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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 015/03 
PROCESSO Nº 1126/03   

“Concede título Honorífico de 
Cidadão Norte – Riograndense ao 
Senhor Nelson Queiroz dos Santos”.    

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 35, inciso XX, da Constituição 
Estadual, e artigo 71, inciso X, do Regimento Interno (Resolução nº 046/900), e tendo em 
vista o que consta do processo nº _______ .   

FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO decreta e EU PROMULGO a seguinte Resolução:    

Art. 1º - Fica concedido o Título honorífico de Cidadão Norte – Riograndense ao 
Senhor Nelson Queiroz dos Santos.   

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Palácio "JOSÉ AUGUSTO", 
em Natal, 11 de agosto de 2003.    

Deputado VIVALDO COSTA 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 016/03 
PROCESSO Nº 1127/03   

Concede Título Honorífico de Cidadão 
Norte–Riograndense ao empresário 
José Patrício Francisco, e dá outras 
providências.    

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, em uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 85, inciso XX, da Constituição  do 
Estado do Rio Grande do Norte (Resolução nº 046 de 14 de dezembro de 1990).    

Faço saber que o PODER LEGISLATIVO aprovou e EU promulgo a seguinte RESOLUÇÃO.    

Art. 1º - Fica concedido o Título honorífico de Cidadão Norte–Riograndense ao 
empresário José Patrício Francisco.   

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

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 
Palácio José Augusto, em Natal, 06 de agosto de 2003.   

FRANCISCO JOSÉ 
Deputado Estadual 
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CURRICULUM VITAE   

José Patrício Francisco, natural da cidade de Leiria, Portugal, nascido no dia 16 
de abril de 1937, pertencente a uma prole de 10 irmãos descendentes do casal Tereza de 
Jesus Patrício e Manoel Francisco. Filho de pais pobres, logo cedo começou a trabalhar 
juntamente com sua família na sua cidade berço, em Portugal, ali permanecendo até abril 
de 1961, quando realizou o sonho de  conhecer o Brasil, onde buscava idealisticamente 
dias mais promissores para sua vida e de sua família.  

A bordo no Navio Vera Cruz, o jovem Lusitano aportava na região Nordeste do 
Brasil, pisando em solo pernambucano através do porto da cidade do Recife, tendo Deus lhe 
concedido a graça de aqui chegar, já com trabalho certo para assim dimensionar o futuro 
que um dia iria lhe conceder vôos mais audaciosos. O desafio foi lançado e o jovem José 
Patrício Francisco corria para alcançar as metas que o seu trabalho lhe empunha através 
da rota desenvolvimentista do país que o adotara como filho. 

Seu primeiro trabalho foi através do grupo de empresas Neto Brandão e Cia. Ltda, 
na época a maior indústria de biscoitos e massas alimentícias do Nordeste brasileiro. 
Quis Deus ainda, colocar ao lado do jovem José Patrício Francisco, uma jovem de espírito 
empreendedor e idealista, que através do setor de recursos humanos da empresa Neto 
Brandão e Cia. Ltda, mostrava a sua capacidade competitiva, e esta competência iria além 
dos negócios da empresa, passava para o lado sentimental, culminando dentro de apenas 04 
meses com enlace matrimonial com o mais novo patrício que o Nordeste brasileiro acabara 
de receber. Maria Wilma de Oliveira, a partir de agosto de 1961, passava a assinar-se 
como Maria Wilma de Oliveira Patrício, união sacramentadas perante a Lei de Deus e dos 
homens, casamento que frutificou, e de onde nasceram quatro filho – Eduardo de Oliveira 
Patrício, Emília de Oliveira Patrício Campelo, Ana Cristina de Oliveira Patrício e Tânia 
Maria de Oliveira Patrício. 

Sempre trabalhando pelo desenvolvimento de nossa região Nordeste, o casal uniu-se 
ao compatriota Manoel Dias Branco, proprietário Mor do grupo empresarial M.Dias Branco & 
Cia Ltda, hoje destacando-se como uma das maiores potencialidades econômicas da industria 
alimentícia do nosso país. 

No Rio Grande do Norte a presença do Grupo M.Dias Branco e Cia. Ltda, deve-se 
primordialmente ao esforço pessoal do empresário José Patrício Francisco, que sempre 
afeiçoado ao povo Potiguar criava sua primeira empresa na cidade de Mossoró, denominada 
DAL – Distribuidora de Alimentos Ltda, tendo com esta empresa prosperado e atraído para 
perto de se, seu filho Eduardo de Oliveira Patrício, o qual mostrando aptidão para  o 
mundo dos negócios, idealizou a vinda de uma filial da DAL para a capital do nosso 
Estado. 

Por motivos de querer deixar no Rio Grande do Norte, sua marca de empreendedor, o 
empresário José Patrício Francisco fundava no município da Praia de Tibau, uma entidade 
filantrópica denominada Fundação Patrício, mantedora da escola Álibi, de ensino 
fundamental, funcionando na época com regime de semi-internato, assistindo a 170 crianças 
oriundas da população carente da região, tendo mais tarde o Presidente da referida 
entidade feito doação de todo acervo de moveis, utensílios e arquivos a Prefeitura do 
município, em ato solene realizado no Plenário da Câmara Municipal, a cidade de Tibau viu 
o seu desenvolvimento turístico ser alavancado, quando o empresário José Patrício 
Francisco instalava ali, através de construções modernas, um complexo turístico composto 
de hotel, clube social, restaurantes, quadras recreativas, piscinas e palcos para shows 
artísticos, tudo isto contribuído para a emancipação do mencionado município. 

O filho e parceiro Eduardo de Oliveira Patrício, hoje, comanda juntamente com seu 
pai, um conglomerado de empresas, compostas da DIA – Distribuidora Internacional de 
Alimentos, com 340 funcionários compondo dois centros de distribuição de mercadorias, 
envolvendo 80 caminhões/carretas de cargas seco, frios e congelados, a Delphi Engenharia 
com destacada posição no mercado incorporador de Natal, responsável pela construção de 
grandes empreendimentos imobiliários que enriquecem a visão paisagística de nossa 
capital. A MULTDIA Indústria e Comércio S/A, que se encontra em fase de instalação no 
Distrito Industrial de Macaíba-Rn, será responsável pela produção de gêneros 
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alimentícios, destacando-se a linha de farináceos para nutrição infantil, produtos que 
portam a qualidade NUTRIDAY, oferecendo a referida indústria 150 empregos diretos.     

FRANCISCO JOSÉ 
Deputado Estadual 
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE LEI Nº 125/03 
PROCESSO Nº 1128/03    

OBRIGA PRESTAR ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA AS 
PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE QUEIRAM PRATICAR 
A ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA VOLUNTÁRIA.   

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° - O Governo do Estado do Rio Grande do Norte prestará assistência 
necessária as pessoas de baixa renda que queiram praticar a esterilização cirúrgica 
voluntária.  

Parágrafo único - Entende-se como baixa renda, para efeitos desta Lei, pessoas que 
possuam uma renda mensal igual ou inferior a 05 (cinco) salários mínimo vigente.  

Art. 2° - Para que seja realizada a esterilização, deverá ser feito registro de 
manifestação da vontade do interessado, em documento escrito e firmado, após as 
informações de risco cirúrgico, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua 
reversão e opções de contracepção reversíveis.  

Art. 3° - A esterilização cirúrgica como método contraceptivo, só será executada 
através da vasectomia, laqueadura tubária, ou outro método cientificamente aceito.  

Parágrafo único - É verdade, nos termos desta Lei, a esterilização cirúrgica 
através da histerectomia e ooforectomia.  

Art. 4° - Somente será permitida a esterilização voluntária nas seguintes 
situações:  

I- em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos 
de idade ou, que tenha tido pelo menos dois filhos;  

II- risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, relato por escrito e 
assinado por dois médicos;  

III - observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e 
o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a 
serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe 
multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;  

§ 1° - Para que seja executada a esterilização em mulher durante os períodos de 
parto ou aborto, deverá ser observado as exigências do Art. 4°, III, da presente Lei.  

§ 2° - Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do Art. 2° desta 
Lei, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por 
influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental 
temporária ou permanente.   
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Art. 5° - Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização do consentimento 
expresso de ambos os conjugues.  

Art. 6° - A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente 
poderá ocorrer mediante autorização judicial.  

Art. 7° - É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros nas ações e pesquisas dos métodos contraceptivos permitidos por esta Lei, 
desde que autorizada, fiscalizada e controlada pela Secretaria de Estado da Saúde 
Pública.  

Art. 8° - A realização de esterilização cirúrgica em desacordo com esta Lei, 
acarretará ao infrator as penalidades impostas pela Lei Federal n° 9263 de 12 de janeiro 
de 1996.  

Art. 9° - Cabe a Secretaria de Estado da Saúde Pública, guardando seu nível de 
competência e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar as instituições e serviços 
que realizam ações e pesquisas nesta área.  

Art. 10 - A Secretaria de Estado da Saúde Pública deverá tomar as providências 
necessárias para o perfeito cumprimento desta Lei.  

Art. 11 - 0 Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa dias), 
a contar da data de sua publicação.  

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio "JOSÉ 
AUGUSTO", em Natal, 14 de agosto de 2003.    

DEPUTADO Luiz Almir  
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JUSTIFICATIVA   

A presente medida tem por finalidade principal que seja dada condições para que as 
pessoas do nosso Estado possam usufruir uma garantia constitucional, a qual grande parte 
não tem acesso, qual seja, o planejamento familiar.   

Diariamente vemos o acelerado crescimento, no que tange ao grande número de 
pessoas em uma mesma família, e este crescimento é na maioria das vezes o fator principal 
para o aumento da pobreza, não só em nosso Estado, mas também em toda a Nação.  

Nos dias atuais, em virtude da imensa e gradativa crise financeira que impera em 
nosso País e, conseqüentemente, em nosso Estado, pouca são as pessoas que podem adquirir 
ou tem acesso a métodos contraceptivos, como pílula anticoncepcional, preservativos e 
outros, e por tais motivos é notável e de grande relevância o número de partos diários 
que são registrados nas maternidades de nosso Estado ( isto sem levar em contas os que 
não são registrados por motivos desconhecidos), decorrente de mulheres que não possuem 
condições para adquirirem ou, como é cientificamente comprovado não são compatíveis com 
os métodos citados.  

