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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROCESSO Nº 1660/03 
PROJETO DE LEI Nº 197/03 

                                   

Reconhece como de Utilidade Pública 
a entidade que especifica e dá 
outras providencias.     

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 reconhecida como de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DOS 
AGRICULTORES E FAMILIARES DE SÍTIO ALÍVIO, como sede no distrito Sítio Alívio no 
município de VÁRZEA/RN e foro jurídico na cidade de SANTO ANTÓNIO/RN.  

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

Sala das Sessões do PODER LEGISLATIVO, PALÁCIO "JOSÉ AUGUSTO", Natal, 15 
de outubro de 2003.      

ROBINSON FARIA 
DEPUTADO ESTADUAL                 

RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROCESSO Nº 1664/03 
PROJETO DE LEI Nº 198/03 
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Reconhece como de Utilidade Pública 
a entidade que especifica e dá 
outras providencias.      

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 reconhecida como de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DOS 
PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO NOVA ESPERANÇA, como sede no distrito Nova 
Esperança no município de VÁRZEA/RN e foro jurídico na cidade de SANTO 
ANTÓNIO/RN.  

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

Sala das Sessões do PODER LEGISLATIVO, PALÁCIO "JOSÉ AUGUSTO", Natal, 15 
de outubro de 2003.     

ROBINSON FARIA 
DEPUTADO ESTADUAL              

RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROCESSO Nº 1665/03 
PROJETO DE LEI Nº 199/03     

Reconhece como de Utilidade Pública 
a ASSOCIAÇÃO FORTE DOS REIS MAGOS     

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: FAÇO SABER que o Poder 
Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 1°. Fica reconhecida como de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO FORTE DOS 
REIS MAGOS, com sede e foro jurídico no município de Natal, neste Estado.  

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

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa, Palácio José Augusto, em 
Natal/RN, 16 de outubro de 2003.      

PAULO DAVIM 
Deputado Estadual - PT                   

RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROCESSO Nº 1685/03 
PROJETO DE LEI Nº 200/03   

Reconhece como de Utilidade Pública 
a ASSOCIAÇÃO GÉNESIS PARA 
DESENVOLVIMENTO LOCAL.    

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

Art. 1°. Fica reconhecida como de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO GÉNESIS 
PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL, com sede e foro no município de Parelhas, neste 
estado.  

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.   
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Sala das Sessões da Assembléia Legislativa, Palácio José Augusto, em 
Natal, 21 de outubro de 2003.          

PAULO DAVIM 
Deputado Estadual - PT                  

RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROCESSO Nº 1686/03 
PROJETO DE LEI Nº 201/03  

        

Ementa: Cria o Conselho Estadual dos 
Direitos  das  Pessoas  Portadoras  
de Deficiência - COEDE e  dá  outras 
providências.     

Art. 1°. Cria-se, por meio desta Lei, o Conselho Estadual dos Direitos das 
Pessoas Portadoras de Deficiência ~ COEDE, com objetivo de propiciar o debate, a 
formulação, a execução e a fiscalização de ações e políticas em prol das pessoas 
portadoras de deficiência.  

Art. 2°. Ao regulamentar a presente Lei, o Poder Executivo garantirá a 
paridade de representação entre os entes estatais e as representações da 
sociedade civil organizada na composição do Conselho.  

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.    
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Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio 
"José Augusto", em Natal, 16 de outubro de 2003.   

Cláudio Porpino 
Deputado Estadual    

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
                             

Há muito que as entidades que defendem os direitos da pessoa portadora de 
deficiência reclamam a criação de um órgão que fosse constituído para debater e 
fomentar ações e políticas sérias em prol dessa população crescente em nosso 
Estado.  

Segundo informações da P^ENADE, da ADEFERN e de outras entidades desse 
jaez, vários são os fatores que levam ao aumento constante do número de 
portadores de deficiência, a saber, o uso de medicamentos abortivos, os 
acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, doenças degenerativas, ferimentos 
por arma de fogo e cerca de 300 (trezentas) pequenas, médias e grandes 
amputações mensais causadas por complicações advindas do diabetes.  

Essa realidade faz com que o Estado do Rio Grande do Norte tenha o maior 
índice percentual de pessoas portadoras de deficiência do país e, por isso 
mesmo, deva preocupar-se de forma mais constante e firme com as políticas 
públicas de beneficiamento e facilitação de acessos para essas pessoas.  

Além disso, a adoção de medidas que tenham como objetivo facilitar a vida 
dos portadores de deficiência deve passar necessariamente por uma ampla 
discussão setorizada, em que as entidades representativas dessas pessoas tenham 
voz e voto, para que possam mostrar as necessidades e dificuldades dessa parcela 
da população e possam também fazer suas sugestões, apresentar seus projetos c 
criar as melhores condições para a execução perfeita de políticas públicas que 
efetivamente alcancem as necessidades do portador de deficiência.  

O Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência - 
COEDE seria esse fórum de debates, esse órgão tão esperado.  

Por questão de competência legislativa, o projeto determina que seja 
garantida a paridade entre órgãos governamentais e de representação das 
entidades ligadas aos direitos das pessoas portadoras de deficiência na 
composição do Conselho, visando a ampliação do contato entre aqueles que fazem e 
aqueles que necessitam das políticas públicas, garantindo a maior participação 
desses últimos nas decisões de governo que lhes digam respeito.  

Em momento oportuno, e na forma legal, sugeriremos ao Executivo, com 
base em reclamos e opiniões das diversas entidades representantes das pessoas 
portadoras de deficiência, a forma de representação e funcionamento do Conselho, 
para avaliação e confecção de decreto próprio.           
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RIO GRANDE DO NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROCESSO Nº 1687/03 
PROJETO DE LEI Nº 202/03 

                            

Institui a meia-entrada para escoteiros em 
estabelecimentos que realizem espetáculos 
musicais,  artísticos, circenses, teatrais, 
cinematográficos,    atividades    sociais, 
recreativas, culturais, esportivas e quaisquer 
outras   que   proporcionem   lazer   e 
entretenimento.   

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

Art. 1° - Fica assegurado o pagamento de metade do valor efetivamente 
cobrado para o ingresso em casas de diversões, espetâculos, praças esportivas e 
similares, ao escoteiro regularmente registrado na União dos Escoteiros do 
Brasil, Região Escoteira do Rio Grande do Norte, na conformidade da presente 
Lei.  

Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei consideram-se como casas de 
diversões os estabelecimentos, que realizam espetáculos musicais, artísticos, 
circenses, teatrais, cinematográficos, atividades sociais, recreativas, 
culturais, desportivas e quaisquer outras que proporcionam lazer e 
entretenimento.  

Art. 2° - Para usufruir do benefício, o escoteiro deverá comprovar a 
condição referida no artigo anterior, por meio de carteira ou credencial emitida 
pela União dos Escoteiros do Brasil.  

Parágrafo único - A carteira ou credencial de que trata o caput terá 
validade de um ano e abrangência em todo o Estado do Rio Grande 
do Norte. 

Art. 3° - Caberá ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através dos 
órgãos responsáveis pela cultura, esporte, lazer e defesa do consumidor e ao 
Ministério Público Estadual a fiscalização do cumprimento desta Lei, autuando os 
estabelecimentos que a descumprirem, cominando-lhes sanções administrativas 
cabíveis, inclusive a suspensão de alvará de funcionamento do estabelecimento.  

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

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.  

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Norte, Palácio "JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 21 de outubro de 2003. 

Deputado NELTER QUEIROZ 
JUSTIFICATIVA   
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O presente Projeto de Lei busca assegurar um benefício valioso para os 
cerca de 3.000 escoteiros do Rio Grande do Norte, qual seja, a meia-entrada em 
eventos culturais, sociais, festivos e desportivos.  

Os escoteiros têm uma função social inestimável, em especial no tocante à 
proteção às crianças, jovens e adolescentes, oferecendo- lhes alternativas 
saudáveis de atividades ocupacionais e de lazer, afastando-os, conseqüentemente, 
do perigo das drogas e da marginalidade.  

Trazemos, nesta oportunidade, a transcrição do artigo publicado no Jornal 
do Brasil, edição de 18 de março de 2003, assinado pelo advogado e presidente do 
Conselho de Administração Nacional da União dos Escoteiros do Brasil, Rubem 
Cordeiro Perlingeiro, intitulado: "Escotismo, para quem e para quê?", onde é 
feita uma radiografia dos objetivos do Movimento Escoteiro em nosso país, 
verbis:  

"Escotismo, para quem e para quê?   

A nossa sociedade, em todas as partes do mundo, está enfrentando o sério 
problema do déficit educacional. Os professores, entre outros problemas graves, 
até de natureza sócio econômica, enfrentam dificuldades em continuar sendo 
também educadores em face da grande quantidade de conhecimentos que devem 
transmitir a seus alunos. Freqüentemente surgem situações em que a escola, tendo 
que ensinar cada vez mais, acaba por educar menos. Além disso, partes 
integrantes da educação informal, como a família, estão apresentando sinais 
sérios de enfraquecimento.   

Os próprios professores sublinham a importância do papel complementar da 
família, em termos de educação. Entretanto, existe uma tendência mundial nossa 
área: de uma forma ou de outra. as famílias estão oferecendo a seus filhos mais 
independência, mas sem lhes ensinar a autonomia, que lhes permitiria administrar 
essa independência. As drogas, a violência e outros males são a expressão da 
contradição existente entre a independência de um lado e a ausência de autonomia 
de outro.  

Outra característica da nossa sociedade de consumo é ensinar aos jovens o 
preço das coisas, sem lhes ensinar o valor da quase nada. Mesmo nas camadas 
sociais mais pobres, as quais não têm recursos que lhes permitam consumir, esse 
fato ocorre. Há um conceito de que a satisfação pessoal deve estar relacionada 
com a riqueza material, fato esse que vem trazendo grandes males para o mundo 
moderno.  

Descompasso entre educação e ensino! Descompasso entre independência 
autonomia! Descompasso entre preços e valores! É enorme o desafio enfrentado por 
nossa sociedade. Mas é um desafio que pode ser vencido com a ajuda da educação 
não-formal oferecida pêlos movimentos de juventude, particularmente por aqueles 
que propõem padrões sociais e atitudes, baseado num sistema estruturado de 
valores, como o Movimento Escoteiro.  

O Provimento Escoteiro, desde 1907, vem partilhando as características de 
participação voluntária, aprendizagem progressiva pela experiência, amizade e 
estreito relacionamento entre jovens e adultos - todas intimamente ligadas com a 
estruturação da personalidade dos jovens pelo estímulo a seu senso de iniciativa 
e responsabilidade, ao estabelecimento de uma escala de valores e à noção de 
cidadania que os levará a serem os afores principais do mundo de amanhe.   

Neste ano. comemoraremos 95 anos da criação do Movimento Escoteiro. Foi na 
Ilha de Browsea. na Inglaterra, em agosto de 1907, que Robert Stephenson Smith 
Baden-PoweS realizou o primeiro acampamento escoteiro, com 20 jovens de 
diferentes classes sociais.  
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De 1097 para cá, muita coisa mudou: mais de 250 milhões de jovens foram 

escoteiros, dentre os quais podemos citar algumas personalidades que marcaram a 
história da humanidade, como o presidente John Kennedy. o papa João Pauto H. o 
astronauta Neil Armstrong e o cineasta Steven Spieiberg. Atualmente. somos mais 
de 28 milhões em todo o mundo, distribuídos por 217 países e territórios. No 
Brasil, há 70 mil escoteiros filiados à União dos Escoteiros do Brasil, que é a 
única instituição autorizada à prática do escotismo no país, nos termos do 
Decreto n° 8.828, de 24/1/1946.   

Contudo, o ideal do escotismo permanece o mesmo de 95 anos atrás: melhorar 
a sociedade, ajudando o jovem no seu desenvolvimento integral. Quando se fala de 
desenvolvimento integral quer-se dizer que o escotismo não está preocupado 
somente com o desenvolvimento físico, mas também com o desenvolvimento 
espiritual, intelectual, afetivo, social e moral, com o propósito final de tomar 
os Jovens cidadãos úteis e responsáveis no futuro.  

