais. Deputado JOACY 
PASCOAL lamentou e protestou contra o posicionamento da Bancada do PT na 
Câmara Federal. Em aparte o Deputado PAULO DAVIM defendeu o Presidente da 
República e a Deputada Federal Fátima Bezerra, destacando suas trajetórias 
de lutas. Mas considerando quatro meses insuficientes para solucionar todos 
os problemas do país. Retomando seu pronunciamento o Orador teceu duras 
criticas ao início da Administração do Governo Federal. Facultada à palavra 
às Comunicações PARLAMENTARES, Deputado PAULO DAVIM dela fez uso discordando 
dos argumentos do Deputado JOACY PASCOAL; no que recebeu aparte deste 
reiterando seu posicionamento. Nada mais havendo a tratar a Presidência 
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encerrou a Sessão anunciando que compareceram doze 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, 03 de junho 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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ATOS ADMINISTRATIVOS 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  

PORTARIA N° 061/2003-SA  

O SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DA ASSÉMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através da RESOLUÇÃO N° 013/97, de 28 de maio de 1997.  

RESOLVE:  

Conceder   ao   servidor   SÉRGIO   EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, 
CPF n°500.537.364-00, Chefe de Gabinete Parlamentar 3, matrícula n° 200.166-
7, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Norte, 03 (três) diárias no valor de RS 52,00 (cinqüenta e dois reais), 
totalizando a importância de RS 156,00 (cento e cinqüenta e seis reais), 
destinada ao custeio com a viagem à Brasília-DF, no período compreendido 
entre os dias 09 e 12 de junho do ano em curso, afim de participar do 
Congresso da UNALE.   

Gabinete da Secretaria Administrativa da Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio "JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 04 de 
junho de 2003.                                                        

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO 
Secretário Administrativo        

VISTO 
Deputado RICARDO MOTTA    

1º Secretário  
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  

PORTARIA N° 062/2003-SA  

O SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através da RESOLUÇÃO N° 013/97, de 28 de maio de 1997,  

RESOLVE:  

Conceder a servidora KILVIA CAVALCANTI DA MATA, CPF n° 
673.408.304-72, Assessor parlamentar 3, matrícula n° 200.169-1, do Quadro de 
Pessoal da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 03 
(três) diárias no valor de R$ 52,00 (cinqüenta e dois reais), totalizando a 
importância de R$ 156,00 (cento e cinqüenta e seis reais), destinada ao 
custeio com a viagem à Brasília-DF, no período compreendido entre os dias 09 
e 12 de junho do ano em curso, afim de participar do Congresso da UNALE.   

Gabinete da Secretaria Administrativa da Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio "JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 04 de 
junho de 2003.                                                         

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO 
Secretário Administrativo        

VISTO 
Deputado RICARDO MOTTA    

1º Secretário  