Como grande parte dessas pessoas não possuem condições para criarem seus filhos, 
não por falta de amor, mas por falta de condições financeiras, muitos acabam abandonando-
os nas ruas. Com isso, temos observado o aumento da marginalização, visto que são 
crianças que, crescem sem ter o mínimo de carinho, amor, educação e outros tais, restando 
para estes somente as "facilidades" que a eles são apresentadas, ou sejam, o mundo do 
crime.  

Reza a nossa Carta Magna em seu Art. 3°, inciso III, que:  

" Art 3° - Constituem objetívos fundamentais da Republica Federativa do Brasil:  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais".  

Não diferente disto, a Constituição Estadual em seu Art. 8° diz:  

Art 8° - São direitos sociais a educação, a saúde, a segurança, a Previdência Social, a 
proteção à maternidade e à infância a assistência aos desamparados, consoante deferido no 
Art. 6° da C.F. e assegurados pelo Estado.  

Por isto, com esta medida objetivamos preencher uma grande lacuna a qual o Estado 
não completava, ou seja, dar a cada um a condição, que é necessária para seu futuro, de 
planejar a sua família, com a devida assistência do Poder Público.                        

DEPUTADO Luiz Almir 



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

NATAL,19.08.2003  BOLETIM OFICIAL 2108   ANO XIII  TERÇA - FEIRA 

 

13

RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE LEI Nº 126/03 
PROCESSO Nº 1129/03    

Ementa: Institui a Semana Estadual de Promoção da 
Saúde Bucal no Estado do Rio Grande do Norte e dá 
outras providências.    

A Governadora do Estado do Rio Grande do Norte:  

Faço saber que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte lei:  

Art. 1°. Fica instituída a Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal no Estado do 
Rio Grande do Norte, a ser realizada na última semana do mês de outubro, coincidindo o 
último dia com o dia 25 de outubro, Dia Nacional do Cirurgião-Dentista.  

Art. 2°. A programação a ser desenvolvida compreenderá a realização de encontros, 
debates, campanhas educativas e outras atividades que visem a orientar e prevenir as 
doenças bucais da população potiguar e será definida por uma Comissão Organizadora, com a 
participação de órgãos públicos, sociedade organizada e entidades representativas da 
classe odontológica norte-rio-grandense.  

Parágrafo único. A Comissão Organizadora será formada por 9 (nove) membros, dentre 
os quais:  

I - o Secretário de Estado da Saúde Pública ou um seu representante, devidamente 
autorizado;  

II - o Conselho Estadual de Saúde, por intermédio do Conselheiro previamente 
escolhido em sessão plenária daquele órgão.  

III - a Associação Brasileira de Odontologia - ABO, Seção RN, por um seu 
representante;  

IV - o Conselho Regional de Odontologia - CRO, por um seu representante;  

V - o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Norte - SOERN;  

VI - a Academia Norte-rio-grandense de Odontologia;  

VII - a Universidade Federal do Rio Grande do Norte;  

VIII - a Universidade Potiguar;  

IX - uma organização não-governamental que Tenha atuação na área de saúde bucal, 
no Estado do Rio Grande do Norte, representando a sociedade organizada.  

Art. 3°. Para o fiel cumprimento do disposto nesta Lei, o Poder Executivo poderá 
celebrar convênios com os municípios e com as entidades organizadas da sociedade civil 
interessadas em participar das atividades.  



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

NATAL,19.08.2003  BOLETIM OFICIAL 2108   ANO XIII  TERÇA - FEIRA 

 

14

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5°. Revogam-se as disposições.  

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio "José 
Augusto", em Natal, 14 de agosto de 2003,    

Cláudio Porpino 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA    

A saúde bucal da população e a educação para a sua preservação são assuntos que 
devem ser levados muito a sério.  

Uma das medidas mais recentes tomadas pelo Poder Público Estadual foi começar a 
tratar o perfil epidemiológico da população potiguar, no que tange à saúde bucal. Mas 
somente amealhar dados não basta, é preciso uma ação direta. 

A classe odontológica potiguar, conhecedora que é desse perfil epidemiológico, há 
muito reclama a oportunidade de levar a todo o Estado medidas sócio-educativas que visem 
à prevenção e ao controle das doenças da cavidade bucal. 

A criação de uma Semana de Saúde bucal em todo o Estado do Rio Grande do Norte 
será um grande marco para toda a população e para a classe odontológica norte-rio-
grandenses, que terão a oportunidade de valorizar o profissional da Odontologia e, ao 
mesmo tempo de reverter em benefício da população mais carente várias medidas como 
atendimentos gratuitos, palestras, debates, encontros, em que se leve à população noções 
de higiene bucal e prevenção de doenças. 

Essa medida ajusta-se perfeitamente a outra já tomada por nosso Mandato, qual 
seja, a interposição do projeto de Lei que regulamenta a Fluoretação das águas nos 
sistemas de abastecimento existentes em nosso Estado, também destinada a diminuir a 
incidência de cárie dental na população, sobretudo nas crianças, posto que o foco de 
cárie pode ser porta aberta para outras doenças. 

Quanto às possíveis despesas originadas pela criação dessa semana comemorativa e 
educativa nos Municípios do Estado, que Também deverão envolver-se na organização e 
execução dessa semana, em razão das medidas de higiene bucal e atendimentos que poderão 
ser mantidos nesse período, devem ser cobertas pêlos recursos originários do disposto na 
Emenda Constitucional n.° 29, que determina que sejam destinados à atenção básica com a 
saúde l5% da arrecadação do município, de acordo com o art. 77, inciso III do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, além da participação do Estado e da União.  

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio "José 
Augusto", em Natal, 14 de agosto de 2003.   

Cláudio Porpino 
Deputado Estadual 
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ATA DA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 
OITAVA LEGISLATURA.    

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e três, às dezessete horas, sob a Presidência 
dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA, NELSON FREIRE e RAIMUNDO 
FERNANDES, e Secretariada pelos Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, 
JOACY PASCOAL, CLÁUDIO PORPINO e GETÚLIO RÊGO, presentes na Casa os Excelentíssimos 
Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, 
EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO RÊGO, JOACY 
PASCOAL, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, PAULO 
DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, WOBER JÚNIOR, e 
ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados JOSÉ ADÉCIO, PAULINHO FREIRE e VIVALDO 
COSTA, havendo número legal é aberta a Sessão Extraordinária convocada com o objetivo de 
deliberar acerca das Razões de Vetos Governamentais. A palavra foi facultada ao 
Secretário para proceder à chamada nominal de votação secreta das seguintes matérias: 
Projeto de Lei 0078/99 do Deputado FREDERICO ROSADO que torna obrigatório a divulgação de 
informações sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 
automotores de Vias    Terrestres - DPVAT; Projeto de Lei 0035/03 do Deputado LUIZ ALMIR 
que proíbe qualquer tipo de construção nas dunas móveis e fixas de Genipabu; Projeto de 
Lei 306/00 do Deputado ELIAS FERNANDES que institui o Programa de Esgotamento Sanitário 
do Rio Grande do Norte; Projeto de Lei 552/02 da Deputada MÁRCIA MAIA que dispõe sobre 
reparação econômica de caráter indenizatório ao anistiado político; Projeto de Lei 326/01 
da Deputada FÁTIMA BEZERRA que veda o cultivo comercial de organismos geneticamente 
modificados no Estado; Projeto de Lei 676/02 do Deputado TARCÍSIO RIBEIRO que cria 
Programa de Assistência e Recuperação de dependentes de álcool junto à rede estadual de 
saúde; Projeto de Lei 303/97 do Deputado VALÉRIO MESQUITA que obriga as empresas privadas 
que atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação de serviços médico-
hospitalares a garantirem atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Código 
Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde; Projeto de Lei 648/02 do 
Deputado MARCIANO JÚNIOR que proíbe a inscrição de usuários de Serviços Públicos em 
Cadastro de Devedores; Projeto de Lei 816/94 do Deputado NÉLTER QUEIROZ, que institui 
Adicional de local de exercício aos integrantes da Polícia Militar do Estado. Em votação: 
FORAM MANTIDAS AS RAZÕES DOS VETOS GOVERNAMENTAIS DE TODOS OS PROJETOS SUPRACITADOS. 
Deputado LUIZ ALMIR, em Questão de Ordem, demonstrou insatisfação pela permanência do 
Veto Governamental ao Projeto de Lei 0035/03 de sua iniciativa e informou a sua saída do 
Plenário. Projeto de Lei 0094/03 do Deputado ROBINSON FARIA que dispõe sobre a 
autorização para a criação de Núcleo Avançado de Ensino Universitário na Cidade de Nova 
Cruz, vinculado a Uern; Projeto de Lei 0060/03 do Deputado EZEQUIEL FERREIRA que dispõe 
sobre a autorização para a criação de Núcleo Avançado de Ensino Universitário na Cidade 
de Currais Novos, vinculado a Uern; Projeto de Lei 009/03 do Deputado ALEXANDRE 
CAVALCANTI que institui no Estado do Rio Grande do Norte o Programa Bolsa Acadêmica; 
Projeto de Lei 0054/03 do Deputado PAULO DAVIM que dispõe sobre a proibição do acesso de 
crianças e adolescentes em motéis, casas de espetáculos de strip-tease, sexo explícito e 
congêneres; Projeto de Lei 0032/99 do Deputado WOBER JÚNIOR que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da realização de provas de concursos públicos, exames, vestibulares ou 
similares, exclusivamente no período entre os dias de domingo a sexta-feira das oito às 
dezoito horas. Em votação: FORAM REJEITADAS AS RAZÕES DOS VETOS GOVERNAMENTAIS AOS 
PROJETOS ACIMA CITADOS. Nada mais havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão 
anunciando que compareceram vinte e um Senhores Deputados e convocando uma Outra 
Ordinária para amanhã, à hora Regimental, e uma Extraordinária para a apreciação das 
Razões de Vetos Governamentais.  

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões "Deputado CLÓVIS 
MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 7 de agosto de 2003.  



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

NATAL,19.08.2003  BOLETIM OFICIAL 2108   ANO XIII  TERÇA - FEIRA 

 

17

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 QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 
OITAVA LEGISLATURA.    