Todos, ou quase todos, têm vaga noção sobre o que é o Movimento Escoteiro, 
do qual, um dia, já ouviram falar. Talvez até saibam que o trabalho dos adultos 
é voluntário, que o movimento tem alguma coisa a ver com acampamentos; já 
ouviram escoteiros cantando; já presenciaram algumas de suas brincadeiras; já 
colaboraram com alguma iniciativa dos escoteiros; já foram a uma festa junina 
por eles organizada. Mas não sabem para que servem o escotismo. Ê alguma espécie 
de instituição paramilitar? De escola? De clube recreativo?  

Poucos sabem que o Movimento Escoteiro é o maior e mais organizado 
movimento de educação não-formal do mundo, e que o escotismo recebeu, entre 
outros prêmios, o Prêmio da Unesco para a Educação para a Paz. Muitos se 
surpreenderiam (e positivamente!) se conhecessem o propósito educacional do 
Movimento Escoteiro e de como ele é importante no mundo de hoje, já que não pode 
haver melhor investimento do que aquele feito para que o jovem se tome um adulto 
honesto, autônomo, solidário, responsável, comprometido e capaz de administrara 
sua vida."  

Pela sua importância, é inegável que os escoteiros norte-rio-grandenses 
merecem um tratamento diferenciado por parte do poder público, e, logicamente, 
das demais entidades organizadas da sociedade civil. E uma das maneiras que 
vemos de fazer isso é por meio da concessão da meia-entrada em eventos culturais 
e desportivos, de forma que eles possam enriquecer a sua intelectualidade, bem 
como as suas ações cotidianas.  

Por outro lado, a Constituição Federal é cristalina ao assegurar ao Estado 
do Rio Grande do Norte competência para dispor sobre a matéria em tela, senão 
vejamos o que diz o inciso IX, do seu art. 24:  

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: (...)  

IX - educação, cultura, ensino e desporto;"  

Diante do exposto, rogo aos nobres pares o apoio para a aprovação do 
presente Projeto de Lei. 
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ATA DA SETUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA.  

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e três, à hora Regimental, sob a Presidência 

do Excelentíssimo Senhor Deputado JOACY PASCOAL e Secretariada pelos Excelentíssimos 

Senhores Deputados RICARDO MOTTA e FRANCISCO JOSÉ, presentes na Casa os Excelentíssimos 

Senhores Deputados CLÁUDIO PORPINO, ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, 

FRANCISCO JOSÉ, GETÚLIO RÊGO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, NELSON FREIRE, PAULO 

DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, e ausentes os Excelentíssimos Senhores 

Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, DADÁ COSTA, GESANE MARINHO, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, 

NELTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, ROBINSON FARIA (ausência justificada), RUTH CIARLINI 

(ausência justificada), VIVALDO COSTA e WOBER JÚNIOR, havendo número legal é aberta a 

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

constou: requerimento da Deputada LARISSA ROSADO solicitando ao Diretor do Idema, a 

elaboração de um estudo de zoneamento das regiões potiguares com o impacto negativo e 

conseqüente processo de desertificação; requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES 

solicitando a Secretaria de Planejamento e das Finanças, a inclusão no Programa de Metas 

do Governo do Estado, a urbanização da Lagoa do Apodi incluindo a construção de um Centro 

de Lazer; dois requerimentos do Deputado JOSÉ ADÉCIO solicitando ao Departamento de 

Estradas e Rodagens(D.E.R.), uma operação tapa buracos na RN-104 nos trechos Pedro 

Avelino/Lajes e Pedro Avelino/Afonso Bezerra; dois requerimentos do Deputado RICARDO MOTA 

solicitando a Secretaria de Recursos Hídricos,  a construção de um chafariz na Comunidade 

de Bento Fernandes, em Lajes Pitada; e a reconstrução da Barragem Fenelon de Paiva 

Barreto, em Pilões; cinco requerimentos do Deputado PAULO DAVIM solicitando a Secretaria 

de Ação Social, a implantação de um programa de incentivo ao artesanato na Comunidade de 

Sítio Caricaca; a Secretaria de Assuntos Fundiários, de Colonização e de Apoio à Reforma 

Agrária, a  recuperação do trator que serve à Comunidade Cabaço; ao Incra, a perfuração e 

instalação de um poço tubular e a avaliação da qualidade da água do Assentamento Pedra 
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Branca, todos localizados em São Paulo do Potengi; encaminhando votos de congratulações 

ao Dr. Airton Dantas Wanderley, pela posse para gestão 2003/2007 frente ao Conselho 

Regional de Medicina; e ao Doutor Neuman Figueiredo de Macedo, pelo excelente trabalho 

realizado em sua gestão frente ao citado Conselho no período 1999/2003; ofícios: 513/03-

GE solicitando a devolução da Mensagem  029/03-GE e respectivo Projeto de Lei, que altera 

a Lei 7.075, de 17 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio Grande do Norte(PROADI), e dá outras 

providências; 1111/03-GS/SEJUC comunicando a celebração de Convênios entre esta Pasta do 

Governo e Instituições de Ensino Superior, objetivando a realização de estágios 

remunerados perante a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor(Procon); 1327/03-

SIN/GS encaminhando cópia do Convênio 017/03-SIN, para a obra de drenagem e pavimentação 

no Município de Parnamirim; 837/03-SEPLAN/GS encaminhando cópia do Primeiro Termo Aditivo 

ao Convênio de Cooperação Técnica, Científica e Cultural, celebrado entre a Universidade 

Potiguar/Fundep/Seplan; 132/03-CIRC/MAS/GDFNAS/CGOF informando a transferência de 

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

Serviços Assistenciais de Ação Continuada e Rede Abrigo/2003; 132/03-CIRC/MAS/DGFNAS/CGOF 

comunicando a transferência de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social do 

Rio Grande do Norte, destinados à Bolsa Criança Cidadã e à Jornada Ampliada. Havendo 

ORADORES INSCRITOS, com a palavra o Deputado ELIAS FERNANDES reportou-se acerca da queda 

na receita e a redução nas AIH’s do Hospital(Apami) Doutor Nelson Maia, em Pau dos 

Ferros, bem como a devolução de cerca de cento e oitenta e dois servidores desta Unidade 

para os quadros da Secretaria de Saúde, provocando uma deficiência no atendimento e 

conseqüentemente o seu fechamento. O Deputado registrou os diversos apelos que foram 

efetivados para reverter à situação junto ao Governo do Estado; os quais não obtiveram 

êxitos. Em aparte o Deputado GETÚLIO RÊGO discordou dos questionamentos do Orador e 

esclareceu que a Direção do Hospital foi recebida em audiência pela Governadora, na qual 

foi determinada à Secretaria de Saúde a celebração de Convênio com o objetivo de repassar 

os recursos financeiros mensalmente, a fim de aquela Unidade Hospitalar continuar 

prestando os relevantes serviços à população da região. Porém, atribuiu o problema do 

Hospital ao corte de setenta e cinco por cento das AIH’s determinado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Pau dos Ferros. Retornando ao seu pronunciamento o Orador contra-

argumentou reiterando que o problema deve-se à dispensa dos servidores. Com a  palavra o 

Deputado JOSÉ ADÉCIO, inicialmente, leu texto elaborado pelo jornalista Agnelo Alves, 

denominado “E o DNA de Herodes?”, reportando-se sobre possíveis desvios de litros de 

leite na administração do Governo passado. Em seguida o Orador anunciou para a próxima 

quinta-feira(09/10), às quatorze horas, a apresentação do Relatório da Comissão 

Parlamentar de Inquérito(CPI), a qual Preside, que investigou denúncias de 

irregularidades no Programa do Leite. Recebeu apoio, em aparte, do Deputado CLÁUDIO 
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PORPINO parabenizando-o pelo pronunciamento e destacando a seriedade com que foi 

realizado o trabalho e a elaboração do Relatório. Retomando o seu pronunciamento o 

Deputado manifestou sua satisfação pelo trabalho realizado considerando que este irá 

contribuir para um novo direcionamento do Programa do Leite, evitando problemas futuros. 

Agradeceu aos Deputados membros titulares e suplentes da Comissão e ao Deputado FERNANDO 

MINEIRO pela contribuição. Anunciou que o Relatório será encaminhado a todos os Órgãos 

que lhe compete. Com a palavra o Deputado PAULO DAVIM registrou a comemoração da Semana 

do Aleitamento Materno, lamentando que os órgãos governamentais não tenham investido em 

atividades alusivas a data. Destacando que somente o Hospital Santa Catarina está 

promovendo atividades para a conscientização da importância do Aleitamento Materno. E 

comunicou a realização de uma Conferência naquele Hospital, proferida pela Pediatra e 

Neonatologista, Devanir, responsável pela Unidade de Aleitamento e uma caminhada no 

sábado(04/10) da Cidade da Criança ao Parque das Dunas. Em seguida registrou sua 

participação no dia seguinte(03/10), a convite, em um ato público na Cidade de Lajes, 

contra o fechamento do Hospital Maternidade. O Deputado lamentou que mesmo tendo 

reivindicado esforços para reverter a questão o pleito não tenha sido atendido. 

Associaram-se ao seu pronunciamento os Deputados: GETÚLIO RÊGO manifestando sua 

preocupação e atribuindo o problema aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, 

em relação à remuneração dos serviços médico-hospitalares; JOSÉ DIAS comungou com os 

argumentos do Deputado GETÚLIO RÊGO, mas entende que determinação judicial é pra ser 

cumprida; FERNANDO MINEIRO defendeu um tratamento diferenciado para aquela Unidade por 

considerar a única da região; JOSÉ ADÉCIO corrigiu informando que na região existem mais 

duas Unidades Hospitalares, na Cidade de Angicos e de Pedro Avelino. Mas, mesmo assim, 

manifesta-se contrário ao fechamento da Unidade de Lajes; GETÚLIO RÊGO informou que 

através de contato com o Secretário de Saúde, este esclareceu que prevalecerá a decisão 

judicial e medidas estão sendo adotadas para reverter a situação de fechamento. Anunciada 

a ORDEM DO DIA: Deputado FERNANDO MINEIRO pede que a Presidência dê por recebido 

requerimento de sua iniciativa solicitando a Consultoria Jurídica para analisar os 

Decretos publicados no Diário Oficial do dia 30 de setembro de 2003, que legislam sobre 

matéria tributária. Não houve matéria a deliberar. Facultada a palavra às LIDERANÇAS, 

Deputado JOSÉ ADÉCIO dela fez uso tecendo considerações sobre o fechamento do Hospital de 

Lajes, atribuindo o problema às péssimas condições no Sistema de Saúde Público do país. 

Ressaltando os seus esforços e apoio em prol do não-fechamento. Em aparte o Deputado 

PAULO DAVIM defendeu que a manifestação de Lajes está isenta de qualquer movimento 

político-partidário. Deputado NELSON FREIRE fez uso da palavra para registrar que a 

pianista e musicóloga do Estado, professora Luiza Maria Dantas, recebeu o título de 

membro-efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, no dia 26 de 

setembro do ano em curso. Registrou, ainda, o lançamento, nesta data, do décimo livro 
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intitulado “Trilogia do Cotidiano”, do ex-Deputado e Conselheiro do Tribunal de Contas, 

Valério Mesquita. O Deputado encaminhou votos de louvor a ambos pela contribuição à 

cultura do Estado, em nome deste Poder Legislativo. Deputado PAULO DAVIM também fez uso 

da palavra para registrar o recebimento de uma Minuta do Plano Estadual de Saúde para o 

Sistema Penitenciário, elaborada pelo Coordenador de Promoção de Saúde do Estado objeto 

de visitas que estão sendo feitas. Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, não 

houve pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão 

anunciando que compareceram treze Senhores Parlamentares e convocou 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, 7 de outubro 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   

ATA DA SETUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA.  

