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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

INDICAÇÃO Nº 01/05 
PROCESSO Nº 135/05   

COMUNICADO   

Senhor Presidente,        

De conformidade com o Regimento Interno da Casa, encaminho a Vossa 
Excelência, comunicado que Partido Trabalhista Brasileiro – PTB indica o Deputado 
Ezequiel Ferreira para líder e o Deputado Marciano Júnior para vice-líder da sua 
bancada.    

EZEQUIEL FERREIRA 
Deputado PTB       

MARCIANO JÚNIOR 
Deputado PTB                        

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Robinson Faria  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte 
Palácio José Augusto 
NESTA 
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/05 
PROCESSO Nº 010/05    

OFÍCIO Nº 415/2004-GP/TCE                                   Natal, 13 de dezembro de 
2004     

Senhor Presidente,  

Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. para, nos termos do art. 33, inciso IV, da 
Lei Complementar nº 121/94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), submeter à 
deliberação dessa augusta Assembléia o anexo projeto de lei que "Atualiza a tabela de 
vencimentos dos servidores ocupantes de cargo efetivo, do Quadro de Pessoal do 
Tribunal de Contas, e dá outras providências".  

02. A política concebida por este Tribunal em relação aos seus recursos humanos 
acha-se sistematizada no Plano de Cargos e Vencimentos instituído pela Lei 
Complementar n° 185/2000.  

03. Referido diploma legal, a par de estabelecer os critérios disciplinadores 
dos avanços previstos no escalonamento do mencionado Plano, deixou todavia de fixar 
quando se daria a atualização de vencimentos dos seus integrantes.  

04. Com efeito, os vencimentos dos servidores efetivos deste Tribunal foram 
reajustados, pela última vez, em 2001, por meio da Lei Complementar n° 219, de 27 de 
dezembro daquele ano, em percentual de apenas 12% (doze por cento), quando a defasagem 
apurada, à época, já atingia um patamar de 25% (vinte e cinco por cento).            

Exmo. Sr. 

Deputado ROBINSON FARIA  

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte  

NESTA 
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/05 
PROCESSO Nº 11/05    

OFÍCIO Nº 518/2004-PGJ/RN                                   Natal, 13 de dezembro de 
2004      

Senhor Presidente,     

Saudando Vossa Excelência, tenho a honra de submeter a essa Egrégia Assembléia 

Legislativa o anexo Projeto de Lei, acompanhado de exposição de motivos, que dispõe 

sobre a extinção dos cargos de provimento efetivo de Auxiliar Ministerial, integrantes 

do quadro e plano de carreira dos servidores dos serviços auxiliares de apoio 

administrativo do Ministério Público, e dá outras providências.   

Restrito ao assunto mencionado, aproveito o ensejo para renovar protestos de 

consideração e apreço.     

Fernando Batista de Vasconcelos 
Procurador-Geral de Justiça              

Ao Excelentíssimo Senhor  
Deputado ROBINSON MESQUITA DE FARIA 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte 
Natal/RN 
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2005 
PROCESSO Nº 280/05

  
Concede Título Honorífico de 
Cidadão Norte-rio-grandense ao 
Senhor HANNA YOUSEF EMILE SAFIEH.   

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 35,inciso XX, da Constituição 
Estadual, e artigo 71, inciso X, do Regime Interno (Resolução n° 046/90).  

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

Art. 1º. Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Norte-rio-grandense ao 
senhor HANNA YOUSEF EMILE SAFIEH.  

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, 
em Natal, 17 de fevereiro de 2005.  

PAULO DAVIM 
Deputado Estadual – PT     

JUSTIFICATIVA  

Hanna Yousef Emile Safieh, casado e pai de dois filhos, natural da cidade de 
Jerusalém, Palestina, com nacionalidade brasileira, é professor aposentado da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, com Graduação Acadêmica em 
Ciências Químicas e Pós-graduação em Físico Química da Combustão pelo Institut 
lnterfacultaire des Sciences Naturelles Apliquées pela Universidade Católica de 
Louvain na Bélgica. Foi o fundador do Instituto de Química e posteriormente do 
Departamento de Química da UFRN. O professor Hanna Safieh tem sido atuante na área 
empresarial nos setores de Turismo, Agricultura e Carcinicultura. Foi o fundador da 
Confederação Palestina da América Latina e Caribe (COPLAC), associação que agrupa e 
representa os latino-americanos e caribenhos de origem palestina, sendo presidente da 
mesma de 1986 até 1993, e Secretário-geral de 1993 até hoje. Em 1987 recebeu o Título 
Honorífico de Cidadão Natalense.  

O título de cidadão Norte-rio-grandense concedido por esta Casa Legislativa 
certamente fará jus ao professor Hanna Yousef Emile Safieh, pelos relevantes serviços 
prestados ao nosso Estado.   