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e três, às dezessete horas, sob a Presidência 
do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e Secretariada pela Excelentíssima 
Senhora Deputada LARISSA ROSADO, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados 
CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE 
MARINHO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, NÉLTER QUEIROZ, RAIMUNDO 
FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, WOBER JÚNIOR, e ausentes os 
Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, ELIAS FERNANDES (ausência 
justificada), GETÚLIO RÊGO, LUIZ ALMIR (ausência justificada), NELSON FREIRE, PAULINHO 
FREIRE, PAULO DAVIM (ausência justificada) e VIVALDO COSTA, havendo número legal é aberta 
a Sessão Extraordinária convocada com o objetivo de deliberar acerca das Razões de Vetos 
Governamentais. A palavra foi facultada a Secretária para proceder a chamada nominal de 
votação secreta das seguintes matérias: Projeto de Lei 133/99 do Deputado ARNÓBIO ABREU 
que dispõe sobre equipamentos obrigatórios de segurança em bancos 24 horas; e  Projeto de 
Lei 0051/99 da Deputada FÁTIMA BEZERRA que institui o Programam de Apoio à Cultura (PAC). 
Em votação: FORAM MANTIDAS AS RAZÕES DOS VETOS GOVERNAMENTAIS AOS PROJETOS ACIMA CITADOS. 
Constatada a ausência de quorum para deliberar e nada mais havendo a tratar, a 
Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram dezesseis Senhores Deputados e 
convocou uma Ordinária para terça-feira, à hora Regimental, e uma Outra Extraordinária 
para a apreciação dos demais Vetos Governamentais: Projeto de Lei 0004/99 do Deputado 
ELIAS FERNANDES que proíbe as empresas concessionárias de serviços públicos de cobrarem 
diferenças relativas a contas já pagas e interrupção dos serviços; Projetos de Lei 
0079/99 que altera a Lei Complementar 102, de 10 de janeiro de 1992; 150/99 que proíbe a 
instalação de Bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustível no 
Estado, ambos do Deputado WOBER JÚNIOR; Projetos de Lei 1164/98 que cria a Agência 
Estadual de Regulação dos Servidores Públicos Delegados de Energia Elétrica do RN 
(AGERN); 303/00 que institui o ensino de xadrez na rede escolar do Estado, ambos do 
Deputado RONALDO SOARES; Projetos de Lei 128/99 que proíbe a realização de convênios do 
Estado com Municípios em atraso com o pagamento ao funcionalismo público e a prestação de 
contas ao TCE; 030/99 que altera dispositivo da Lei 6.967, de 30 de dezembro de 1996; 
275/99 que dispõe sobre incentivo fiscal para as pessoas jurídicas que possuem empregados 
com mais de 40 anos, todos de iniciativa do Deputado MARCIANO JÚNIOR; Projetos de Lei 
1.161/98 que concede isenção de ICMS, relativamente ao diferencial de alíquota, às 
operações que especifica; 0025/99 que obriga as agências bancárias, no Rio Grande do 
Norte, a colocar à disposição dos usuários, correntista ou não, pessoal suficiente no 
setor de atendimento geral; 0046/99 que inclui no currículo do Ensino Fundamental, os 
conteúdos referentes às noções de prevenção de acidentes contra a criança e o 
adolescente; 0097/99 que torna obrigatória a inclusão da informação sobre o tipo 
sangüíneo do portador na carteira de habilitação, todos de autoria do Deputado FREDERICO 
ROSADO; Projeto de Lei 107/99 da Deputada RUTH CIARLINI, que dispõe sobre cessão de 
veículos apreendidos pelo Detran a entidades filantrópicas; Projeto de Lei 179/00 da 
Deputada RUTH CIARLINI e Outros que denomina Deputado ARNÓBIO ABREU a adutora do Médio 
Oeste Potiguar.   

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões "Deputado CLÓVIS 
MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 12 de agosto 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 QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 
OITAVA LEGISLATURA.   

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e três, à hora Regimental, sob a 
Presidência dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA e WOBER JÚNIOR, e 
Secretariada pelos Excelentíssimos Senhores Deputados RICARDO MOTTA e PAULO DAVIM, 
presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados CLÁUDIO PORPINO, ELIAS FERNANDES, 
EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, GESANE MARINHO, GETÚLIO RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ 
DIAS, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, PAULINHO FREIRE, PAULO DAVIM, RICARDO 
MOTTA, ROBINSON FARIA, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos  
Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, DADÁ COSTA, FRANCISCO JOSÉ, JOSÉ ADÉCIO, NÉLTER 
QUEIROZ, RAIMUNDO FERNANDES e RUTH CIARLINI, havendo número legal, é aberta a Sessão com 
a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. Constaram do EXPEDIENTE: 
ofício                558/03-SEPLAN/GS encaminhando cópia do Termo de Convênio 001/03, 
celebrado entre esta Pasta de Governo e a Associação dos Municípios do Seridó(AMS); 
requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES solicitando a Secretaria de Defesa Social, a 
identificação e punição dos responsáveis pelas ameaças de morte sofridas pelo Vereador da 
Cidade de Lagoa Nova, José Rosemberg Saldanha(PMDB); dois requerimentos do Deputado 
GETÚLO RÊGO encaminhando moção de aplausos aos alunos da Escola Centro de Tecnologia do 
Gás(CTGÁS) do SESI/SENAI, Francisco Tarcísio Costa Júnior e Jair da Silva Alves, Medalhas 
de Prata e Ouro, respectivamente, na etapa Nacional das Olimpíadas do Conhecimento nas 
Modalidades de Soldagem e Conversão Veicular a Gás. Havendo ORADORES INSCRITOS, com a 
palavra o Deputado PAULO DAVIM fez seu pronunciamento alusivo à passagem do Dia de 
Combate às Drogas, destacando a colaboração da Delegada de Polícia Civil Renata Cunha, 
Presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, e do Agente da Polícia Federal Stênio 
de Almeida Silva, que disponibilizaram os produtos entorpecentes para a exposição. O 
Orador fez seu pronunciamento por escrito, o qual encontra-se anexado nesta Ata. O 
Deputado recebeu apoio em apartes dos Deputados RICARDO MOTTA, PAULINHO FREIRE, LUIZ 
ALMIR, EZEQUIEL FERREIRA, NELSON FREIRE, CLÁUDIO PORPINO, e da Deputada LARISSA ROSADO. 
Com a palavra o Deputado EZEQUIEL FERREIRA demonstrou sua preocupação com os 
reservatórios de água do Estado, principalmente, da região do Seridó; no que recebeu 
apartes dos Deputados ELIAS FERNANDES, CLÁUDIO PORPINO, NELSON FREIRE, PAULO DAVIM e 
VIVALDO COSTA, solidarizando-se com o seu pronunciamento e suas preocupações. O Orador 
concluiu solicitando ao Governo do Estado a retomada da construção das adutoras que 
beneficiarão a Serra de Santana. Também fez uso da palavra o Deputado NELSON FREIRE 
dizendo de sua satisfação diante da dinâmica deste Poder Legislativo durante o primeiro 
semestre. Destacando a importância e competência do Presidente Deputado ROBINSON FARIA na 
condução dos trabalhos. Em seguida o Orador prestou homenagem à jornalista Ana Maria 
Cascudo Barreto e as demais mulheres que fazem a história no Rio Grande do Norte, 
representadas no livro da jornalista. Associaram-se ao seu pronunciamento, através de 
apartes, os Deputados JOACY PASCOAL, ELIAS FERNANDES PAULO DAVIM, EZEQUIEL FERREIRA, LUIZ 
ALMIR, RICARDO MOTTA, FERNANDO MINEIRO, e as Deputadas LARISSA ROSADO e GESANE MARINHO. 
Deputado WOBER JÚNIOR, no exercício da Presidência, congratulou-se com o pronunciamento 
do Deputado NELSON FREIRE. Anunciada a ORDEM DO DIA: Deputada GESANE MARINHO pede que a 
Presidência dê por recebido Projeto de Lei de sua autoria que estabelece regime de 
urgência para pessoas idosas nos processos relativos a concessão e pagamento do benefício 
da pensão por morte. Deputado FERNANDO MINEIRO apresentou justificativa de requerimentos 
de sua iniciativa encaminhados a Direção do Bradesco acerca do processo de demissões de 
funcionários desta instituição bancária e parabenizando o Procurador Geral do Estado pelo 
combate ao nepotismo. Havendo matéria a deliberar, em pauta: Mensagem 012/03 que altera a 
Lei Estadual 8.263 - Lei Orçamentária Anual, referente à Procuradoria Geral de 
Justiça(Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público). Em votação: APROVADO POR 
UNNIMIDADE. Projeto de Lei do Deputado CLÁUDIO PORPINO que reconhece como de Utilidade 
Pública a Associação Comunitária Estrela do Mar, com sede em Zumbi e foro jurídico em Rio 
do Fogo; Projeto de Lei do Deputado CLÁUDIO PORPINO reconhecendo como de Utilidade 
Pública a Associação Comunitária e Cultural de Maracajaú, com sede e foro no Município de 
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Maxaranguape; Projeto de Lei do Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI que reconhece como de 
Utilidade Pública o Centro Espírita André Luiz, com sede e foro nesta Capital; Projeto de 
Lei do Deputado NÉLTER QUEIROZ que reconhece como de Utilidade Pública a Associação 
Beneficente Sebastiana Medeiros, com sede e foro no Município de Currais Novos. Em 
votação em bloco: TODOS FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE. Submetidas a apreciação do 
Plenário as Emendas 4, 7, 15 e 17 de iniciativa do Deputado JOSÉ DIAS, à Lei 
Orçamentária/2004; o autor fez uso da palavra defendendo suas propostas. Deputado WOBER 
JÚNIOR também fez uso da palavra ressaltando a disposição do diálogo na discussão das 
matérias. Em votação em bloco: TODAS FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE. As Emendas 1, 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 de iniciativa do Deputado JOSÉ DIAS, foram 
apreciadas em bloco e em votação nominal. SENDO REJEITADAS POR MAIORIA. Submetida a 
apreciação do Plenário Emenda de número 01 do Deputado ELIAS FERNANDES, à Lei 
Orçamentária/2004. Deputado WOBER JÚNIOR fez uso da palavra para anunciar, que após 
entendimentos com a área técnica do Governo, a Bancada vota favorável à iniciativa. A 
Emenda foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em votação as Emendas 1, 6, 9, 12 e 13 do Deputado 
FERNANDO MINEIRO, à Lei Orçamentária/2004. O autor fez uso da palavra defendendo suas 
propostas. Discutiram ainda a iniciativa os Deputados WOBER JÚNIOR e JOSÉ DIAS tecendo 
esclarecimentos. Em votação: TODAS APROVADAS POR UNANIMIDADE. Foram submetidas também do 
Deputado FERNANDO MINEIRO as Emendas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 
SENDO REJEITADAS POR MAIORIA. Foi deliberada a solicitação do Deputado WOBER JÚNIOR pela 
prorrogação da CPI do Leite por mais trinta dias. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, 
Deputado WOBER JÚNIOR congratulou-se com os Colegas Parlamentares desejando-lhes êxito 
durante a visita em suas bases no Recesso Parlamentar. Em aparte Deputado GETÚLIO RÊGO 
registrou com satisfação a presença da Consultora Geral do Estado, Doutora Tatiana Cunha. 
Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. Nada mais 
havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram dezessete 
Senhores Deputados.   