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e três, à hora Regimental, sob a Presidência 

do Excelentíssimo Senhor Deputado RICARDO MOTTA e Secretariada pelos Excelentíssimos 

Senhores Deputados PAULO DAVIM e JOACY PASCOAL, presentes na Casa os Excelentíssimos 

Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, GESANE 

MARINHO, JOACY PASCOAL, JOSÉ ADÉCIO, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NELTER 

QUEIROZ, PAULO DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, WOBER JÚNIOR, e ausentes os 

Excelentíssimos Senhores Deputados CLÁUDIO PORPINO, DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, EZEQUIEL 

FERREIRA, GETÚLIO RÊGO, NELSON FREIRE, PAULINHO FREIRE, ROBINSON FARIA (ausência 

justificada), RUTH CIARLINI (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: Mensagem encaminhando Projeto de Lei Complementar que institui junto 

ao Gabinete Civil do Estado do Rio Grande do Norte o Conselho de Tecnologia, de 

Informação e Comunicação(CETIC); Projeto de Lei do Deputado LUIZ ALMIR que obriga as 

unidades de saúde do Estado do Rio Grande do Norte a fixarem em locais visíveis, quadros 



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

NATAL,16.10.2003  BOLETIM OFICIAL 2121   ANO XIII  QUINTA-FEIRA  

 

18

que informem os plantonistas do dia; dois Projetos de Lei do Deputado WOBER JÚNIOR 

reconhecendo como de Utilidade Pública o Instituto Claudionor Teologio de Andrade - 

(ICTA), com sede e foro em Natal; e a Associação Atlética do Sítio Florânia, com sede e 

foro em Mossoró; requerimento da Deputada LARISSA ROSADO solicitando a Secretaria de 

Saúde, a reabertura do Hospital Maternidade “Aluísio Alves”, em Lajes; dois requerimentos 

do Deputado WOBER JÚNIOR solicitado a Telemar, telefones públicos em Comunidades Rurais 

de Lucrécia; e ao Departamento de Estradas e Rodagens(D.E.R.), a instalação de          

“quebra-molas” ou lombadas eletrônicas com sonorizador na Comunidade de Pimentas, zona 

rural de Serrinha; dois requerimentos do Deputado ELIAS FERNANDES solicitando a 

realização de uma Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da Petrobrás; e ao Detran, a 

instalação de um redutor de velocidade e passagem para pedestres no bairro do Alecrim, em 

Natal; dois requerimentos do Deputado RICARDO MOTTA solicitando a Secretaria da Educação, 

a reforma da Escola Estadual Floriano Cavalcanti, nesta Capital; e a Talemar, a 

instalação de telefones públicos em Comunidades no Município de Macaíba; dois 

requerimentos do Deputado FERNANDO MINEIRO encaminhando voto de congratulações aos 

veículos de comunicação do Estado que fizeram a cobertura jornalística a respeito da área 

non edificandi de Ponta Negra; e propondo a realização de uma Audiência Pública para o 

dia doze de novembro do ano em curso, às nove horas e trinta minutos, com o objetivo de 

debater sobre o Projeto de Lei que cria a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio 

Grande do Norte(FAPERN); três requerimentos do Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI solicitando 

ao Departamento de Estradas e Rodagens(D.E.R.), o recapeamento asfáltico da RN-160, que 

liga o Conjunto Amarante, em São Gonçalo do Amarante ao Município de Macaíba; a Telemar, 

a instalação de dois telefones públicos no Monumento dos Mártires, na Comunidade de 

Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante; e solicitando ao Presidente deste Poder Legislativo, 

maior celeridade na tramitação da Emenda à Lei Complementar 165/99, que altera a 

Organização Judiciária do Estado; quatro requerimentos do Deputado EZEQUIEL FERREIRA 

sugerindo a Governadora, a disposição de dois tratores para a construção de dois açudes; 

a instalação de uma estrutura de beneficiamento de caju e castanha; e a autorização para 

interligar a adutora Tabajara com o reservatório local, todos para o Assentamento José 

Coelho da Silva, na Reta Tabajara, em Macaíba; a Secretaria da Educação, sugerindo a 

construção de uma Escola de Ensino Fundamental na Agrovila do citado Assentamento; 

comunicado do Deputado PAULINHO FREIRE dando ciência de sua nomeação para a Secretaria 

Extraordinária para Articulação.  Havendo ORADORES INSCRITOS, com a palavra o Deputado 

PAULO DAVIM, inicialmente, saudou aos servidores e colegas médicos do Hospital Maria 

Alice Fernandes, na pessoa do seu diretor, presente nas galerias. Em seguida reportou-se 

acerca da deficiência nos serviços de saúde pública estadual. Registrou sua participação 

em ato público na cidade de Lajes quando, com o apoio de representantes dos mais diversos 

segmentos da sociedade, à população foi às ruas protestar contra o fechamento de Unidade 
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Hospitalar, na última sexta-feira. O Deputado demonstrou preocupação com a retomada da 

“ambulancioterapia” caso não se reverta à situação.  Em aparte o Deputado LUIZ ALMIR 

criticou a falta de implantação de políticas públicas estadual e municipal. Retomando o 

seu pronunciamento o Orador registrou matéria veiculada em jornal local denunciando a 

utilização dos serviços públicos municipais por funcionária do Posto de Saúde, a qual 

cobrava uma taxa pelo serviço que o Posto não realizava, mas que o marido fazia em seu 

laboratório particular.     Associaram-se ao seu pronunciamento os Deputados: JOSÉ ADÉCIO 

esclarecendo que o fechamento ocorrido na cidade de Lajes foi de uma Apami, que depende 

da renovação de convênios para o funcionamento pleno e o Governo do Estado está adotando 

as providências necessárias para reverter à situação; WOBER JÚNIOR demonstrando 

disponibilidade em somar-se a luta para a reabertura da Apami; FERNANDO MINEIRO 

solidarizando-se com a questão; e Deputada LARISSA ROSADO justificando a apresentação de 

requerimento de sua iniciativa solicitando a renovação do convênio objetivando a 

reabertura da Unidade Hospitalar. Anunciada a ORDEM DO DIA: não houve proposições a 

apresentar nem matéria a deliberar. A Presidência convocou uma reunião de Lideranças para 

amanhã, às quinze horas, e anunciou para a pauta da próxima Sessão as seguintes matérias: 

Processo 1408/03, Projeto de Lei 0165/03 que reconhece como de Utilidade Pública a 

Associação Comunitária dos Produtores de Chapada dos Bandeiras (ACPCB), com sede em Venha 

Ver e foro em São Miguel, do Deputado RAIMUNDO FERNANDES; Processo 1409/03, Projeto de 

Lei 0166/03 que reconhece como de Utilidade Pública o Centro Social “José Martins da 

Silva”, com sede em Venha Ver e foro em São Miguel, do Deputado RAIMUNDO FERNANDES; 

Processo 1414/03, Projeto de Lei 0171/03  que reconhece como de Utilidade Pública o 

Centro Social “Alexandre Martins de Souza”, com sede no Distrito de Morada Nova e foro em 

João Câmara, do Deputado JOSÉ ADÉCIO; Processo 1415/03, Projeto de Lei 0172/03 que 

reconhece como de Utilidade Pública o Instituto Sociedade Cidadã, com sede e foro nesta 

Capital, do Deputado JOSÉ ADÉCIO;Processo 1305/03, Projeto de Lei 0156/03 que reconhece 

como de Utilidade Pública a Associação Vida Nova do Município de São Tomé, com sede e 

foro em São Tomé, do Deputado CLÁUDIO PORPINO; Processo 1276/03, Projeto de Lei 0150/03 

que denomina de “Francisco de Assis Pereira”, o pavilhão de segurança máxima da 

Penitenciária Agrícola Mário Negócio, em Mossoró, da Deputada LARISSA ROSADO; Processo 

1129/03, Projeto de Lei 0126/03 que institui a Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal 

no Estado do Rio Grande do Norte, dá outras providências, do Deputado CLÁUDIO PORPINO; 

Processo 0960/03, Projeto de Lei 0112/03 que institui o Dia Estadual de Humanização na 

Saúde, do Deputado PAULO DAVIM; Processo 0804/03, Projeto de Lei 090/03, Mensagem 18/03-

GE que dispõe sobre a gestão, diretamente pelas Escolas do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio da rede estadual, das dotações consignadas no orçamento da Educação, e destinadas à 

manutenção das respectivas Unidades Escolares, e dá outras providências.  Facultada a 

palavra às LIDERANÇAS, Deputado JOSÉ ADÉCIO dela fez uso para renovar o anúncio e 



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

NATAL,16.10.2003  BOLETIM OFICIAL 2121   ANO XIII  QUINTA-FEIRA  

 

20

reiterar o convite a todos para na próxima quinta-feira(09/10), às quatorze horas, no 

Plenário “Moacir Duarte”, participarem da apresentação do Relatório da Comissão 

Parlamentar de Inquérito(C.P.I.), que investigou denúncias de irregularidades no Programa 

de Distribuição do Leite. Deputado RICARDO MOTTA, no exercício da Presidência, se 

solidariza com o Deputado JOSÉ ADÉCIO pela seriedade com que foi realizado o trabalho da 

C.P.I. Facultada a palavra às Comunicações PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. Nada 

mais havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram 

quatorze Senhores Parlamentares e convocou 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, 8 de outubro 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    

ATA DA SETUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 
OITAVA LEGISLATURA.  

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e três, à hora Regimental, sob a Presidência 

do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e Secretariada pelos Excelentíssimos 

Senhores Deputados RICARDO MOTTA e ALEXANDRE CAVALCANTI presentes na Casa os 

Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, ELIAS 

FERNANDES, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, GESANE MARINHO, JOACY PASCOAL, JOSÉ 

ADÉCIO, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, NELSON FREIRE, NELTER QUEIROZ, PAULO 

DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, VIVALDO COSTA, WOBER JÚNIOR, e 

ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados DADÁ COSTA, FRANCISCO JOSÉ, GETÚLIO RÊGO, 

PAULINHO FREIRE (ausência justificada) e RUTH CIARLINI havendo número legal é aberta a 
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Sessão com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, com ressalvas dos Deputados 

NELSON FREIRE e CLÁUDIO PORPINO solicitando que constassem as suas presenças na Sessão 

anterior. Em questão de Ordem, Deputado JOSÉ ADÉCIO comunicou que a apresentação do 

Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (C.P.I.), que investigou denúncias de 

irregularidades no Programa de Distribuição do Leite, ocorrerá às quatorze horas de 

amanhã (09/10), no Plenário “Deputado Clóvis Motta”. Do EXPEDIENTE constou: três Projetos 

de Lei do Deputado CLÁUDIO PORPINO que altera dispositivo da Lei 8.349, de 18 de julho de 

2003, que cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual da Ponta do Tubarão, na 

Região de Diogo Lopes e Barreiras, nos Municípios de Macau e Guamaré; altera o parágrafo 

2º do artigo 3º da Lei 8.028, de 11 de dezembro de 2001, e dá outras providências; e 

reconhecendo como de Utilidade Pública a Associação Comunitária e Produtiva de Jaçanã; 

requerimento do Deputado ELIAS FERNANDES solicitando a Secretaria de Planejamento e das 

Finanças a inclusão no Programa de Metas do Governo Estadual, a construção do açude 

Bananeiras, em Alexandria; dois requerimentos do Deputado CLÁUDIO PORPINO solicitando que 

seja inserido nos anais desta Casa e encaminhado ao Editor-Chefe do Diário de Natal/O 

Poti, voto de louvor pela publicação do Editorial “Direitos à Paisagem”, na edição 247 do 

Poti; e registrar nos anais desta Casa voto de louvor pela habilitação do Estado do Rio 

Grande do Norte na gestão plena, segundo a Norma Operacional de Assistência à 

Saúde(NOAS); dois requerimentos do Deputado RICARDO MOTTA propondo a Secretaria de 

Recursos Hídricos, a instalação de um poço tubular no Sítio Gato, em Pilões; e a Telemar, 

a instalação de telefones públicos em Comunidades de Macaíba; dois requerimentos da 

Deputada LARISSA ROSADO solicitando a Cosern e ao Detran, o reforço na iluminação das 

áreas onde há faixa para travessia de pedestres; e solicitando a Governadora, a 

implantação do Plano de Cargos e Salários dos servidores do Poder Judiciário; quatro 

requerimentos do Deputado PAULO DAVIM, solicitando a Secretaria de Recursos Hídricos a 

construção de uma passagem molhada no Riacho Salgado no Sítio Pitombeira, em São Paulo do 

Potengi; encaminhando voto de congratulações ao Conselho Regional de Medicina, ao 

Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte e a Associação Médica do Rio Grande do 