PAULO DAVIM 
Deputado Estadual – PT   
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE LEI Nº 020/2005 
PROCESSO  Nº 277/05  

Cria o Serviço Social Escolar nas 
escolas públicas do Estado e dá 
outras providências.  

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:  

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

Art. 1º - Fica criado o Serviço Social Escolar nas escolas públicas do Estado, 
com o objetivo de prestar assistência social aos alunos e seus familiares.  

Art. 2º - Poderão beneficiar-se da assistência prevista no artigo anterior as 
famílias de alunos com renda familiar de até três salários mínimos.  

Art. 3°- Caberá ao Serviço Social Escolar desenvolver atividades técnicas 
profissionais, através de assistentes sociais habilitados ao exercício de profissão.  

Art. 4° - As atividades previstas no art. 3° incluirão os seguintes itens:  

I -  pesquisa de natureza sócio-econômica e familiar para caracterização da 
população escolar; 

II -  orientação sócio-familar visando à prevenção da evasão escolar e a 
melhora no desempenho do aluno; 

III -  elaboração de programas que visem a prevenir a violência, o uso de drogas 
e alcoolismo; 

IV -  elaboração de programas que visem à prestação de esclarecimentos e 
informações sobre doenças infecto-contagiosas e demais questões de saúde pública;  

V -  articulação com instituições públicas, privadas, assistências e 
organizações comunitárias, com vistas ao encaminhamento de pais e alunos para 
atendimento de suas necessidades; 

VI -  elaboração e desenvolvimento de programas específicos nas escolas onde 
existam classes especiais;  

VII -  executar as demais atividades pertinentes ao Serviço Social, previstas 
pelos artigos 4º e 5º da Lei Federal n° 8662/93.  

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Sala das sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 
PALÁCIO JOSÉ AUGUSTO, Natal, 08 de março.     

Deputado LUIZ ALMIR 
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JUSTIFICATIVA  

O projeto de Lei que ora apresento cria o Programa de Assistência Social nas 
Escolas Públicas no Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de prestar 
assistência social aos alunos e seus familiares. 

O Serviço Social terá, dentre suas relevantes funções, a atribuição de analisar 
e diagnosticar as causas dos problemas sociais detectados em relação aos alunos e a 
seus familiares, nas escolas freqüentadas por estes e na comunidade onde habitam, 
objetivando atuar nestas questões preventivamente, de forma a saneá-las ou atenuá-las. 
Os inúmeros problemas que atingem os alunos e seus familiares, mormente aqueles 
estudantes que freqüentam as escolas públicas, provocam, sem duvida, a chamada evasão 
escolar, baixo rendimento, desinteresse pelo aprendizado, problemas disciplinares, 
insubordinação a qualquer regra escolar, vulnerabilidade a drogas, atitudes e 
comportamentos agressivos e violentos. Tais componentes, que não estão relacionados 
diretamente ao ensino, atingem vários alunos, e são fatores que contribuem, e em 
alguns casos são determinantes para o fenômeno da evasão e do rendimento escolar, 
dentre outros. Sabemos que a evasão, o baixo rendimento escolar, o desinteresse pelo 
aprendizado, aliados a outras formas de expressão dos problemas de âmbito social, tem 
sido, freqüentemente constatados nos limites de rotina escolar, porém não tem se 
procurado alternativas institucionais para o enfrentamento destes problemas. Acredito 
que a existência de um profissional da área de assistente social nas escolas públicas 
é uma das medidas que poderá criar condições para o efetivo exercício da cidadania, o 
que contribuirá para a inclusão social das nossas crianças e adolescentes. Sendo 
responsabilidade e dever do Estado promover a educação pública e zelar pela freqüência 
e permanência do aluno na escola, razoável mostra-se criar medidas, instrumentos e 
mecanismos que assegurem o direito do educando. Diante deste quadro, entendemos ser 
oportuna a aprovação desta proposta para que o Rio Grande do Norte dê um passo 
importante no sentido de combater a evasão escolar.  

Sala das sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 
PALÁCIO JOSÉ AUGUSTO, Natal, 08 de março de 2005.   

Deputado LUIZ ALMIR 
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE LEI Nº 176/04 
PROCESSO  Nº 1879/04  

Dispõe sobre a obrigação dos 
veículos que prestam serviços de 
transporte de estudantes a 
passarem por inspeções anuais para 
que tenham a licença de operação.   

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.  

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo decreta e Eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Os veículos que realizam o transporte de estudantes no Estado do Rio 
Grande do Norte serão submetidos a inspeções anuais pelo Departamento Estadual de 
Trânsito-DETRAN, para que tenham a renovação da licença de prestação dos serviços, com 
o objetivo de proporcionar maior segurança e conforto aos usuários.   

§ 1º. Após inspecionados e aprovados para prestação dos serviços, os veículos 
receberão o selo de vistoria e faixa de identificação, visando facilitar a 
fiscalização por parte dos órgãos fiscalizadores e sociedade.  