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões "Deputado CLÓVIS 
MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 4 de julho 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 QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 
OITAVA LEGISLATURA.   

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e três, à hora Regimental, sob a Presidência 
dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA, ALEXANDRE CAVALCANTI e Deputada 
LARISSA ROSADO, e Secretariada pelos Excelentíssimos Senhores Deputados RICARDO MOTTA e 
ALEXANDRE CAVALCANTI, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE 
CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO 
MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ 
DIAS,LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, PAULO 
DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, WOBER JÚNIOR, e 
ausente o Excelentíssimo Senhor Deputado VIVALDO COSTA, havendo número legal, é aberta a 
Sessão com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. Constaram do 
EXPEDIENTE: ofício 451/03-GE comunicando que a Governadora se ausentará do país, de vinte 
de julho a seis de agosto do ano em curso, em missão oficial; requerimento do Deputado 
DADÁ COSTA solicitando que seja inserido nos anais desta Casa e encaminhado à família do 
senhor João Florêncio Neto, voto de pesar pelo seu falecimento; requerimento do Deputado 
JOSÉ ADÉCIO solicitando a Telemar, a instalação de um telefone público na Comunidade de 
Rio Velho, em Angicos; requerimento da Deputada RUTH CIARLINI solicitando que seja 
inserido nos anais desta Casa e encaminhado à família do senhor Antônio Vitalino 
Reinaldo, voto de pesar pelo seu falecimento; requerimento do Deputado ROBINSON FARIA e 
Outros solicitando a realização de uma Sessão Solene, no dia vinte do mês fluente, em 
homenagem ao Dia Nacional do Maçom; dois requerimentos do Deputado FERNANDO MINEIRO 
solicitando a Secretaria de Infra-estrutura e ao D.E.R., a recuperação da estrada que 
liga Nova Cruz a Canguaretama; e fazendo diversas solicitações ao Secretário de 
Planejamento e das Finanças, para maiores esclarecimentos na próxima reunião 
quadrimestral; três requerimentos do Deputado RICARDO MOTTA solicitando as Secretárias: 
de Educação, laboratório de informática em todas as Escolas Públicas de 2º grau do 
Estado; de Saúde, construção de um hospital na zona sul da capital, próximo à Nova 
Parnamirim; e, que seja registrado nos Anais desta Casa Legislativa e encaminhado à 
família do senhor. Aluísio Diógenes Pessoa, voto de pesar pelo seu falecimento; três 
requerimentos do Deputado WOBER JÚNIOR solicitando ao D.E.R., recuperação da estrada que 
liga São Bento do Norte às Comunidades de Santa Vitória e São Miguel; a Secretaria de 
Recursos Hídricos, a instalação de poços tubulares na Comunidade de Santa Vitória em São 
Bento do Norte; quatro requerimentos do Deputado ELIAS FERNANDES, solicitando que seja 
registrado nos anais desta Casa Legislativa e encaminhados as respectivas famílias, votos 
de pesar pelos falecimentos das senhoras Maria de Lourdes Morais; Terezinha de Souza 
Vasconcelos; e do Monsenhor Manuel Caminha Freire de Andrade; pede também que se registre 
voto de congratulações pela passagem do centenário de nascimento do Major Theodorico 
Bezerra; sete requerimentos do Deputado CLÁUDIO PORPINO solicitando a Secretaria de 
Turismo, a criação de uma feira de artesanato na Região do Trairi e sua inclusão no 
calendário permanente de eventos turísticos do Estado; a Secretaria de Ação Social, a 
construção de duzentas casas populares e a implantação do Programa Primeiro Emprego na 
Cidade de Santa Cruz; a Secretaria de Defesa Social e ao Comando da Polícia Militar, a 
realização de uma Audiência Pública na Cidade de Santa Cruz para tratar da violência no 
Município; à Mesa Diretora, para que seja registrado nos anais desta Casa Legislativa, 
voto de louvor à Federação do Comércio e a Universidade Potiguar, pela realização do 
evento “Domingo Melhor”; e a realização de uma Audiência Pública pra discutir sobre a 
atuação do Terceiro Setor no Estado; e, que seja modificada a data da Audiência Pública 
sobre o turismo Potiguar; nove requerimentos do Deputado PAULO DAVIM solicitando ao 
Tribunal de Justiça do Estado, a doação das armas que se encontram sob a guarda da 
justiça do Estado à Polícia Militar, e a Secretaria de Defesa Social, para que esta 
solicite ao Tribunal de Justiça a doação das já referidas armas; a Secretaria de Infra-
estrutura, a revisão das instalações elétricas do prédio do hospital Santa Catarina e 
também a implantação do gás natural; a Fundação José Augusto, providências para o 
tombamento e recuperação da estação ferroviária do Município de Afonso Bezerra; a 
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Secretaria de Estadual de Saúde, a recuperação do hospital Evandro Chagas e reforma no 
Giselda Trigueiro; a aquisição de um carro de urgência com monitor e desfibrilador para o 
hospital Ministro Paulo Machado, em Touros; equipar a UTI do hospital Giselda Trigueiro 
com monitor, respirador e camas; onze requerimentos do Deputado EZEQUIEL FERREIRA 
solicitando ao D.E.R., a restauração da estrada Juazeiro no Município de Parelhas até a 
estrada que interliga Carnaúba dos Dantas a Picuí; o recapeamento dos trechos da RN 081 
que liga o Seridó a Paraíba; da RN 086 que liga Parelhas a Serra da Rajada; da RN 088 que 
liga Parelhas a Jardim do Seridó; o asfaltamento do trecho da RN 0316 que liga Monte 
Alegre a Vera Cruz; que seja registrado nos anais  desta Casa Legislativa e enviado às 
famílias votos de pesar pelos falecimentos das senhoras Alba Barbosa Tinoco, Olindina 
Cortez dos Santos Lima e Edileusa Amélia de Vasconcelos; e dos senhores Francisco 
Rodrigues da Rocha e Jonas Taumaturgo de Araújo; dezessete requerimentos do Deputado 
ROBINSON FARIA solicitando as Secretarias Estaduais: de Saúde, o combate a Doença de 
Chagas e equipamento odontológico para o Hospital; da Educação, quadra de esportes para 
as Comunidades de Japi, Lagoa de Pedras e Volta do Rio; de Defesa Social, duas motos para 
atividades policiais; da Agricultura, a construção de uma passagem molhada para os 
Distritos de Volta do Rio, Pedra Grande, Japi e Picos; um projeto para revitalização da 
cultura do algodão; de Recursos Hídricos, dessalinizadores para os Distritos de Lagoa da 
Pedra, Picos, Jacu de Órfão e Terra Nova; a perfuração de poços nos Distritos de Alazão, 
Poço do André, Pedra Grande e Pedra Lisa; de Ação Social, a construção de casas 
populares; e a instalação de um Centro de Capacitação Profissional, todas as 
reivindicações para o Município de São José de Campestre; e a perfuração de poço tubular 
no loteamento Veneza, no Município de Macaíba; a Telemar, solicitando a instalação de 
telefones públicos para o Sítio Canto do Boi, em Afonso Bezerra; e na Comunidade de Lagoa 
Comprida, em Santo Antônio; solicitando que seja registrado nos anais desta Casa e 
encaminhado às famílias da senhora Antônia das Mercês Reinaldo; e dos senhores Antônio 
Vitalino Reinaldo e Armando Marques, votos de pesar pelos seus falecimentos; Projeto de 
Lei da Deputada RUTH CIARLINI que institui a inserção no cardápio da merenda escolar das 
Escolas Estaduais, as carnes de caprino e ovino; Projeto de Lei da Deputada LARISSA 
ROSADO que torna obrigatória a residência dos Delegados de Polícia Civil e dos Oficiais 
da Polícia Militar no Município onde esteja sediado o órgão para o qual tenham sido 
designados; dois Projetos de Lei do Deputado LUIZ ALMIR que institui a isenção do 
pagamento das taxas de serviços cobrados pelo Detran, aos integrantes das Polícias 
Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros, que exerçam os cargos de motoristas; e 
que institui a obrigatoriedade da publicação de listas de veículos furtados, roubados e 
desaparecidos que forem ou não localizados pelos órgãos de segurança do Estado; dois 
Projetos de Lei do Deputado PAULO DAVIM que institui o dia Estadual de Humanização na 
Saúde; e que reconhece como de Utilidade Pública a Associação Médica do Rio Grande do 