Norte, pela passagem do Dia do Médico, a ser comemorado em 18 de outubro; encaminhando 

voto de congratulações a Unidade-Materno Infantil de Saúde das Quintas, pelo 

reconhecimento através do Unicef, de sua Unidade de Aleitamento Materno com o título de 

Hospital Amigo da Criança; e voto de louvor ao médico cirurgião plástico Marco Antônio 

Martins Ribeiro de Almeida, pela iniciativa de realizar cirurgia plástica reparadora na 

população de baixa renda; sete requerimentos do Deputado NELTER QUEIROZ solicitando as 

Secretarias: de Educação, a construção de uma Escola de Ensino Médio e Fundamental; de 

Defesa Social, uma reforma na Delegacia, ambos para o bairro de Felipe Camarão, em Natal; 

da Agricultura, a regularização do rio Açu, em Pendências; a Caern, a construção da rede 

de esgotos e calçamento de ruas no bairro Paz e Amor, em Florânia; ao D.E.R., que seja 
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asfaltada a estrada Pendências/Porto do Mangue; a Dnit, a duplicação da BR-226, no trecho 

denominado “Curva da Morte” no bairro de Felipe Camarão, em Natal; e solicitando que seja 

registrado nos anais desta Casa e encaminhado à família do senhor José Nilson de Macedo, 

voto de pesar pelo seu falecimento; ofícios: do Deputado CLÁUDIO PORPINO comunicando que 

está assumindo a partir desta data, a liderança do PSB nesta Casa; 3164/03-GIDUR/CAIXA 

informando a liberação de recursos financeiros oriundos do Orçamento Geral da União, 

referente ao Contrato 094.065-80/99(Emparn); 155/03-COPES PCPR II encaminhando a relação 

de Convênios celebrados entre a Seas e Órgãos da Administração Pública Estadual, 

Municipal e Entidades Privadas. À Presidência, Deputado ROBINSON FARIA anunciou com 

satisfação a primeira transmissão, em nível experimental a partir desta data, da TV 

Assembléia. Considerando ser esta a terceira no país o Presidente destacou a importância 

deste veículo de comunicação para este Poder e para o povo do Rio Grande do Norte. 

Comunicou os esforços que estão sendo somados para a instalação de um canal aberto, 

ampliando o acesso para um maior número da população. Em Questão de Ordem os Deputados 

ALEXANDRE CAVALCANTI, ELIAS FERNANDES e JOSÉ ADÉCIO parabenizaram e se congratularam com 

a Presidência deste Poder Legislativo testemunhando seu esforço e sua determinação para 

ver este Projeto concretizado. Consideraram o momento histórico para esta Casa. Havendo 

ORADORES INSCRITOS, com a palavra o Deputado NELTER QUEIROZ, inicialmente, também se 

congratulou com o empenho do Presidente para a instalação da TV e disse ser um marco para 

esta Casa. Externou sua esperança na instalação do canal aberto para o acesso de todo o 

Rio Grande do Norte. Associaram-se ao pronunciamento os Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI 

destacando ser a TV um instrumento que vai permitir à população do Estado fiscalizar a 

ação dos Deputados nesta Casa; JOSÉ DIAS considerando o feito uma grande conquista da 

democracia, pois leva a todos a oportunidade de fiscalizar o trabalho deste Poder; 

RICARDO MOTTA registrando a luta suprapartidária para a conquista; WOBER JÚNIOR, e 

Deputada LARISSA ROSADO ratificaram as palavras de congratulações. Retomando ao seu 

pronunciamento o Orador fez apelo à Governadora para regulamentar a Lei do Plano de 

Cargos e Salários dos servidores do Poder Judiciário. Recebeu apoio, em apartes, dos 

Deputados JOSÉ DIAS, PAULO DAVIM, e Deputada LARISSA ROSADO. Com a apalavra o Deputado 

JOACY PASCOAL, inicialmente, saudou o Presidente pela inauguração da TV Assembléia e 

elogiou a sua atuação na condução deste Poder. Em seguida teceu esclarecimentos acerca do 

episódio envolvendo o pastor Silas Malafaia, da Igreja Evangélica Assembléia de Deus do 

Rio de Janeiro e o Governo do Rio Grande do Norte. Quando durante programa em rede 

nacional de televisão, o pastor disse ter sido vítima de discriminação religiosa por 

parte do Governo Estadual. O Deputado defendeu afirmando que a Governadora nunca 

discriminou religião alguma. A prova é que ela escolheu para ser o seu vice um pastor da 

Assembléia de Deus. O Orador responsabilizou a                Vice-governadoria, a quem o 

dirigente da Igreja do Bom Retiro em Natal, solicitou uma ajuda de ordem financeira para 
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custear as despesas com o evento e providências no sentido de que a Polícia Militar e o 

Corpo de Bombeiros estivessem presentes para atender a qualquer emergência, mas em nenhum 

momento a Governadora e o Secretário de Defesa Social tomaram conhecimento das 

reivindicações dos irmãos do Ministério da Assembléia de Deus do Bom Retiro em Natal. Em 

apartes os Deputados NELTER QUEIROZ, VIVALDO COSTA, RICARDO MOTTA e NELSON FREIRE 

congratularam-se com o seu posicionamento. O Presidente informou que esta Sessão será 

reprisada às vinte e uma horas no canal 36. Com a palavra o Deputado CLÁUDIO PORPINO 

solidarizou-se com o Presidente deste Poder Legislativo destacando os relevantes serviços 

que vem prestando na sua administração, considerando um momento novo nesta Casa. Em 

seguida ressaltou a realização de uma Audiência Pública com a participação de todos os 

segmentos da sociedade, para debater a questão dos deficientes físicos no Estado. 

Considerou o evento proveitoso na busca para a inclusão social das pessoas portadoras de 

necessidades especiais. Recebeu apoio, em apartes, das Deputadas GESANE MARINHO e LARISSA 

ROSADO, e do Deputado EZEQUIEL FERREIRA. O Orador concluiu apresentando justificativa de 

requerimentos de sua iniciativa solicitando que seja equipado um laboratório de 

imunogenética para realizar o transplante de órgãos; a atualização e reedição do guia de 

legislação para as pessoas portadoras de deficiência, bem como a regulamentação da Lei 

7.436/99. E discorreu sobre os diversos Projetos de sua iniciativa que tramitam nesta 

Casa, em prol dos portadores de deficiência no Estado. Com a palavra o Deputado FERNANDO 

MINEIRO congratulou-se com a instalação da TV Assembléia e registrou a data da passagem 

dos trinta e seis anos do assassinato do revolucionário Che Guevara. Em seguida sugeriu a 

formação de uma Comissão Parlamentar para reivindicar junto a Governadora à 

regulamentação da Lei que trata do Plano de Cargos e Salários dos servidores do Poder 

Judiciário. Registrou a realização prevista para o dia seguinte, no Plenário “Deputado 

Moacir Duarte”, de um Seminário para discutir sobre a fiscalização e o controle social do 

Fundef. Agradeceu o apoio concedido pela Mesa Diretora ao Evento. E concluiu apresentando 

justificativa de requerimento de sua iniciativa encaminhando voto de congratulações aos 

veículos de comunicação do Estado que fizeram a cobertura jornalística a respeito da área 

não edificante em Ponta Negra; no que foi aparteado pelo Deputado CLÁUDIO PORPINO 

associando-se ao seu pronunciamento. Anunciada a ORDEM DO DIA: não houve proposições a 

apresentar. Havendo matéria a deliberar, em pauta: Processo 1408/03, Projeto de Lei 

0165/03 que reconhece como de Utilidade Pública a Associação Comunitária dos Produtores 

de Chapada dos Bandeiras (ACPCB), com sede em Venha Ver e foro em São Miguel, do Deputado 

RAIMUNDO FERNANDES; Processo 1409/03, Projeto de Lei 0166/03 que reconhece como de 

Utilidade Pública o Centro Social “José Martins da Silva”, com sede em Venha Ver e foro 

em São Miguel, do Deputado RAIMUNDO FERNANDES; Processo 1414/03, Projeto de Lei 0171/03 

que reconhece como de Utilidade Pública o Centro Social “Alexandre Martins de Souza”, com 

sede no Distrito de Morada Nova e foro em João Câmara, do Deputado JOSÉ ADÉCIO; Processo 
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1415/03, Projeto de Lei 0172/03 que reconhece como de Utilidade Pública o Instituto 

Sociedade Cidadã, com sede e foro nesta Capital, do Deputado JOSÉ ADÉCIO; Processo 

1305/03, Projeto de Lei 0156/03 que reconhece como de Utilidade Pública a Associação Vida 

Nova do Município de São Tomé, com sede e foro em São Tomé, do Deputado CLÁUDIO PORPINO; 

Processo 1276/03, Projeto de Lei 0150/03 que denomina de “Francisco de Assis Pereira”, o 

pavilhão de segurança máxima da Penitenciária Agrícola Mário Negócio, em Mossoró, da 

Deputada LARISSA ROSADO; Processo 1129/03, Projeto de Lei 0126/03 que institui a Semana 

Estadual de Promoção da Saúde Bucal no Estado do Rio Grande do Norte, dá outras 

providências, do Deputado CLÁUDIO PORPINO; Processo 0960/03, Projeto de Lei 0112/03 que 

institui o Dia Estadual de Humanização na Saúde, do Deputado PAULO DAVIM; Processo 

0804/03, Projeto de Lei 090/03, Mensagem 18/03-GE que dispõe sobre a gestão, diretamente 

pelas Escolas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da rede estadual, das dotações 

consignadas no orçamento da Educação, e destinadas à manutenção das respectivas Unidades 

Escolares, e dá outras providências. Em votação: TODOS FORAM APROVADOS A UNANIMIDADE. A 

Presidência convocou uma reunião de Lideranças para depois desta Sessão e anunciou para a 

pauta da próxima, as seguintes matérias após dispensa das exigências e formalidades 

regimentais: Processo 1169/03; Projeto de Lei 0127/03 que reconhece como de Utilidade 

Pública a Fundação de Promoção e Estudos da Qualidade de Vida (FQV), com sede em Natal, 

do Deputado CLÁUDIO PORPINO; Processo 1323/03, Mensagem 024/03-GE, Projeto de Lei 

Complementar 011/03 que dispõe sobre a elevação do Hospital Maria Alice Fernandes à 

Categoria Especial, institui cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e dá 

outras providências; Processo 1479/03, Mensagem 028/03-GE, Projeto de Lei 0178/03 que 

dispõe sobre a contratação temporária de pessoal, motivada por falta de pessoal do quadro 

permanente da SESAP, para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos 

termos da Lei 6.454, de 19 de julho de 1993, com suas alterações posteriores e dá outras 

providências. E matérias com o cumprimento das exigências e formalidades Regimentais: 

Processo 1412/03, Projeto de Lei 0169/03 que reconhece como de Utilidade Pública a 

Associação dos Moradores da Cidade Verde, com sede e foro em Parnamirim, do Deputado DADÁ 

COSTA; Processo 14134/03, Projeto de Lei 0170/03, que reconhece como de Utilidade Pública 

o Centro Social Francisco Luiz da Costa, com sede e foro em Pau dos Ferros, do Deputado 

GETÚLIO RÊGO; Processo 359/03, Projeto de Lei 039/03 que denomina de “Deputado Paulo 

Gonçalves”, o trecho da RN-088, Jardim de Seridó/Parelhas, do Deputado EZEQUIEL FERREIRA; 

Processo 595/03, Projeto de Lei 065/03 que dispõe sobre a autorização para a criação de 

núcleo avançado de ensino na cidade de Caicó, vinculado a Uern, do Deputado VIVALDO 

COSTA; Processo 592/03, Projeto de Lei 062/03 que dispõe sobre a autorização dos pais ou 

responsável para a aplicação de tatuagem e piercing em menores de dezoito anos, do 

Deputado PAULO DAVIM; Processo 357/03, Projeto de Lei 038/03 que determina a inclusão, no 

acervo de todas as bibliotecas do Estado do Rio Grande do Norte exemplares da bíblia 
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sagrada, inclusive em linguagem braile, do Deputado JOACY PASCOAL; Processo 809/03, 

Mensagem 0227/03 - Projeto de Lei 705/03 que autoriza a doação de imóvel público a Uern. 