Norte, com sede e foro nesta Capital; dois Projetos de Lei do Deputado EZEQUIEL FERREIRA 
que reconhece como de Utilidade Pública o Instituto Potiguar de Desenvolvimento; e, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos valores arrecadados a título de multas 
de trânsito e dá outras providências; Mensagem 020/03-GE que dispõe sobre as atribuições 
do cargo de provimento em Comissão de Diretor e Vice-Diretor de Unidade Penal, cria o 
cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, institui as carreiras e 
atribuições dos cargos de provimento efetivo de Agente Penitenciário e de Agente de 
Escolta e Vigilância Penitenciária, dispõe sobre a contratação temporária de Agente de 
Escolta e Vigilância Penitenciária.  Em Questão de Ordem o Deputado NÉLTER QUEIROZ 
registrou a presença nas galerias do ex-Prefeito, do Presidente da Câmara Municipal e dos 
Vereadores Joquinha e Célia do Município de Lagoa Nova. Deputado ELIAS FERNANDES, em 
Questão de Ordem, comunicou a realização da reunião ordinária da Comissão de Finanças e 
Fiscalização, às dez horas do dia seguinte. Havendo ORADORES INSCRITOS, com a palavra o 
Deputado PAULO DAVIM, inicialmente, registrou a passagem do Dia Nacional da Saúde. 
Tecendo considerações sobre a constatação através de visitas “in loco” da precária 
situação da área de saúde do Estado. Associaram-se ao seu pronunciamento em apartes os 
Deputados NÉLTER QUEIROZ registrando a necessidade de transparência no envio dos recursos 
para o Estado; e CLÁUDIO PORPINO sugerindo um aumento do teto dos recursos destinados ao 
Estado para a área de saúde. Retomando o seu pronunciamento o Orador apresentou 
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justificativa do requerimento de sua iniciativa instituindo o dia 12 de setembro como o 
“Dia Estadual de Humanização da Saúde”; e registrou a realização, em Natal, do Congresso 
Nacional de Hipertensão Arterial, no dia sete do mês e ano em curso. O Deputado registrou 
também a realização de uma Audiência Pública, dia oito deste, com a possível presença do 
Ministro da Saúde, para discutir sobre a instalação de um Programa para combater a 
hipertensão. Com a palavra o Deputado FERNANDO MINEIRO registrou a elaboração de um 
exemplar da prestação de contas de suas ações no primeiro semestre no Parlamento 
Estadual, tendo encaminhado o documento as principais Cidades do Estado. Em seguida 
solicitou agilidade na distribuição de cópias do Relatório elaborado pela empresa 
Trevisan sobre denúncias de possíveis irregularidades nos Governos anteriores; no que a 
Presidência comunicou que já estão sendo providenciadas. O Orador sugeriu a realização de 
um debate nesta Casa entre os ex-Secretários Estaduais da Administração e do Planejamento 
e os atuais, para maiores esclarecimentos; no que, em aparte, o Deputado NÉLTER QUEIROZ 
comungou com o seu posicionamento e manifestou interesse em apresentar requerimento 
solicitando a realização do debate entre os ex-Secretários e os atuais, bem como a 
presença do Diretor da empresa Trevisan. Retornando ao seu pronunciamento o Orador 
discordou da presença da empresa no debate. E registrou a sua participação na Comissão da 
Conferência Estadual do Meio Ambiente. E concluiu informando também sua participação em 
diversos debates e eventos relacionados aos Comitês de Bacias Hidrográficas no Estado, 
representando este Poder Legislativo na condição Presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Interior. Com a palavra o Deputado JOACY PASCOAL teceu 
considerações sobre denúncias em jornal local sobre a clonagem de veículos no Estado, com 
a possível conivência do Diretor do Detran na liberação dos carros envolvidos. Em aparte 
Deputado NÉLTER QUEIROZ testemunhou a veracidade das denúncias e ressaltou a necessidade 
da presença do Diretor Geral do Detran, para tecer esclarecimentos neste Poder 
Legislativo. Deputado GETÚLIO RÊGO, em aparte, informou a disponibilidade do Diretor do 
Detran em vir a esta Casa o mais breve possível, para prestar as informações necessárias 
sobre o assunto. Também apartearam o Orador os Deputados EZEQUIEL FERREIRA ressaltando a 
necessidade de investigação sobre as denúncias relacionadas com a Cidade de Currais 
Novos; FERNANDO MINEIRO sugerindo uma discussão mais ampla sobre os serviços do Detran; e 
WOBER JÚNIOR isentando o envolvimento do Diretor do Detran e comunicando a 
disponibilidade deste em vir a esta Casa. Anunciada a ORDEM DO DIA: Deputado JOACY 
PASCOAL e Outros apresentaram requerimento solicitando a convocação do Diretor do Detran, 
para prestar esclarecimentos sobre denúncias de clonagem de veículos. Após a deliberação 
em reunião de Lideranças a Presidência anunciou para a pauta da Sessão seguinte: Projeto 
de Lei 836/03 do Deputado JOSÉ ADÉCIO, que reconhece como de Utilidade Pública o Centro 
de apoio Social e Educação Integrada, com sede e foro nesta Capital; e requerimento do 
Deputado ROBINSON FARIA e Outros solicitando a realização de uma Sessão Solene, no dia 
vinte deste, alusiva ao Dia do Maçom. Facultada a palavra às Comunicações de LIDERANÇAS e 
PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar a Presidência 
encerrou a Sessão anunciando que compareceram vinte e três Senhores Deputados e 
convocando uma Outra Ordinária para amanhã, à hora Regimental, e uma Extraordinária para 
a leitura e apreciação das Razões de Vetos Governamentais das seguintes matérias: Projeto 
de Lei 816/94 do Deputado NÉLTER QUEIROZ, que institui Adicional de local de exercício 
aos integrantes da Polícia Militar do Estado; Projeto de Lei 303/97 do Deputado VALÉRIO 
MESQUITA que obriga as empresas privadas que atuem sob a forma de prestação direta ou 
intermediação de serviços médico-hospitalares a garantirem atendimento a todas as 
enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de 
Saúde; Projeto de Lei 0032/99 do Deputado WOBER JÚNIOR que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da realização de provas de concursos públicos, exames, vestibulares ou similares, 
exclusivamente no período entre os dias de domingo a sexta-feira das oito às dezoito 
horas; Projeto de Lei 0078/99 do Deputado FREDERICO ROSADO que torna obrigatório a 
divulgação de informações sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 
Veículos automotores de Vias Terrestres –DPVAT; Projeto de Lei 107/99 da Deputada RUTH 
CIARLINI que dispõe sobre cessão de veículos apreendidos pelo Detran a entidades 
filantrópicas; Projeto de Lei 306/00 do Deputado ELIAS FERNANDES que institui o Programa 
de Esgotamento Sanitário do Rio Grande do Norte; Projeto de Lei 326/01 da Deputada FÁTIMA 
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BEZERRA que veda o cultivo comercial de organismos geneticamente modificados no Estado; 
Projeto de Lei 552/02 da Deputada MÁRCIA MAIA que dispõe sobre reparação econômica de 
caráter indenizatório ao anistiado político; Projeto de Lei 648/02 do Deputado MARCIANO 
JÚNIOR que proíbe a inscrição de usuários de Serviços Públicos em Cadastro de Devedores; 
Projeto de Lei 676/02 do Deputado TARCÍSIO RIBEIRO que cria Programa de Assistência e 
Recuperação de dependentes de álcool junto à rede estadual de saúde; Projeto de Lei 
0035/03 do Deputado LUIZ ALMIR que proíbe qualquer tipo de construção nas dunas móveis e 
fixas de Genipabu; Projeto de Lei 0094/03 do Deputado ROBINSON FARIA que dispõe sobre a 
autorização para a criação de Núcleo Avançado de Ensino Universitário na Cidade de Nova 
Cruz, vinculado a Uern; Projeto de Lei 0060/03 do Deputado EZEQUIEL FERREIRA que dispõe 
sobre a autorização para a criação de Núcleo Avançado de Ensino Universitário na Cidade 
de Currais Novos, vinculado a Uern; Projeto de Lei 0054/03 do Deputado PAULO DAVIM que 
dispõe sobre a proibição do acesso de crianças e adolescentes em motéis, casas de 
espetáculos de strip-tease, sexo explícito e congêneres; Projeto de Lei 009/03 do 
Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI que institui no Estado do Rio Grande do Norte o Programa 
Bolsa Acadêmica.  