Facultada a palavra às LIDERANÇAS, Deputado PAULO DAVIM dela fez uso registrando o início 

da Semana Nacional de prevenção do Câncer, em todo país. Informando que quem coordena a 

campanha no Estado é a Liga Norte-rio-grandense Contra o Câncer. O Orador registrou 

também a semana alusiva à criança, ressaltando os municípios que se associaram a 

programas recém-criados de apoio à criança e ao adolescente. E concluiu barabenizando o 

Presidente pela instalação da TV Assembléia. Deputado WOBER JÚNIOR fez uso da palavra 

ressaltando a importância da aprovação do Projeto de Lei que permite a autonomia 

financeira das escolas estaduais. E concluiu registrando outra matéria que foi anunciada 

para a pauta da Sessão seguinte que será aprovada, consensualmente, que dispõe sobre a 

elevação do Hospital Maria Alice Fernandes à Categoria Especial, institui cargos de 

provimento em comissão, funções gratificadas e dá outras providências. Deputado NELSON 

FREIRE fez uso da palavra também se congratulando com o Presidente pela instalação da TV 

Assembléia. Deputado PAULO DAVIM fez uso da palavra registrando a presença, nas galerias, 

do Presidente do Partido dos Trabalhadores de Afonso Bezerra. Facultada a palavra às 

Comunicações PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram dezenove Senhores Parlamentares 

e convocou 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, 9 de outubro 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 SETUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA.  

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e três, à hora Regimental, sob a Presidência 

do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e Secretariada pelos Excelentíssimos 

Senhores Deputados RICARDO MOTTA e ALEXANDRE CAVALCANTI presentes na Casa os 

Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, ELIAS 

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

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

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

CIARLINI VIVALDO COSTA, ZÉ LINS e ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados DADÁ 

COSTA e WOBER JÚNIOR (com ausências justificadas), havendo número legal é aberta a Sessão 

sem a leitura da Ata da Sessão anterior. Do EXPEDIENTE constou: Projeto de Lei do 

Deputado EZEQUIEL FERREIRA que reconhece como de Utilidade Pública a Fundação Manoel 

Lucas Alves, com sede e foro em São Bento do Norte; requerimento do Deputado NELTER 

QUEIROZ solicitando a realização de uma Audiência Pública, através do Centro de Estudos e 

Debates, para discutir juntamente com a Caern a “Tarifa Unificada”, implantada 

recentemente por este órgão; requerimento do Deputado PAULO DAVIM solicitando ao 

Departamento de Estradas e Rodagens(D.E.R.), a sinalização vertical e horizontal do 

prolongamento da  avenida Prudente de Morais, entre os bairros de Candelária e Pitimbu, 

nesta Capital; requerimento do Deputado CLÁUDIO PORPINO sugerindo a Governadora o envio 

de Projeto de Lei que altere dispositivos da Lei 7.799, de 30 de dezembro de 1999 (Lei 

Câmara Cascudo); dois requerimentos do Deputado EZEQUIEL FERREIRA solicitando ao D.E.R., 

a disponibilidade de uma máquina motoniveladora (patrol) para a restauração de estradas 

vicinais em Lajes Pintadas; e solicitando que seja registrado nos anais desta Casa e 

encaminhado à família da senhorita Lícia Cristina de Albuquerque Oton e Silva, voto de 

pesar pelo seu falecimento; dois requerimentos da Deputada LARISSA ROSADO solicitando a 

Presidência deste Poder, a realização de uma Audiência Pública no dia 1º de dezembro do 
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ano em curso, para discutir sobre a questão do HIV/DST/AIDS no Estado; e providências no 

sentido de agilizar a tramitação do Projeto de Emenda à Lei Complementar 165/99, que 

altera a Organização Judiciária do Estado; três requerimentos do Deputado RICARDO MOTTA 

solicitando ao D.E.R., recapeamento asfáltico nos trechos Cana Brava/Traíras, em Macaíba; 

e Santo Antônio/Redenção; a Telemar, solicitando a instalação de telefones públicos em 

Comunidades de Macaíba; quatro requerimentos do Deputado ROBINSON FARIA solicitando as 

Secretarias de Recursos  Hídricos e da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, a limpeza de 

um poço tubular no Assentamento do Distrito Passagem do Juazeiro; a perfuração de 

diversos poços tubulares; e a instalação do sistema de distribuição de energia elétrica, 

todos em Distritos do Município de Eloi de Souza; e que se registre nos anais desta Casa 

e seja encaminhada ao senhor François Silvestre de Alencar, moção de aplausos pela sua 

atuação à frente da Fundação José Augusto; ofícios: 050/03GDCP do Gabinete do Deputado 

CLÁUDIO PORPINO solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei 100/03, de sua 

autoria; 158/03-SEAS/GS encaminhando a relação de Convênios celebrados entre esta 

Secretaria e Órgãos da Administração Municipal e Entidades Privadas; 3325/03-

CAIXA/GIDUR/NA informando a liberação de recursos financeiros oriundos do Orçamento Geral 

da União, referentes ao Contrato      112.794-52/00(Emater). A Presidência justificou que 

o número reduzido de Parlamentares em Plenário deve-se a leitura do Relatório da C.P.I. 

do Leite nas Salas das Comissões Permanentes, bem como a realização de um Seminário sobre 

a fiscalização e ação social do Fundef. Em seguida o Deputado ROBINSON FARIA conduziu a 

posse do Segundo Suplente de Deputado Estadual, José Marcionilo de Barros Lins Neto, em 

decorrência do afastamento do Deputado PAULINHO FREIRE para assumir a Secretaria 

Extraordinária para Articulação com os Municípios. O Deputado fez seu juramento, anunciou 

seu nome Parlamentar como ZÉ LINS, e foi declarado empossado no cargo. Após a leitura do 

Termo de Posse pelo Primeiro Secretário, RICARDO MOTTA, a Presidência facultou a palavra 

ao Deputado ZÉ LINS para proferir seu discurso de posse; no que, o fez por escrito e 

encontra-se anexado nesta Ata. Associaram-se ao seu pronunciamento os Deputados RICARDO 

MOTTA, ELIAS FERNANDES, ALEXANDRE CAVALCANTI, PAULO DAVIM, EZEQUIEL FERREIRA; e Deputada 

LARISSA ROSADO, desejando-lhe boas-vindas e externando suas satisfações em recebê-lo 

neste Poder Legislativo. Teve o mesmo posicionamento o Presidente, Deputado ROBINSON 

FARIA, que na oportunidade desejou ao Parlamentar recém-empossado, que ele faça desta 

Casa Legislativa um instrumento em defesa de sua região, e concluiu convidando a todos 

para que, de pé, ouvissem o Hino Nacional. Havendo ORADORES INSCRITOS, com a palavra o 

Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI reportou-se acerca do reajuste da taxa de água e esgotos 

fornecida pela Caern. Considerou os aumentos abusivos em todo Estado ao fazer comparação 

de uma conta referente ao mês de janeiro deste ano com outra do mês em curso. Anunciou a 

apresentação de um Projeto de Lei de sua autoria objetivando fixar em vinte metros 

cúbicos a taxa mínima de consumo, bem como congela os preços das tarifas de água e 
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esgotos a dezembro do exercício anterior. Recebeu apoio, em apartes, da Deputada LARISSA 

ROSADO informando que apresentou Projeto de Lei propondo o fim da taxa de reaviso, por 

entender ser mais uma taxa que onera a conta do cidadão; e dos Deputados ELIAS FERNANDES 

ressaltando a necessidade desta Casa adotar providências para reverter o problema; NELTER 

QUEIROZ esclarecendo que propôs, com o apoio dos demais Colegas Parlamentares, a 

realização de uma Audiência Pública para que o Presidente da Caern venha a este Poder 

Legislativo esclarecer os questionamentos ora levantados; LUIZ ALMIR protestando e 

considerando de responsabilidade desta Casa a iniciativa de reverter o que denominou de 

abuso da Caern; e GETÚLIO RÊGO informando a disponibilidade do Presidente da Caern em vir 

a este Plenário dar explicações a respeito dos motivos que levaram a empresa a 

estabelecer novos critérios de cobrança do consumo de água no Estado. Em Questão de Ordem 

o Deputado NELTER QUEIROZ sugeriu a realização da Audiência Pública com o Presidente da 

Caern para quarta-feira (15/10), às dez horas, no Plenário “Deputado Clóvis Motta”. 

Deputado ELIAS FERNANDES, em Questão de Ordem, sugeriu que o Secretário de Recursos 

Hídricos também fosse convidado para a Audiência; no que foi informado pela Presidência 

que este pedido tem que ser por escrito e submetido ao Plenário. Esclarecendo, ainda, que 

se o Secretário for convocado para depor, os esclarecimentos ocorrerão numa Sessão 

Ordinária no Plenário “Deputado Clóvis Motta”, caso contrário, apenas o Presidente da 

Caern prestará esclarecimentos em Audiência Pública, no Plenário “Deputado Moacir 

Duarte”. Com a palavra o Deputado PAULO DAVIM, inicialmente, registrou a presença dos 

profissionais em saúde do Hospital Maria Alice Fernandes, destacando que eles se 

encontram nesta Casa ansiosos pelo resultado da apreciação dos Projetos de Lei que 

beneficiam aquele hospital. Em seguida registrou que deu entrada na Procuradoria Geral do 

Estado, solicitando que o Ministério Público provoque o Governo Estadual, para que este 

assuma responsabilidade com a saúde da população no sentido de promover as medias 

necessárias para garantir leitos e serviços de UTI’s, retirando, assim, os pacientes dos 

corredores dos hospitais da rede pública. Informando que recebeu resposta do Ministério 

Público esclarecendo as medidas adotadas para atender aos seus questionamentos. Orador 

registrou, ainda, a passagem da semana alusiva ao “Dia da Criança” destacando, através de 

dados comprobatórios, as dificuldades sofridas pela criança e o adolescente com a falta 

de políticas públicas sérias com o objetivo de amenizar os seus sofrimentos.  Recebeu 

apartes de solidariedade dos Deputados LUIZ ALMIR; JOACY PASCOAL isentando a Governadora 

da falta de prioridade em políticas públicas direcionadas para a assistência à criança e 

à adolescência; e JOSÉ DIAS discordando das declarações do Deputado JOACY PASCOAL. 

Anunciada a ORDEM DO DIA: não houve proposições a apresentar. Havendo matéria a 

deliberar, em pauta as seguintes matérias após dispensa das exigências e formalidades 

regimentais: Processo 1323/03, Mensagem 024/03-GE, Projeto de Lei Complementar 011/03 que 

dispõe sobre a elevação do Hospital Maria Alice Fernandes à Categoria Especial, institui 
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cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e dá outras providências. 