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões "Deputado CLÓVIS 
MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 6 de agosto 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 QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA.   

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e três, à hora Regimental, sob a Presidência 
dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA e NELSON FREIRE, e Secretariada 
pela Excelentíssima Senhora Deputada GESANE MARINHO e Excelentíssimo Senhor Deputado 
ALEXANDRE CAVALCANTI, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE 
CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO 
MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, GETÚLIO RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ DIAS, LARISSA 
ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, PAULO DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, 
RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos 
Senhores Deputados JOSÉ ADÉCIO, PAULINHO FREIRE e VIVALDO COSTA, havendo número legal, é 
aberta a Sessão com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. Do 
EXPEDIENTE constou: Projeto de Lei do Deputado EZEQUIEL FERREIRA que institui a meia-
entrada para professores do ensino público estadual em estabelecimentos que promovam  
lazer e entretenimento e estimulem a difusão cultural; Projeto de Lei da Deputada GESANE 
MARINHO reconhecendo como de Utilidade Pública a Associação Surubajá das Artesãs de 
Senador Georgino Avelino; Projeto de Lei da Deputada RUTH CIARLINI que estabelece o 
direito à gratuidade no sistema de transporte intermunicipal no Estado do Rio Grande do 
Norte, para pessoas com deficiência visual; requerimento da Deputada LARISSA ROSADO 
solicitando a Secretaria de Saúde, a regularização do Programa Farmácia Básica; 
requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES solicitando que seja registrado nos anais desta 
Casa e encaminhado a família do senhor João Lucas de Medeiros, voto de pesar pelo seu 
falecimento; dois requerimentos do Deputado RICARDO MOTTA solicitando a Secretaria de  
Educação, a criação da matéria de Educação Física nas Escolas Públicas do Estado; e ao 
D.E.R., a pavimentação da RN-129 que liga a BR 226 ao Município de Lajes Pintada; dois 
requerimentos da Deputada GESANE MARINHO solicitando ao D.E.R. as pavimentações das 
estradas que ligam a RN-02 ao Distrito de Mendes, em São José de Mipibu; e a estrada que 
liga a RN-063 a Lagoa do Carcará, no Município de Nísia Floresta; dois requerimentos do 
Deputado FRANCISCO JOSÉ solicitando ao Detran sinalização vertical e horizontal no 
giradouro da RN-015, no trecho de acesso a Cidade de Baraúna com a Cidade de Mossoró, e 
semáforos no giradouro da BR-405 na saída de Mossoró para Apodi; dois requerimentos do 
Deputado EZEQUIEL FERREIRA solicitando a Secretaria de Educação, a construção de uma 
pista de atletismo sintética e prédios de apoio no Município de Currais Novos; e, que 
seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado à família do senhor José Ferreira de 
Souza Sobrinho, voto de pesar pelo seu falecimento; três requerimentos do Deputado WOBER 
JÚNIOR solicitando ao D.E.R., a recuperação do trecho de estrada que liga os Município de 
Apodi à Mossoró na BR-405; a CAERN, a melhoria do abastecimento d'água  no Distrito de 
Morada Nova, João Câmara; e a Telemar, a instalação de telefone público no bairro de São 
Francisco, em João Câmara; sete requerimentos do Deputado CLÁUDIO PORPINO solicitando a 
Secretaria de Ação Social, a construção de uma casa de farinha no Distrito de Pituba, em 
Baia Formosa; a criação de uma feira de artesanato na região do Trairi; e a construção de 
duas creches na Cidade de Vera Cruz; a Telemar, a instalação de dois telefones públicos 
no Distrito de Pituba, em Baia Formosa; a Caern, a ampliação e melhoria do abastecimento 
d'água no distrito de Sagi, em Baia Formosa; a Secretaria de Recursos Hídricos e a Caern, 
a perfuração de dois poços nas Comunidades de Japecanga e Lagoa Seca, no Município de 
Macaíba; e, a Secretaria de Planejamento, a elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Sustentável da Região do Trairi; oito requerimentos do Deputado PAULO DAVIM solicitando a 
Secretaria de Educação, a construção de quatro salas de aula para a Escola Estadual  
Professor Paulo Freire, no Município de Baia Formosa; ao D.E.R. providências para evitar 
que as empresas de transporte coletivo de Parnamirim cobrem taxas para o cadastramento 
das carteiras que garantem a gratuidade no transporte de idosos nas viagens 
intermunicipais; a Secretaria Estadual de Saúde, a implantação de um programa de combate 
à obesidade para o Estado;  a realização de concurso público para o preenchimento das 
vagas de auditor de saúde da SESAP; a construção de mais uma enfermaria para dez leitos 
na Unidade Mista Dr. Ricardo Simioni no Município de São Miguel do Gostoso; e, que os 
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servidores de saúde que estão capacitados e desenvolvem efetivamente atividades de 
auxiliar de enfermagem sejam enquadrados nesta função; ao Idema e Ibama, providência para 
a fiscalização da degradação ambiental que vem ocorrendo no rio Potengi, na Comunidade de 
Boa Vista, em Ielmo Marinho; ao Detran, a reabertura do Centro de Formação de Condutores 
para Pessoas Carentes, no Município de Natal; ofícios: 117/03-GS-SINTEC, informando a 
celebração do Convênio 002/03- SINTEC/ACIM no valor de oitenta mil reais; 009/03-
GS/SINTEC, informando a celebração de Convênio SINTEC/Federação das Câmaras dos 
Dirigentes Lojistas do RN, no valor de cinqüenta mil reais; 0974/03-SEAS/GS, informando a 
celebração de Convênios entre esta Secretaria e Órgãos da Administração Municipal e 
Entidades Privadas; 03883/03-MEC/INEP, informando a celebração de Convênio com a 
Secretaria de da Educação, no valor de setenta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e 
cinco reais e cinqüenta e cinco centavos; Comunicados do Ministério da Educação nºs. 
0260, 189, 190, 148, 187, 188, 227, 192/03 informando a liberação de recursos financeiros 
destinados a garantir a execução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação através 
dos programas: PNAC-PNAE CRECHE e EJA. Havendo ORADORES INSCRITOS, Deputado CLÁUDIO 
PORPINO discorreu sobre proposta de sua iniciativa encaminhada a Governadora do Estado e 
ao Secretário de Planejamento solicitando a elaboração do Plano de Desenvolvimento 
sustentável da Região do Trairi. O Orador fez seu pronunciamento por escrito, o qual 
encontra-se anexado nesta Ata. Recebeu aparte do Deputado NÉLTER QUEIROZ solidarizando-se 
com a sua proposta e ressaltando a necessidade da execução dos Planos já existentes. Com 
a palavra o Deputado ELIAS FERNANDES teceu considerações acerca de veto governamental a 
Emenda 15 de sua autoria ao Projeto de Lei Orçamentária/2004. O Orador protestou com 
veemência a iniciativa. No que recebeu apartes dos Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI 
comungando com o seu posicionamento; JOACY PASCOAL discordando e protestando os seus 
argumentos; e WOBER JÚNIOR tecendo esclarecimentos a respeito das razões do Veto 
Governamental. Anunciada a ORDEM DO DIA: Deputado RICARDO MOTTA pede que a Presidência dê 
por recebido requerimento de sua autoria sugerindo a Governadora, a permanência de 
tratores(tipo Patrol), nas Cidades que possuem escritórios do D.E.R., para facilitar a 
realização dos trabalhos de bem-feitoria nas estradas. Havendo matéria a deliberar, em 
pauta: Projeto de Lei 836/03 do Deputado JOSÉ ADÉCIO, que reconhece como de Utilidade 
Pública o Centro de apoio Social e Educação Integrada, com sede e foro nesta Capital. Em 
votação: APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento do Deputado ROBINSON FARIA e Outros 
solicitando a realização de uma Sessão Solene, no dia vinte deste, alusiva ao Dia do 
Maçom. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, Deputado 
PAULO DAVIM dela fez uso para registrar a abertura do Congresso Brasileiro de 
Hipertensão, no dia sete do mês fluente, às vinte horas, com a participação das maiores 
autoridades nacionais e internacionais sobre o assunto. Comunicou, ainda, a realização de 
uma Audiência Pública para sexta-feira(08/08), às nove horas e trinta minutos, com as 
referidas autoridades. O Orador também apresentou justificativa de proposta de sua 
iniciativa, para que os servidores de saúde que estão capacitados e desenvolvem 
efetivamente atividades de auxiliar de enfermagem, sejam enquadrados nesta função. 
Deputado CLÁUDIO PORPINO fez uso da palavra para informar e convidar os Parlamentares 
para o lançamento do Concurso Nacional de Dramaturgia, dia oito deste mês, às vinte 
horas, dentro da programação da Semana de Teatro Nordestino, com a participação do 
Presidente Nacional de Artes Cênicas e Musica do Ministério da Cultura. Facultada a 
palavra às Comunicações PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. Nada mais havendo a 
tratar a Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram vinte e um Senhores 
Deputados e convocando uma Outra Ordinária para amanhã, à hora Regimental, e uma 
Extraordinária para a deliberação das Razões de Vetos Governamentais das seguintes 
matérias: Projeto de Lei 133/99 do Deputado ARNÓBIO ABREU que dispõe sobre equipamentos 
obrigatórios de segurança em bancos 24 horas; Projeto de Lei 0051/99 da Deputada FÁTIMA 
BEZERRA que institui o Programam de Apoio à Cultura (PAC); Projeto de Lei 0004/99 do 
Deputado ELIAS FERNANDES que proíbe as empresas concessionárias de serviços públicos de 
cobrarem diferenças relativas a contas já pagas e interrupção dos serviços; Projetos de 
Lei 0079/99 que altera a Lei Complementar 102, de 10 de janeiro de 1992; 150/99 que 
proíbe a instalação de Bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustível 
no Estado, ambos do Deputado WOBER JÚNIOR; Projetos de Lei 1164/98 que cria a Agência 
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Estadual de Regulação dos Servidores Públicos Delegados de Energia Elétrica do RN 
(AGERN); 303/00 que institui o ensino de xadrez na rede escolar do Estado, ambos do 
Deputado RONALDO SOARES; Projetos de Lei 128/99 que proíbe a realização de convênios do 
Estado com Municípios em atraso com o pagamento ao funcionalismo público e a prestação de 
contas ao TCE; 030/99 que altera dispositivo da Lei 6.967, de 30 de dezembro de 1996; 
275/99 que dispõe sobre incentivo fiscal para as pessoas jurídicas que possuem empregados 
com mais de 40 anos, todos de iniciativa do Deputado MARCIANO JÚNIOR; Projetos de Lei 
1.161/98 que concede isenção de ICMS, relativamente ao diferencial de alíquota, às 
operações que especifica; 0025/99 que obriga as agências bancárias, no Rio Grande do 
Norte, a colocar à disposição dos usuários, correntista ou não, pessoal suficiente no 
setor de atendimento geral; 0046/99 que inclui no currículo do Ensino Fundamental, os 
conteúdos referentes às noções de prevenção de acidentes contra a criança e o 
adolescente; 0097/99 que torna obrigatória a inclusão da informação sobre o tipo 
sangüíneo do portador na carteira de habilitação, todos de autoria do Deputado FREDERICO 
ROSADO; Projeto de Lei 107/99 da Deputada RUTH CIARLINI, que dispõe sobre cessão de 
veículos apreendidos pelo Detran a entidades filantrópicas; Projeto de Lei 179/00 da 
Deputada RUTH CIARLINI e Outros que denomina Deputado ARNÓBIO ABREU a adutora do Médio 
Oeste Potiguar.   

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões "Deputado CLÓVIS 
MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 7 de agosto 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 QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA.   

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e três, à hora Regimental, sob a Presidência 
do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e Secretariada pela Excelentíssima 
Senhora Deputada LARISSA ROSADO e Excelentíssimo Senhor Deputado RICARDO MOTTA, presentes 
na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, EZEQUIEL 
FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, 
JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO 
MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos 
Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, ELIAS FERNANDES (ausência justificada), GETÚLIO 
RÊGO, LUIZ ALMIR (ausência justificada), PAULINHO FREIRE, PAULO DAVIM (ausência 
justificada) e VIVALDO COSTA, havendo número legal, é aberta a Sessão com a leitura da 
Ata da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE constou: Projeto de Lei 
do Deputado JOACY PASCOAL que dispõe sobre a proibição de exposição de propagandas e 
publicidades em sistema de outdoors que traduzam cenas e mensagens atentatórias à moral e 
aos bons costumes; Projeto de Lei do Deputado EZEQUIEL FERREIRA que institui no Estado do 
Rio Grande do Norte, estímulo de desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores – IPVA, que não tenha incorrido de infração de trânsito; três requerimentos 
do Deputado RICARDO MOTTA solicitando a Secretaria de Educação, a cobertura da quadra de 
esportes da Escola Estadual de 1º e 2º graus Nestor Lima, no bairro de Lagoa Seca, em 
Natal; à Secretaria da Administração e Recursos Humanos, a criação de uma Cartilha do 
Cidadão que oriente a sociedade sobre todos os serviços prestados pelos órgãos do Governo 
do Estado; ao D.E.R., solicitando o aluguel ou compra de uma Patrol, para a implantação 
de terraplanagens nas estradas do interior do Estado; três requerimentos do Deputado 
ROBINSON FARIA solicitando a realização de uma Audiência Pública, através do Centro de 
Estudos e Debates,  no dia 12 do corrente, no Plenário Moacir Duarte, para discutir os 
problemas relacionados com o Sistema de Transporte Metropolitano e Intermunicipal do 
Estado; solicitando também, a realização de Audiência Pública, através do Centro de 
Estudos e Debates, no próximo dia 19 do corrente para debater a redução dos recursos 
federais repassados às Prefeituras, em especial o FPM; e, que se registre nos anais desta 
Casa Legislativa e transmita-se a família do senhor Ionas Carvalho de Araújo, voto de 
pesar pelo seu falecimento; requerimento do Deputado JOSÉ DIAS solicitando que seja 
expedidas correspondências aos membros da bancada federal na Câmara dos Deputados e do 
Senado, sugerindo a apresentação de uma Emenda coletiva ao Orçamento Geral da União, com 
vistas à alocação de recursos  financeiros destinados à construção da adutora do Mato 
Grande, no Município de Touros; requerimento do Deputado FRANCISCO JOSÉ solicitando ao 
Detran, a implantação e funcionamento de sinalização vertical, horizontal e semáforos  
nos giradouros localizados na via do contorno, conjunto Nova Betânia, na Cidade de 
Mossoró; requerimento do Deputado JOSÉ ADÉCIO solicitando a Secretaria de Recursos 
Hídricos, a ligação da adutora Sertão Central Cabugi às Comunidades de Tapuio e São José 
da Passagem, em Santana do Matos; requerimento do Deputado EZEQUIEL FERREIRA solicitando 
a Telemar, a instalação de telefone público na Comunidade de São Miguel, no Município de 
Angicos; três requerimentos da Deputada LARISSA ROSADO solicitando a Secretaria da 
Educação, mais agilidade na conclusão do recadastramento dos professores do Movimento 
Integrado de Orientação Social (MEIOS), para que estes voltem a receber o pagamento da 
gratificação de regência de classe; a Caern, a implantação do sistema de abastecimento 
d'água no Sítio Canto, Município de Martins; e, a Governadora do Estado, apoio para 
solucionar problemas enfrentados  pelos trabalhadores rurais da Vila Maisa; quatro 
requerimentos do Deputado CLÁUDIO PORPINO solicitando da Telemar, a instalação de dois 
telefones públicos nas Comunidades de Serra do Doutor II e III,    no Município de Campo 
Redondo; e, que sejam registrados nos anais desta Casa Legislativa três votos de louvor 
encaminhados: a Governadora, a Fundação José Augusto e a Diretoria da Pinacoteca do 
Estado, pela realização do evento Mostra Modernismo Brasil; a Governadora e Fundação José 
Augusto pela realização da Semana de Teatro Nordestino; e, a Governadora e a Secretaria 
da Educação, pela realização da Mostra Cultura Popular nas Escolas; ofícios: 1539/03-
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Setur/Gac comunicando a celebração de Convênio entre esta Pasta de Governo e a Diler 
Associados Ltda.; 0125/03-GS/SET, informando a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao 
Convênio celebrado entre esta Secretaria e o Centro de Integração Empresa Escola(CIEE);  
0968/03-GS/SESAP informando a celebração do Convênio 08/03 entre esta Secretaria e a 
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Patu; 01000/03-
SESAP/GS informando a celebração de Convênios entre esta Secretaria e a Sociedade de 
Ginecologia  e Obstetrícia  do RN; com a Fundação Hospitalar Dr. Carlindo Dantas; e com a 
Secretaria de Saúde de Natal; 0813 e 0851/03-SEAS/GS informando a celebração de convênios 
entre esta Secretaria e Órgãos da Administração Pública Municipal e Entidades Privadas; 
0961 e       0962/03-GS/SECD informando a celebração do Primeiro e Segundo Termos 
Aditivos ao Convênio 0192 celebrado entre esta Secretaria e o Instituto de Educação 
Superior Presidente Kennedy; 0488 e 0560/03-DG/Idema informando a celebração de Convênio 
com a Petrobrás, e a celebração de Contrato de Prestação de Serviços com  a Funpec; 0558 
e 0563/03 informando a celebração de Convênios com a Associação de Municípios do Seridó e 
com a Apec, Fundep e a Seplan; 02512 e            02523/CAIXA, informando a prorrogação 
da vigência dos Contratos de Repasse 112794-52/99 e 94062-12/00, destinados ao Programa 
Pronaf/Emater; 02148/CAIXA informando a liberação de recursos do O.G.U. para a SAPE - 
Programa Pronaf; 02086/CAIXA informando a liberação para saque de recursos do O.G.U. para 
a SAPE; 2090/CAIXA, informando a liberação de recursos do O.G.U. para a        Emater - 
Programa Pronaf; 02271/CAIXA informando a liberação para saque de recursos do O.G.U. para 
o Governo do Estado - Programa Reforma Agrária; ofícios da SEAS informando a celebração 
de Convênios com várias Prefeituras do Estado para atender ao Transporte Escolar. Não 
havendo ORADORES INSCRITOS, a palavra foi facultada e não houve quem dela fizesse uso. 
Anunciada a ORDEM DO DIA: Deputado NÉLTER QUEIROZ pede que a Presidência dê por recebido 
requerimento de sua iniciativa solicitando que seja inserido nos anais desta Casa e 
encaminhado à afiliada da Rede Globo no Estado, voto de pesar pelo falecimento do senhor 
Roberto Marinho. Não houve matéria a deliberar. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, 
Deputado CLÁUDIO PORPINO dela fez uso para prestar uma homenagem ao Estado do Rio Grande 
do Norte, pela passagem dos seus quinhentos e dois anos. Deputado FERNANDO MINEIRO fez 
uso da palavra inicialmente para apresentar justificativa da ausência, em Plenário, do 
Deputado PAULO DAVIM. Em seguida registrou e convidou os Senhores Deputados para 
participarem de Audiência Pública sobre Hipertensão Arterial, às nove horas e trinta 
minutos do dia oito do mês fluente. Deputado NÉLTER QUEIROZ fez uso da palavra para 
questionar a apreensão dos motoristas de táxis do interior do Estado que circulam na 
Capital. O Orador também alertou o Governo do Estado sobre o aumento da criminalidade nas 
Regiões do Alto e Médio Oeste. E fez apelo para que providências sejam adotadas com 
objetivo de reverter à situação. Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, 
Deputada LARISSA ROSADO dela fez uso para apresentar justificativa de requerimento de sua 
iniciativa solicitando da Governadora, apoio para solucionar os problemas dos 
trabalhadores rurais que ocupam as terras da Empresa Maísa. Nada mais havendo a tratar a 
Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram dezessete Senhores Deputados e 
convocando uma Outra Ordinária para terça-feira, à hora Regimental, e uma Extraordinária 
para a deliberação das Razões de Vetos Governamentais.  

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões "Deputado CLÓVIS 
MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 12 de agosto 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,19.08.2003  BOLETIM OFICIAL 2108   ANO XIII  TERÇA - FEIRA 

 

30

ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA.   