Discutiram o Projeto Original os Deputados JOSÉ DIAS, PAULO DAVIM e CLÁUDIO PORPINO 

posicionando-se favorável a sua aprovação. Discutiram as Emendas os Deputados ELIAS 

FERNANDES, LUIZ ALMIR, JOSÉ ADÉCIO, GETÚLIO RÊGO; e  Deputada GESANE MARINHO defendendo 

as propostas. Em votação nominal o Projeto Original e as Emendas 01 da Deputada GESANE 

MARINHO; 02 do Deputado ELIAS FERNANDES; e 03 do Deputado JOSÉ ADÉCIO: TODOS APROVADOS 

POR UNANIMIDADE. Em Questão de Ordem os Deputados PAULO DAVIM e RICARDO MOTTA saudaram e 

solidarizaram-se com o Diretor do Hospital Maria Alice; no que, teve o mesmo 

posicionamento a Presidência deste Poder Legislativo. Processo 1479/03, Mensagem 028/03-

GE, Projeto de Lei 0178/03 que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal, motivada 

por falta de pessoal do quadro permanente da SESAP, para atender a necessidade de 

excepcional interesse público, nos termos da Lei 6.454, de 19 de julho de 1993, com suas 

alterações posteriores e dá outras providências. Discutiram o Projeto os Deputados: PAULO 

DAVIM, GETÚLIO RÊGO, esclarecendo o objetivo da proposta; JOSÉ DIAS demonstrando 

preocupação, alegando que o Projeto não especifica para que órgão será feita a 

contratação desses servidores; PAULO DAVIM alertando para a necessidade da aprovação do 

Projeto, mesmo considerando a necessidade de especificidade para o contrato; GETÚLIO RÊGO 

defendeu a aprovação da matéria, por entender a urgência da carência de pessoal com a 

mudança de gestão no Hospital Maria Alice; CLÁUDIO PORPINO teve o mesmo posicionamento. A 

Presidência esclareceu que as matérias de iniciativa Governamental estão chegando num 

prazo muito curto e forçando este Poder a aprovação em regime de urgência, o que não 

concorda, pois um dos compromissos de campanha para a Presidência foi honrar o Regimento 

Interno. Em votação: APROVADO POR MAIORIA. Processo 809/03, Mensagem 0227/03, Projeto de 

Lei 705/03 que autoriza a doação de imóvel público a Uern. Em votação: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Processo 1169/03; Projeto de Lei 0127/03 que reconhece como de Utilidade 

Pública a Fundação de Promoção e Estudos da Qualidade de Vida (FQV), com sede em Natal, 

do Deputado CLÁUDIO PORPINO. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE. Matérias com o 

cumprimento das exigências e formalidades Regimentais: Processo 1412/03, Projeto de Lei 

0169/03 que reconhece como de Utilidade Pública a Associação dos Moradores da Cidade 

Verde, com sede e foro em Parnamirim, do Deputado DADÁ COSTA; Processo 14134/03, Projeto 

de Lei 0170/03, que reconhece como de Utilidade Pública o Centro Social Francisco Luiz da 

Costa, com sede e foro em Pau dos Ferros, do Deputado GETÚLIO RÊGO; Processo 359/03, 

Projeto de Lei 039/03 que denomina de “Deputado Paulo Gonçalves”, o trecho da RN-088, 

Jardim de Seridó/Parelhas, do Deputado EZEQUIEL FERREIRA; Processo 595/03, Projeto de Lei 

065/03 que dispõe sobre a autorização para a criação de núcleo avançado de ensino na 

cidade de Caicó, vinculado a Uern, do Deputado VIVALDO COSTA; Processo 592/03, Projeto de 

Lei 062/03 que dispõe sobre a autorização dos pais ou responsável para a aplicação de 

tatuagem e piercing em menores de dezoito anos, do Deputado PAULO DAVIM; Processo 357/03, 
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Projeto de Lei 038/03 que determina a inclusão, no acervo de todas as bibliotecas do 

Estado do Rio Grande do Norte exemplares da bíblia sagrada, inclusive em linguagem 

braile, do Deputado JOACY PASCOAL. Em votação: TODAS APROVADAS POR UNANIMIDADE. Facultada 

a palavra às comunicações de LIDERANÇAS e PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. Nada 

mais havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram vinte e 

dois Senhores Parlamentares e convocou 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, 14 de outubro 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     

ATA DA SETUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
QÜINQUAGÉSIMA OITAVA LEGISLATURA.  

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e três, à hora Regimental, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA 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, NELTER QUEIROZ, PAULO DAVIM, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, RUTH CIARLINI, 

WOBER JÚNIOR, ZÉ LINS, e ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados RAIMUNDO 

FERNANDES e VIVALDO COSTA, havendo número legal é aberta a Sessão com a leitura das Atas 

de Sessões anteriores, aprovadas, sem restrições. Do EXPEDIENTE constou: Projeto de 
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Resolução do Deputado NELTER QUEIROZ que concede Título de Cidadão Norte-rio-grandense ao 

Desembargador Federal Carlos Newton de Souza Pinto; Projeto de Resolução do Deputado 

PAULO DAVIM que concede Título de Cidadão Norte-rio-grandense ao Dr. Manoel Batista 

Araújo; Projeto de Lei do Deputado JOSÉ DIAS reconhecendo como de Utilidade Pública a 

Associação Cultural Martinense, com sede e foro em Natal; Projeto de Lei do Deputado 

PAULO DAVIM que estabelece percentual de questões a ser aplicado nas provas de concursos 

públicos para o cargo de médico sobre o Código de Ética Médica; Projeto de Lei do 

Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI que fixa em vinte metros cúbicos o consumo mínimo de água 

fornecida pela Caern e congela o preço do metro cúbico de água aos valores cobrados em 

dezembro de 2002; requerimento da Deputada GESANE MARINHO solicitando ao D.E.R., a 

pavimentação da estrada que liga o Município de Vila Flor a praia de Barra do Cunhaú, em 

Canguaretama; requerimento do Deputado NELTER QUEIROZ solicitando a Secretaria de 

Recursos Hídricos, a retomada da construção da barragem Oiticica, em Jucurutú; 

requrimento do Deputado ZÉ LINS, solicitando a Secretaria de Recursos Hídricos, estudos 

em caráter emergencial para licitar obras e implantar  o sistema adutor Florânia/Currais 

Novos; requerimento da Deputada RUTH CIARLINI solicitando a Secretaria de Infra-estrutura 

a instalação de um dessalinizador no poço tubular do Assentamento Esperança, em Upanema; 

requerimento do Deputado PAULO DAVIM subscrito pela Deputada LARISSA ROSADO, solicitando 

a Secretario de Saúde o envio da droga Streptoquinase para a UTI do Hospital Tarcísio 

Maia, em Mossoró; dois requerimentos da Deputada LARISSA ROSADO solicitando a Governadora 

a cessão, em regime de comodato, do prédio do C.S.U. de Pau dos Ferros à Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais daquele Município; a Secretaria de Recursos Hídricos a 

instalação de um cata-vento na Comunidade Tigre, em São Francisco do Oeste; dois 

requerimentos do Deputado JOACY PASCOAL propondo à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, 

a criação de uma Comissão suprapartidária objetivando a análise e estudos de uma possível 

expansão das atividades da Ceasa e, que se aprove uma moção contrária a saída da Ceasa do 

bairro de Lagoa Nova; três requerimentos do Deputado  EZEQUIEL FERREIRA solicitando a 

Governadora, a criação de uma Agência de Agronegócio no Estado; ao D.E.R., o asfaltamento 

do trecho da RN-021 que interliga Carnaubinhas, em Touros a Rio do Fogo; e que se 

registre nos anais desta Casa e seja encaminhado à família do senhor Valmir Francisco 

Lopes, voto de pesar pelo falecimento; três requerimentos do Deputado PAULO DAVIM 

encaminhando voto de congratulações a Associação dos Fisioterapeutas do Estado, ao 

Departamento de Fisioterapia da UFRN e da UnP, pela passagem do Dia do Fisioterapeuta; 

que seja registrado nos anais desta Casa votos de louvor a professora Maria Solange 

Nogueira de Aquino, que receberá nessa        quinta-feira o prêmio Incentivo ao Ensino 

Fundamental, concedido pelo Ministério da Educação; e, ao Doutor Josemar de Castro Alves, 

Diretor do Hospital da Polícia Militar, que irá apresentar o Projeto Cidade da 

Amamentação, no III Congresso Pan-americano de Medicina Militar; três requerimentos do 
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Deputado ROBINSON FARIA solicitando as Secretarias: da Educação, a reforma da Escola 

Estadual Desembargador Vicente Lemos; de Ação Social, a construção de casas populares; de 

Recursos Hídricos e da Agricultura, a construção de um açude no Assentamento Passagem do 

Juazeiro, todos para o Município de Senador Eloi de Souza; três requerimentos do Deputado 

RICARDO MOTTA solicitando a Secretaria de Recursos Hídricos, a instalação de um poço 

tubular no Sitio Cachoeira do Patrocínio em Jardim do Seridó; ao D.E.R., a construção de 

uma passarela na avenida Engenheiro Roberto Freire, em Natal; a Telemar, a instalação de 

um telefone público em frente a FM Verdade, em Parnamirim; cinco requerimentos do 

Deputado FERNANDO MINEIRO propondo as Secretarias: de Ação Social, cópia do Processo de 

dispensa de licitação 10382/03-SEAS; de Infra-estrutura, a  construção da RN-023 que liga 

as BR’s 226 e 304; a Caern, instalação da rede de saneamento para o Sítio Granja, em 

Lajes Pintada; a instalação da rede de abastecimento de água na Comunidade Barros, em 

Lajes Pintada; tratamento adequado da água servida para a população de Rafael Fernandes, 

e a realização de estudos sobre a utilização dos poços já existentes como fontes de 

abastecimento d'água; seis requerimentos do Deputado NELSON FREIRE solicitando as 

Secretarias: de Recursos Hídricos, a perfuração de um poço tubular no Distrito de 

Cibaúma, em Tibau do Sul; de Turismo, a criação de uma Sub-coordenadoria de Turismo; do 

Trabalho, da Justiça e da Cidadania, a instalação de uma Central do Cidadão; de Defesa 

Social, o aumento do efetivo policial e a reativação do Posto Policial, todos para a 

praia de Pipa, Município de Tibau do Sul; ao D.E.R., o recapeamento asfáltico da estrada 

Goianinha/Pipa;                  ofícios:  1385/03-SIN informando a celebração de 

Convênios com o Município de Natal; 0169/03-SEAS informando a celebração de Convênios com 

a Administração Pública Estadual, Municipal e Entidades Privadas; 0760/03-SAPP informando 

a celebração de Convênio com a ANORC, para a realização da Festa do Boi; 772/03-IDEMA 

informando a celebração de Contratos com a A.C.Engenharia Ltda e com a Ícaro Passagens e 

Turismo Ltda; 01375/03-SECD informando a celebração de Convênio com a FUNDEP/UnP; 

01376/03-SECD informando a celebração de Convênio com a FUNPEC; 0132 e 0133/03-

NAS/DGFNAS/CGOF informando a transferência de recursos para o Fundo Estadual de 

Assistência Social/RN. Antes de conceder a palavra aos Oradores Inscritos, a Presidência 

convidou o Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Planejamento e das Finanças, 

Vagner Araújo, para fazer uma explanação e esclarecimentos sobre o Plano Plurianual 

(P.P.A.) 2004/2007. Em Questão de Ordem o Deputado NELTER QUEIROZ solicitou a prorrogação 

do horário da Sessão; no que foi acatada. Com a palavra o Secretário Vagner Araújo teceu 

considerações sobre o P.P.A. /2004-2007, que a Governadora enviou para apreciação deste 

Poder Legislativo. Considerou ser este um instrumento de planejamento que os órgãos 

públicos Federal, Estadual e Municipal dispõem em determinação a Constituição, o qual 

atua como uma espécie de Planejamento para o Governo. Esclareceu que este P.P.A., o 

primeiro do Governo Vilma de Faria, foi elaborado de forma participativa, com elementos 
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de inovação como: a discussão com os segmentos da sociedade civil organizada, prefeitos 

das diversas regiões do Estado, e por último, será alvo de discussão desta Casa 

Legislativa, que dará a palavra final. Ressaltou, ainda, que outra inovação deste P.P.A. 

/2004-2007 é a possibilidade de realizar ações com recursos da iniciativa privada, dentro 

de uma nova tendência denominada Parcerias Públicas Privadas (P.P.P.). Esclareceu que o 

Plano contém “Eixos Centrais” como: o desenvolvimento sustentável, a eficiência 

administrativa e a democratização do Estado refletido em cento e trinta e oito Programas 

de Governo. Tendo como macro-objetivo promover a inclusão social, com a ampliação e o 

fortalecimento dos mecanismos de transferência de renda, dinamizar a base econômica com 

crescimento estável e ampliação de emprego, modernizar e tornar mais eficiente à 

administração pública estadual; ampliar e modernizar a infra-estrutura sócio-econômica do 

Estado e consolidar o processo de participação da sociedade nas decisões governamentais. 

Após a explanação dos Programas Governamentais, objetos do P.P.A., foram abertos os 

questionamentos. Com a palavra os Deputados: WOBER JÚNIOR agradeceu e parabenizou a 

disposição do Secretário em vir a este Poder fazer essa explanação em relação ao Projeto, 

mas considerou a possibilidade do seu retorno num segundo momento em Audiência Pública, 

após a apresentação das Emendas, para maiores esclarecimentos objetivando melhorar o 

Plano; GETÚLIO RÊGO quis saber quais os investimentos previstos para a área da saúde. 