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e três, à hora Regimental, sob a Presidência 
do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e Secretariada pela Excelentíssima 
Senhora Deputada GESANE MARINHO e Excelentíssimo Senhor Deputado FRANCISCO JOSÉ, 
presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, 
ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, 
GETÚLIO RÊGO,  JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, 
PAULO DAVIM, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e 
ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, LARISSA ROSADO 
(ausência justificada), LUIZ ALMIR (ausência justificada), PAULINHO FREIRE e RAIMUNDO 
FERNANDES, havendo número legal, é aberta a Sessão com a leitura da Ata da Sessão 
anterior, aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE constou: Projeto de Lei do Deputado 
EZEQUIEL FERREIRA que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa para renovação da 
Carteira Nacional de Habilitação para os taxistas do Estado; Projeto de Lei do Deputado 
LUIZ ALMIR que obriga todas as empresas que prestam serviços públicos no Estado, a ter os 
aumentos dos preços das suas tarifas autorizadas previamente por este Poder Legislativo; 
Projeto de Lei do Deputado PAULO DAVIM que reconhece como de Utilidade Pública a 
Associação Norte-rio-grandense de Terapia Intensiva, com sede e foro nesta Capital; 
Projeto de Lei do deputado NELSON FREIRE que reconhece como de Utilidade Pública o 
Instituto “José Pinto Freire – IJPF”, com sede e foro em Natal;  requerimento do Deputado 
LUIZ ALMIR justificando sua ausência através de licença médica, por um período de quinze 
dias; requerimento do Deputado JOSÉ ADÉCIO solicitando a Telemar, um telefone comunitário 
para a comunidade do Arraial dos Balbinos, em Jardim de Angicos; requerimento do Deputado 
ROBINSON FARIA solicitando que seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado à 
família do senhor Roberto Marinho, voto de pesar pelo seu falecimento; dois requerimentos 
do Deputado JOACY PASCOAL solicitando a Telemar, um telefone público no Assentamento 
“José Coelho da Silva”, na Reta Tabajara, em Macaíba; e a Secretaria de Recursos 
Hídricos, a instalação de poço PS-0349, já perfurado no Sítio Olho d’Água do Mato, em 
Açu; dois requerimentos do Deputado EZEQUIEL FERREIRA sugerindo a Secretaria da 
Agricultura, a perfuração de um poço tubular na Comunidade de Baixa Funda, em João 
Câmara; e solicitando a instalação e desobstrução de poços tubulares nos Assentamentos 
Marajó, Modelo II, Boa Sorte, Ipê e Serra Verde, todas na Zona Rural de João Câmara; três 
requerimentos do Deputado WOBER JÚNIOR solicitando as Secretarias: de Ação Social, a 
expansão do Programa do Leite nos Bairros de Brasília Teimosa, Rocas, Vietnã, Praia do 
Meio e Santos Reis, em Natal; e da Educação, a construção de uma quadra de esportes e a 
restauração da Escola Estadual Café Filho, no bairro de Brasília Teimosa, em Natal; e ao 
D.E.R., solicitando a recuperação da RN-117, que dá acesso a Serra de Martins; três 
requerimentos do Deputado CLÁUDIO PORPINO propondo as Secretarias:  da Educação, a 
reforma e ampliação da Escola Estadual Padre Ambrósio Ferro, em Uruaçu, Município de São 
Gonçalo do Amarante; a construção de um ginásio poliesportivo, no bairro de Pirangi, em 
Natal; da Saúde, a construção e o aparelhamento de um Hospital Multidisciplinar 
(Policlínica), no bairro de Pirangi, em Natal; e ao D.E.R., o asfaltamento da estrada que 
liga Pium ao Presídio de Alcaçuz; quatro requerimentos da Deputada RUTH CIARLINI propondo 
a Secretaria de     Infra-estrutura o recapeamento asfáltico da RN-016, que liga a Cidade 
de Serra do Mel à RN-110; e a instalação de energia elétrica na Comunidade Rural Malhada, 
em São José de Mipibu; a Caern, a regularização do serviço de abastecimento d’água do 
Município de Messias Targino; e solicitando que seja registrado nos anais desta Casa e 
encaminhado ao Hospital Central Coronel Pedro Germano (Hospital da Polícia Militar), voto 
de congratulações pela passagem do seu quadragésimo aniversário; quatro requerimentos do 
Deputado PAULO DAVIM propondo as Secretarias: de Ação Social, a instalação do piso e a 
cobertura da quadra poliesportiva do bairro São Sebastião, em Parelhas; da Saúde, a 
garantia do estoque permanente do surfactante exógeno nas UTIs da rede hospitalar do 
Estado; de Defesa Social, a realização de cursos de capacitação para os servidores que 
desenvolvem a função de agente penitenciário; e a realização de concurso público para 
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provimento dos cargos de Delegados Bacharéis em Direito, para o Rio Grande do Norte; seis 
requerimentos do Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI solicitando a Secretaria de Saúde, a 
aquisição de uma ambulância para o Município de São José de Campestre; a Telemar, a 
instalação de telefones públicos em Comunidades nos Municípios de Goianinha, Ielmo 
Marinho e São José de Campestre; ao D.E.R., a recuperação da estrada que liga Tangará a 
Santo Antônio, via são Jose de Campestre; ofícios: circular                 086/03-
SEPLAN/GS encaminhando o demonstrativo dos estudos e estimativas da receita corrente 
líquida da L.D.O./2004; 594/03-Idema/DG comunicando a celebração do Convênio 
Idema/Funpec; e 2511/CAIXA notificando a liberação de recursos financeiros oriundos do 
O.G.U., no valor de sete mil oitocentos e quarenta e oito reais, referente ao Contrato 
111.687-30/00(PA Nova Descoberta – Carnaubais), destinados ao Programa Reforma Agrária. 
Havendo ORADORES INSCRITOS, o Deputado NELSON FREIRE registrou a inauguração do largo 
“Vicente Lemos”, em frente ao Instituto Histórico e Geográfico do Estado, para onde foi 
transferida a Coluna Capitolina. O Orador ressaltou o feito como de grande importância 
cultural para a capital. Comunicou que na ocasião será lançado o livro “No correr do 
tempo” de autoria do Doutor Enélio Petrovicht, relatando a sua vivência como Presidente 
do Instituto Historio e Geográfico. Anunciada a ORDEM DO DIA: não houve proposições a 
apresentar nem matéria a deliberar. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, Deputado PAULO 
DAVIM dela fez uso registrando a passagem dos quarenta anos do Hospital da Polícia 
Militar. No que teceu considerações acerca das dificuldades financeiras enfrentadas pelo 
Hospital. Em seguida apresentou justificativa de requerimento de sua autoria propondo a 
Secretaria de Saúde, a garantia do estoque permanente do surfactante exógeno nas UTIs de 
recém-nascidos prematuros na rede hospitalar do Estado, em decorrência da elevação da 
mortalidade neonatal. Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, Nada mais 
havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram dezenove 
Senhores Deputados e convocando uma Outra Ordinária para amanhã, à hora Regimental, e uma 
Extraordinária para a deliberação das Razões de Vetos Governamentais.   

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões "Deputado CLÓVIS 
MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 13 de agosto 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 QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA.   

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e três, à hora Regimental, sob a Presidência 
dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA, DADÁ COSTA e RICARDO MOTTA, e 
Secretariada pela Excelentíssima Senhora Deputada GESANE MARINHO e Excelentíssimo Senhor 
Deputado FRANCISCO JOSÉ, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados CLÁUDIO 
PORPINO, DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FRANCISCO JOSÉ, GESANE MARINHO, 
GETÚLIO RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ DIAS, NELSON FREIRE, NÉLTER QUEIROZ, PAULO DAVIM, 
RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, WOBER JÚNIOR, e ausentes os Excelentíssimos 
Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, FERNANDO MINEIRO, JOSÉ ADÉCIO, LARISSA ROSADO 
(ausência justificada), LUIZ ALMIR (ausência justificada), PAULINHO FREIRE, RAIMUNDO 
FERNANDES e VIVALDO COSTA, havendo número legal, é aberta a Sessão com a leitura da Ata 
da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE constou: Projeto de Resolução 
do Deputado FRANCISCO JOSÉ e Outros concedendo Título de Cidadão Norte-rio-grandense ao 
empresário José Patrício Francisco; Projeto de Resolução do Deputado VIVALDO COSTA que 
concede Título de Cidadão Norte-rio-grandense ao senhor Nelson Queiroz dos Santos; 
requerimento do Deputado JOACY PASCOAL propondo a Cosern, a eletrificação em oitenta 
casas do Assentamento Rio Doce, em Porto do Mangue; requerimento do Deputado LUIZ ALMIR 
solicitando a Telemar, a instalação de um telefone público na Comunidade Baixo, Zona 
Rural de Santo Antônio do salto da Onça; dois requerimentos da Deputada GESANE MARINHO 
solicitando a realização de uma Audiência Pública, através do Cento de Estudos e Debates, 
no dia vinte e oito do mês fluente, às nove horas e trinta minutos, com a Associação dos 
Taxistas Intermunicipal do RN; e que seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado à 
família do jovem José Kennedy de Oliveira Alves, voto de pesar pelo seu falecimento;  
três requerimentos do Deputado EZEQUIEL FERREIRA propondo a Governadora, a retirada da 
lagoa de estabilização no perímetro urbano de Currais Novos;  a Secretaria da 
Agricultura, sugerindo a instalação de poços tubulares nas Comunidades de Serra Verde e 
Matão, em João Câmara; e Quilombo dos Palmares, em Touros; quatro requerimentos do 
Deputado PAULO DAVIM solicitando que seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado à 
família do senhor Francisco Roberto Moura de Melo, voto de pesar pelo seu falecimento; a 
Secretaria de Saúde, solicitando a conclusão dos serviços de concerto da central de ar 
condicionado do Hospital Walfredo Gurgel; encaminhando voto de congratulações a Ordem dos 
Advogados do Brasil/RN, pela passagem do Dia do Advogado; e a Telemar, solicitando a 
instalação de um telefone público na Vila São Francisco, no Município de São Tomé; quatro 
requerimentos do Deputado RICARDO MOTTA propondo a Secretaria de Administração, a 
conversão da frota de veículos do Governo do Estado, para gás natural; a Secretaria de 
Recursos Hídricos,  solicitando a instalação de poços tubulares para os Sítios Buriti, em 
Jardim do Seridó; e Catolé, em Sítio Novo; e ao Detran, propondo a criação de um Grupo 
Executivo de Trânsito para a Cidade de Santo Antônio. Havendo ORADORES INSCRITOS, com a 
palavra o Deputado PAULO DAVIM inicialmente registrou o falecimento do doutor Francisco 
Roberto Moura de Melo, destacando os grandes serviços prestados pelo médico ao Hospital 
Walfredo Gurgel, sendo um dos pioneiros de cirurgias em traumatologia. Em seguida 
reportou-se sobre os problemas que afetam o Hospital Walfredo Gurgel, ocasionando 
inclusive numa notificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária interditando o 
funcionamento de cinco respiradores da UTI do Hospital Walfredo Gurgel, por apresentar 
riscos para os pacientes. Considerando a situação grave e destacando a necessidade de 
providências da Secretaria de Saúde com o objetivo de reverter o problema. Em apartes os 
Deputados: WOBER JÚNIOR registrou a concessão de autonomia financeira do hospital, por 
isso, defendeu a expectativa de melhora nos problemas ali existentes; JOSÉ DIAS teceu 
considerações e afirmou não entender as dificuldades enfrentadas pelo citado hospital; 
GETÚLIO RÊGO informou que a ANVISA detectou falhas nos aparelhos adquiridos pelo 
hospital, a empresa se responsabilizou e suspendeu a fabricação, bem como recomendou a 
suspensão do uso. Informando também que a Secretaria de Saúde está adotando as 
providências necessários para resolver a questão. E concluiu atribuindo os problemas do 
Walfredo Gurgel a questões burocráticas; e CLÁUDIO PORPINO comungou com o mesmo 



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

NATAL,19.08.2003  BOLETIM OFICIAL 2108   ANO XIII  TERÇA - FEIRA 

 

33

posicionamento. Anunciada a ORDEM DO DIA: Deputado CLÁUDIO PORPINO  apresentou três 
requerimentos solicitando a Secretaria de Educação, a reforma da Escola Estadual João 
Ferreira de Souza, no bairro Paraíso, em Santa Cruz; a instalação de gesso na Escola 
Estadual Isabel Marques Oscarina, no Centro, em Nova Cruz; e  sugerindo a mudança do tema 
e da data de Audiência Pública, através do Centro de Estudos e Debates, ficando agendada 
para o dia dezoito do corrente mês, às nove horas e trinta minutos, denominada: “O 
Portador de Deficiência, suas necessidades, dificuldades e anseios”. Não houve matéria a 
deliberar. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, Deputado NÉLTER QUEIROZ dela fez uso 
informando que apresentou requerimento solicitando a realização de uma Audiência Pública 
para discutir os problemas de deterioração das estradas do Estado. O Orador solicitou 
agilidade nos trâmites da proposta para que seja agendada a data da Audiência o mais 
breve possível. Deputado CLÁUDIO PORPINO, em aparte, comungou com o pronunciamento e 
esclareceu que as providências já estão sendo adotadas. Facultada a palavra às 
Comunicações PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar a 
Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram dezesseis Senhores Deputados e 
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, 14 de agosto 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  