Ressaltando que, apesar da disposição da Governadora em priorizar este setor na sua 

administração, a saúde tem sido um dos segmentos com maior dificuldade. O Secretário 

esclareceu que foram destinados duzentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e seis 

mil reais, para gastos. Informando que a grande aposta do Governo é o Plano Diretor de 

Regionalização (P.D.R.) da Saúde, que consiste em fazer funcionar uma rede de unidades de 

atendimentos de apoio e diagnósticos, e toda estrutura necessária para que os cidadãos 

tenham cesso à saúde em suas regiões. Deputados: FERNANDO MINEIRO lembrou que apresentou 

requerimento propondo a realização de uma Audiência Pública objetivando a discussão do 

P.P.A. /2004-2007, com representantes do Governo, da área empresarial e setoriais(saúde, 

educação, segurança). Comunicou que apresentará e disponibilizará um estudo elaborado 

pela sua Assessoria, sobre o P.P.A./2004-2007; e PAULO DAVIM  parabenizou ao Secretário 

pela explanação e defendeu a realização de uma Audiência Pública para discutir 

exclusivamente a questão sobre saúde. O Secretário informou que o Governo do Estado 

disponibiliza um gasto superior aos doze por cento na área de saúde, previstos na Emenda 

Constitucional. Deputado ELIAS FERNANDES manifestou sua preocupação com os investimentos 

para a área de estradas e rodagens e irrigação, bem como a ausência de recursos para a 

construção da adutora do Alto Oeste. O Secretário esclareceu que o processo de 

estadualização de estradas sofre interrupção, porque o Projeto de Lei de Conversão da 

Medida Provisória que trata da questão foi vetado pelo Presidente da República. O 

Deputado ELIAS FERNANDES retomou seu pronunciamento para esclarecer que não questionou a 
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estadualização, e sim, a delegação de execução. Deputados: RICARDO MOTTA demonstrou 

preocupação com os recursos destinados às estradas do Estado. Em seguida cobrou o repasse 

dos recursos dos plantadores de frutas do Baixo Assu, conforme ficou acordado 

anteriormente com o Secretário da Agricultura, bem como o estabelecimento dos níveis de 

água da região; NELSON FREIRE parabenizou o Secretário pela apresentação, e sugeriu aos 

demais Deputados um estudo do P.P.A objetivando apresentar as sugestões aos Líderes de 

Partidos nesta Casa, antes da Audiência Pública; e a Deputada RUTH CIARLINI manifestou 

preocupação com os recursos disponibilizados para a área de saúde e o Projeto “Costa 

Branca”. O Secretário informou que, quanto a questão do Pólo “Costa Branca” a Governadora 

assinou recentemente em Mossoró convênio com o Banco do Nordeste criando o Fórum de 

discussão para o Projeto. Havendo ORADORES INSCRITOS, o Deputado EZEQUIEL FERREIRA 

discorreu sobre o crédito rural, considerando-o um instrumento indispensável e 

imprescindível para que as riquezas da terra se transformem em fonte de crescimento e 

desenvolvimento do cidadão. Registrou a reclamação e os protestos dos que trabalham na 

agricultura contra a dificuldade no acesso ao crédito rural. Por isso, propõe ao Governo 

do Estado para amenizar a questão, a criação da Agência de Agronegócios do Estado, 

concentrando todas as operações de crédito rural e abolir o excesso de burocracia dos 

bancos que tratam desse crédito. Associaram-se ao seu pronunciamento os Deputados: 

RICARDO MOTTA, CLÁUDIO PORPINO e GETÚLIO RÊGO solidarizando-se e comungando com sua 

iniciativa. Com a palavra o Deputado NELTER QUEIROZ registrou sua satisfação em pela 

primeira vez participar de uma Comissão Parlamentar de Inquérito e teceu esclarecimentos 

sobre o seu posicionamento ao votar o Relatório da C.P.I. do Leite. Informou que optou 

pela aprovação com ressalva em três pontos: quanto a comprovação real de desvio de 

recursos na ordem de mais nove milhões de reais do Programa do Leite, envolvendo a 

Cersel; em relação à sugestão do descredenciamento de uma empresa em Pedro Avelino; e a 

capacidade do Instituto que analisou a qualidade do leite. Por isto via a necessidade da 

obtenção de maiores informações, mas por não haver tempo disponível para isto, resolveu 

aprovar com estas ressalvas. Em seguida agradeceu aos Deputados WOBER JÚNIOR e GETÚLIO 

RÊGO, líder e vice-líder do Governo, respectivamente, pela intervenção para a presença do 

Presidente da Caern em Audiência Pública na terça-feira(21/10), às dez horas, no Plenário 

“Moacir Duarte” para discutir sobre a tarifa unificada implementada por aquela empresa. O 

Orador demonstrou preocupação por esta cobrança na conta de água da população, mas 

manifestou interesse em apresentar requerimento propondo a inclusão nesse Projeto todas 

as pessoas que participam dos Projetos Sociais do Governo. Recebeu apartes do Deputado 

ALEXANDRE CAVALCANTI informando que apresentou Projeto de Lei propondo o consumo mínimo 

para a tarifa unificada em vinte metros cúbicos de água e o congelamento do reajuste nas 

tarifas tomando como  referência o mês de dezembro/2002; e Deputada LARISSA ROSADO 

fazendo apelo aos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para que 
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agilizem os trâmites do Projeto de Lei de sua autoria que extingue a taxa de reaviso por 

atraso no pagamento do consumo de água.  Com a palavra o Deputado JOSÉ ADÉCIO apresentou 

uma introdução do Relatório da C.P.I. do Leite, justificando que apresentará maiores 

detalhes no horário destinado às Lideranças na Sessão do dia seguinte. Lamentou algumas 

declarações do Deputado NELTER QUEIROZ, especificamente, quando alega que era a primeira 

vez que participava de uma C.P.I., lembrando que este havia participado da C.P.I. sobre a 

Merenda Escolar. Declarou  o seu respeito pelo posicionamento do Deputado NELTER QUEIROZ 

e defendeu a lisura de cada número e informação citados nos documentos encartados ao 

Relatório. O Orador teceu considerações destacando as dificuldades nas investigação, nos 

depoimentos e na conclusão para o Relatório, registrando as pressões sofridas durante o 

processo. Recebeu apoio, em aparte, do Deputado CLÁUDIO PORPINO testemunhando a lisura 

nas investigações durante a C.P.I. e nas recomendações citadas no Relatório, ao qual 

reiterou o seu voto favorável. O Orador concluiu ratificando a constatação de 

irregularidades no Programa do Leite, através da C.P.I., e leu as  recomendações e 

providências a serem adotadas, objeto do Relatório. Com a palavra a Deputada GESANE 

MARINHO informou ao Plenário, na condição de Presidente da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Social, das ações que estão sendo desenvolvidas 

pelos Promotores de Justiça, através do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do 

Consumidor e Direitos do Cidadão, junto aos Conselhos Municipais de Saúde do Estado. 

Registrou a realização de uma reunião da Comissão neste Poder Legislativo, com a 

participação das Promotoras de Justiça Iara Albuquerque e Elaine Cardoso que conduzem 

esse Projeto do Ministério Público. Disse de sua satisfação ao ver o Projeto que, em seu 

entendimento fortalece cada vez mais os Conselhos Municipais no Interior do Estado. E 

esclareceu que o Plano apresentado será dividido por regiões, e a primeira a ser 

contemplada é o Agreste, onde serão realizadas oficinas, Audiências Públicas, e 

posteriormente, haverá a capacitação desses Conselheiros através de cursos. A Deputada 

ressaltou a importância da parceria deste Poder Legislativo e o Ministério Público para o 

desenvolvimento deste trabalho. Associaram-se ao seu pronunciamento as Deputadas LARISSA 

ROSADO solicitando maiores informações sobre a realização do Projeto e manifestando 

interesse em obter a agenda quando da realização nas demais regiões; e RUTH CIARLINI com 

o mesmo posicionamento; e os Deputados CLÁUDIO PORPINO parabenizando-a pela condução dos 

trabalhos e informando a realização de uma reunião no dia seguinte para tratar do 

calendário das Audiências Públicas das regiões Agreste e Trairi; e PAULO DAVIM destacando 

a importância e os relevantes serviços que estão sendo realizados, especificamente, pelo 

Ministério Público. A Oradora concluiu convidando aos Parlamentares e a imprensa para 

participarem da Audiência Pública, no dia quinze do mês em curso. Anunciada a ORDEM DO 

DIA: Deputado EZEQUIEL FERREIRA pede que a Presidência dê por recebido requerimento de 

sua iniciativa solicitando que seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado à 
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família do ex-Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro(PTB), senhor José Carlos 

Martinez, voto de pesar pelo seu falecimento. Deputado PAULO DAVIM apresentou 

justificativas de requerimentos de sua iniciativa apresentados no Expediente desta 

Sessão. Não houve matéria a deliberar. Facultada a palavra às comunicações de LIDERANÇAS 

e PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. A Presidência anunciou para a pauta da 

próxima Sessão as seguintes matérias: Processo 1322/03, Mensagem 023/03-GE, Projeto de 

Lei 0159/03 que altera a Lei 8.263, de 21 de janeiro de 2003, no que se refere à 

nomenclatura e do objeto de ação constante de programa do trabalho da Secretaria de 

Estado da Infra-estrutura(SIN); Processo 1475/03, Projeto de Lei 0174/03 que denomina a 

Escola Estadual, atualmente em construção no bairro Dix-sept Rosado, nesta Capital, de 

“Dr. Mário Moacir Porto”, da Deputada GESANE MARINHO. Nada mais havendo a tratar encerrou 

a Sessão anunciando que compareceram vinte e dois Senhores Parlamentares e convocou 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, 15 de outubro 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    

ATA DA SETUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA 
OITAVA LEGISLATURA.  

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e três, à hora Regimental, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado ROBINSON FARIA e Excelentíssima Senhora 

Deputada LARISSA ROSADO, e Secretariada pelos Excelentíssimos Senhores Deputados RICARDO 

MOTTA e 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 DIAS, LARISSA ROSADO, LUIZ ALMIR, 

NELSON FREIRE, PAULO DAVIM, RAIMUNDO FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA, WOBER 

JÚNIOR, ZÉ LINS, e ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, 

JOSÉ ADÉCIO, NELTER QUEIROZ, RUTH CIARLINI e VIVALDO COSTA, havendo número legal é aberta 
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a Sessão com a leitura da Ata da Sessão anterior, aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE 

constou: dois Projetos de Lei do Deputado ROBINSON FARIA reconhecendo como de Utilidade 

Pública a Associação dos Agricultores e Familiares de Sitio Alívio, com sede no Distrito 

de Alívio, no Município de Várzea e foro jurídico nem Santo Antônio; e, a Associação dos 

Pequenos Produtores do Sitio Nova Esperança, com sede no Distrito Nova Esperança, 

Município de Várzea e foro jurídico no Município de Santo Antônio; requerimento do 

Deputado ELIAS FERNANDES solicitando que seja registrado nos anais desta Casa voto de 

congratulações a professora Maria Solange Nogueira de Aquino, da rede de ensino do 

Município de São Miguel, por ter sido agraciada com o Prêmio Incentivo a Educação 

Fundamental; requerimento da Deputada LARISSA ROSADO solicitando a Secretaria de Educação 

providencias para garantir a realização do vestibular da UERN; requerimento do Deputado 

PAULO DAVIM solicitando que seja enviado votos de congratulações ao SINTE/RN e a ADURN 

pela passagem do Dia do Professor; requerimento do Deputado VIVALDO COSTA solicitando que 

seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado à família da senhora Ana Francisca da 

Costa, voto de pesar pelo seu falecimento; um requerimento da Deputada RUTH CIARLINI 

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

José Alves de Lima, voto de pesar pelo seu falecimento; dois requerimentos do Deputado 

NELSON FREIRE solicitando a Secretaria de Recursos Humanos, a criação do cargo de 

motorista no âmbito da Administração Pública Estadual; e que seja possível à acumulação 

de cargos por músicos especializados no âmbito da Administração Direta e Indireta, em 

dois cargos ou empregos, ressalvada a compatibilidade de horários; dois requerimentos do 

Deputado RICARDO MOTTA solicitando a Telemar, a instalação de um telefone público para a 

rua Aurora em Igapó; e, a Secretaria de Recursos Hídricos, um poço tubular com cata-vento 

para a Comunidade de Malagueta, em Lajes Pintada; três requerimentos do Deputado WOBER 

JÚNIOR solicitando a Secretaria de Recursos Hídricos, a construção de um reservatório 

d'água para a Comunidade de Retiro em Janduís; a Secretaria do Trabalho, da Justiça e da 

Cidadania o fornecimento d'água através de carros-pipa para diversas Comunidades no 

Município de João Câmara; a Telemar, a instalação de telefone público na Comunidade de 

Novo Horizonte II, em Maxaranguape; três requerimentos do Deputado EZEQUIEL FERREIRA 

solicitando a Secretaria de Agricultura, a perfuração de um poço tubular no Sitio Chã do 

Jardim, em Jaçanã; a Secretaria da Defesa Social, a instalação de uma Companhia de 

Polícia, no Município de Touros; a Secretaria de Educação, a construção de um laboratório 

de química, física, biologia e informática, além de um auditório com capacidade para mil 

pessoas, na Escola Estadual Francisco de Assis Bittencourt, em João Câmara.                  

A Presidência lembrou aos Deputados a realização do Simpósio sobre a Carcinicultura do 

Estado, na segunda-feira(20/10), às quinze horas, no Salão de Eventos Álvaro Dias. 

Havendo ORADORES INSCRITOS, com a palavra o Deputado LUIZ ALMIR, inicialmente, se 

congratulou com a Presidência deste Poder Legislativo pela realização do Simpósio e 
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registrou a Audiência Pública de terça-feira(21/10), que discutirá sobre a tarifa única 

aplicada pela Caern. Em seguida protestou com veemência o que denominou de “anarquia” na 

cidade de Ceará-Mirim, promovida pelos Sem-terra. Registrou o episódio lamentando que 

pessoas com o objetivo de promover “vandalismos” se infiltrem em um movimento sério como 

o MST. O Orador demonstrou preocupação alegando que outras cidades do Estado já foram 

vítimas da violência do movimento e reclamou a ausência dos órgãos públicos responsáveis 

pelos trabalhadores rurais que não estão atendendo as suas reivindicações. Recebeu 

apartes dos Deputados: FERNANDO MINEIRO esclarecendo que a causa do incidente foi em 

decorrência da falta de cumprimento de compromissos firmados anteriormente com a 

Prefeitura. Mas repudiou entendendo que o fato não justifica os atos de violência, 

defendeu uma apuração sobre o caso e considerou o excesso de violência tanto do MST como 

da polícia que foi convocada para controlar os ânimos; JOSÉ DIAS acreditando que nos 

movimentos sociais reivindicatórios estão infiltradas pessoas que se aproveitam da 

ocasião; EZEQUIEL FERREIRA repudiando o ato acreditando na infiltração de pseudos sem-

terra àquele movimento, mas defendeu o atendimento às reivindicações dos trabalhadores 

rurais que sofrem dificuldades no campo; e ELIAS FERNANDES com o mesmo posicionamento. 

Com a palavra o Deputado ELIAS FERNANDES teceu considerações sobre o reajuste nas tarifas 

da Caern, posicionando-se contrário ao feito. Disse do seu apoio ao Projeto do Deputado 

ALEXANDRE CAVALCANTI e à realização da Audiência Pública com a participação do Presidente 

daquela empresa, para discutir sobre as questões que o levaram a conceder reajustes 

exorbitantes. Em aparte LUIZ ALMIR comungou com o posicionamento do Orador e sugeriu uma 

campanha orientando a população do Estado a não pagar as suas contas de água até que a 

questão seja resolvida. Retomando o seu pronunciamento o Orador apresentou sugestões para 

reverter os problemas da Caern afirmando que, caso não forem aceitas, pode optar pela 

sugestão do Deputado LUIZ ALMIR. Deputado GETÚLIO RÊGO, em aparte, discordou da prática 

do Orador para atender os interesses da coletividade. Entende que o aumento de tarifa 

pública repercute negativamente no orçamento familiar, mas antes prefere ouvir a direção 

da empresa sobre o assunto e em seguida tomar as providências necessárias para reverter o 

problema. A Presidência pede aos aparteantes que ponderem em suas interpelações para que 

os Oradores não sejam prejudicados no tempo a eles determinados Regimentalmente. Em 

Questão de Ordem o Deputado GETÚLIO RÊGO esclareceu que o Regimento Interno não prevê um 

tempo para os apartes. Mas a Presidência reiterou o apelo para que os apartes sejam mais 

sucintos, informando que está sendo condescendente, pois os apartes não podem absorver 

todo o tempo determinado ao pronunciamento do Orador. Também se posicionaram em Questão 

de Ordem os Deputados: NELSON FREIRE sugerindo que fossem determinados além do tempo 

Regimental para o Orador, mais três minutos para os aparteantes; RAIMUNDO FERNANDES 

sugerindo o corte do som do microfone quando o tempo fosse extrapolado; JOSÉ DIAS apóia a 

iniciativa do Presidente; e RICARDO MOTTA propondo mudança no Regimento Interno no 
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sentido de prorrogar o horário das Sessões; no que, a Presidência acatou e se comprometeu 

em levar a discussão desta proposta para a Mesa. A palavra foi concedida ao Deputado 

FERNANDO MINEIRO que informou sobre sua participação em audiência com os promotores de 

defesa do consumidor e a Caern, para discutir sobre a questão dos reajustes. Registrou 

que na ocasião propôs a suspensão dos reajustes concedidos, até que seja detectado o erro 

alegado pela empresa para justificar os aumentos das tarifas. Em seguida o Orador 

registrou a passagem do Dia do Professor, rendendo homenagens em seu nome e do Deputado 

PAULO DAVIM. Informou que a categoria está se mobilizando em todo país para se 

solidarizar com a data e em Natal os professores se reúnem em evento promovido pelo 

Sinte, no pátio da Escola Winston Churchill, às dezessete horas e trinta minutos. 

Associaram-se ao seu pronunciamento os Deputados JOSÉ DIAS solidarizando-se com os 

professores; RAIMUNDO FERNANDES registrando a importância da categoria e destacando a 

luta e o trabalho revertido em homenagem à professora de São Miguel, Solange Nogueira, ao 

receber o Prêmio de Incentivo à Educação, em Brasília; ELIAS FERNANDES registrando a 

moção de congratulações que encaminhou à professora Solange Nogueira A Deputada LARISSA 

ROSADO, no exercício da Presidência, congratulou-se com o pronunciamento do Deputado 

FERNANDO MINEIRO e rendeu homenagens pela passagem do Dia dos Professores. Com a palavra 

o Deputado JOSÉ DIAS leu trechos do artigo do jurista Saulo Ramos, intitulado: 

“Judiciário e o acesso de tosse”, e solicitou que fosse inserido no site desta Casa. O 

Orador teceu considerações em relação ao texto manifestando-se contrário ao 

posicionamento da representante da ONU, após levantamento sobre a execução de pessoas, 

quando sugere uma inspeção na Justiça do País.  Anunciada a ORDEM DO DIA: Deputado PAULO 

DAVIM apresentou requerimento solicitando a Secretaria Estadual de Saúde, um freezer para 

o banco de leite do hospital da Polícia Militar. Deputado FERNANDO MINEIRO apresentou 

justificativa de requerimento encaminhado à Secretaria de Ação Social, solicitando 

informações sobre o Processo de dispensa de licitação relativo ao Programa do Leite. 

Havendo matéria a deliberar, em pauta: Processo 1322/03, Mensagem 023/03-GE, Projeto de 

Lei 0159/03 que altera a Lei 8.263, de 21 de janeiro de 2003, no que se refere à 

nomenclatura e do objeto de ação constante de programa do trabalho da Secretaria de 

Estado da Infra-estrutura(SIN); Processo 1475/03, Projeto de Lei 0174/03 que denomina a 

Escola Estadual, atualmente em construção no bairro Dix-sept Rosado, nesta Capital, de 

“Dr. Mário Moacir Porto”, da Deputada GESANE MARINHO. Em votação: FORAM APROVADOS À 

UANIMIDADE. A Presidência informou que se encontra no site deste Poder Legislativo, o 

Relatório da C.P.I. do Leite. E reiterou convite para a Audiência Pública sobre os 

questionamentos em relação a Caern, na terça-feira(21/10), às dez horas, no Plenário 

“Moacir Duarte”, com a presença do Presidente daquela empresa. Facultada a palavra às 

LIDERANÇAS, Deputado JOSÉ DIAS dela fez uso com o objetivo de reparar notícia veiculada 

em jornal local referente à exposição do Secretário do Planejamento e das Finanças em 
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Audiência Pública nesta Casa. O Orador considerou a existência de um equívoco na 

informação sobre o valor do saldo primário do Estado. Associaram-se ao seu pronunciamento 

os Deputados: FERNANDO MINEIRO questionando o volume disponível em caixa do Governo 

quando há uma deficiência enorme nos setores da saúde, da educação, e da segurança; WOBER 

JÚNIOR ponderando que, se o Governo tem dinheiro em caixa, é porque tem um Plano de 

investimento. Mas se a bancada da oposição tem dúvidas em relação aos números expostos, 

convoca-se o Secretário novamente para reapresentar os dados. Retomando seu 

pronunciamento o Orador informou que não há nenhuma divergência entre ele, o Secretário e 

o Deputado FERNANDO MINEIRO em relação aos dados expostos, por acreditar no documento 

entregue pelo Secretário Vagner Araújo. Mas vê uma divergência entre o que foi exposto 

pelo Secretário e o veiculado no jornal.  Em aparte o Deputado RAIMUNDO FERNANDES 

esclareceu que os dados estão registrados nos anais desta Casa e foram veiculados, ao 

vivo, na Tv Assembléia, portanto não deixa dúvidas à população. Deputado PAULO DAVIM fez 

uso da palavra solidarizando-se com a data alusiva ao Dia do Professor registrando que 

foi o Potiguar, Açuense, Nestor Lima, quem instituiu o dia 15 de outubro em comemoração 

ao Professor. Em seguida externou sua preocupação sobre a crise na área de saúde 

especificamente a recente suspensão, através dos serviços da rede privada, do atendimento 

aos pacientes poli-traumatizados oriundos dos hospitais públicos, em decorrência da falta 

de pagamento dos honorários dos profissionais de saúde e das instituições hospitalares 

conveniadas. Recebeu apartes dos Deputados: GETÚLIO RÊGO justificou o que ocasionou o 

problema, mas informou que providências estão sendo adotadas para revertê-los; WOBER 

JÚNIOR tecendo esclarecimentos; e Deputada LARISSA ROSADO registrando os problemas que 

estão ocorrendo em Mossoró com a falta deste atendimento. Também fez uso da palavra o 

Deputado WOBER JÚNIOR para manifestar seu interesse em apresentar requerimento 

solicitando a realização de uma Audiência Pública ou um Seminário, para discutir sobre a 

política de gás como diferencial na economia do Rio Grande do Norte. À Presidência 

Deputado ROBINSON FARIA se congratula com os Professores do Estado pela passagem do seu 

Dia. Facultada a palavra á Comunicações PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. Nada 

mais havendo a tratar encerrou a Sessão anunciando que compareceram dezenove Senhores 

Parlamentares e convocou uma Outra Ordinária para amanhã, à hora Regimental.   

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Sala das Sessões "Deputado CLÓVIS 
MOTTA", Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 16 de outubro de 2003.   

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

   
1º Secretário                                               2º Secretário                   

ATOS ADMINISTRATIVO              
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA      

P O R T A R I A  Nº 048/03-PS   

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições regimentais, especificamente nos termos do art. 82, XI, do 
Regimento Interno -  Resolução nº 046/90, de 14 de dezembro de 1990,        

   R E S O L V E :            

Determinar ponto facultativo o expediente do dia 27 de 
outubro de 2003(segunda-feira), em comemoração ao Dia do servidor Público.        

  PUBLIQUE-SE;     
  COMUNIQUE-SE; e     
  CUMPRA-SE.          

 Gabinete da Primeira Secretaria da Mesa Diretora da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 23 de 

Outubro de 2003. 
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Deputado RICARDO MOTTA 

   1º Secretário   

VISTO: 

Deputada LARISSA ROSADO 

1º Vice-Presidente  