§ 2°. Novas licenças e respectivas vistorias serão concedidas após requerimento 
deferido pela Secretaria Estadual de Educação, através de suas Diretorias Regionais de 
Ensino, ou Pelas Secretarias Municipais de Educação, quando tratar-se de transporte de 
estudantes da rede municipal.  

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as disposições em contrário, e será regulamentada num prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da sua publicação.  

Sala das Sessões do PÁLACIO JOSÉ AUGUSTO, em Natal, 30 de novembro de 2004.       

Deputado ELIAS FERNANDES 
PMDB 
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RIO GRANDE DO NORTE  

PROJETO DE LEI Nº 009/05 
PROCESSO  Nº 090/05    

MENSAGEM Nº 103/GE                                 Em Natal (RN), 16 de fevereiro de 
2005    

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Robinson Mesquita de Faria 
M.D. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte    

SENHOR PRESIDENTE,    

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, por 
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que “Autoriza a doação, com 
encargo, de imóvel público estadual à União e dá outras providências”.   

A Proposição Normativa enviada a esse Parlamento tem por escopo autorizar o 
Poder Executivo Estadual a doar à União o terreno de propriedade do Estado do Rio 
Grande do Norte, medindo 16 hectares, encravado numa área maior, de 611,984 hectares, 
localizada no quilômetro 12, da Rodovia Estadual Mossoró-Baraúnas, com os limites e 
confrontações constantes da folha 001, do livro 2-106, nº de ordem R-1-11718, 
matrícula nº 11.718, junto ao Sexto Cartório de Registro de Imóveis da Segunda Zona da 
Comarca de Mossoró.   

A doação que ora se pretende autorizar impõe o encargo à União de construir, na 
referida área, uma penitenciária de segurança máxima especial, a que serão destinados 
os chamados “presos federais”, atualmente custodiados pelo Estado, dentro do prazo de 
cinco anos, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.   

A medida representará inegável incremento ao processo de modernização, 
aprimoramento e humanização do Sistema Penitenciário Estadual, uma vez que contribuirá 
para a diminuição da população carcerária nas unidades prisionais do Estado, 
viabilizando assim não só a redução de despesas com a manutenção das unidades 
estaduais, mas também a melhoria de atendimento tutelar aos seus atuais presos.   

Ademais, vale destacar que a localização da área escolhida para doação – próxima 
ao Complexo Penal Estadual Dr. Mário Negócio, no Município de Mossoró-RN – acarretará 
a centralização territorial de unidades prisionais no Estado, gerando maior capacidade 
de vigilância dos custodiados e segurança da população civil por parte das autoridades 
estaduais e federais, em especial daqueles residentes nas áreas circunvizinhas.  

Considerando que a União pretende iniciar a construção da referida penitenciária 
o mais breve possível, solicito urgência na apreciação do Projeto de Lei em anexo, nos 
termos do art. 47, § 1º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.   

Wilma Maria de Faria 
GOVERNADORA 
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RIO GRANDE DO NORTE 

PROJETO DE LEI 

Autoriza a doação, com encargo, de 
imóvel público estadual à União e 
dá outras providências. 

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

Art. 1º  Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a doar à União o terreno de 
propriedade do Estado do Rio Grande do Norte, medindo 16 hectares, encravado numa área 
maior, de 611,984 hectares, localizada no quilômetro 12, da Rodovia Estadual Mossoró-
Baraúnas, com limites e confrontações constantes da folha 001, do livro 2-106, n.º de 
ordem R-1-11718, matrícula n.º 11.718, junto ao Sexto Cartório de Registro de Imóveis 
da Segunda Zona da Comarca de Mossoró-RN. 

Art. 2º  O imóvel público objeto da presente doação destina-se exclusivamente à 
construção de uma penitenciária de segurança máxima especial, por parte da Donatária, 
dentro do prazo de cinco anos. 

Parágrafo único.  Verificada a inexecução do encargo fixado no caput deste 
artigo, o imóvel reverterá ao patrimônio do Doador, a qualquer tempo, perdendo a 
Donatária quaisquer benfeitorias nele efetuadas.  

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal,      de             de 2005, 184º 
da Independência e 117º da República.   
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RIO GRANDE DO NORTE  

PROCESSO  Nº 001/05    

MENSAGEM DA GOVERNADORA WILMA MARIA DE FARIA    

Em Natal (RN), 15 de fevereiro de 2005.    

  

Senhor Presidente, Deputado Robinson Faria,  
Autoridades presentes,  
Senhoras e Senhores Deputados,  
Minhas Senhoras, Meus Senhores.   

Venho a esta Casa legislativa, não apenas cumprir um dever constitucional de 
prestar contas das ações do Governo de Todos, mas, e especialmente, externar o meu 
sentimento, inclusive compartilhado pela maioria da nossa população, de que estamos no 
caminho certo. 

Porque uma verdade é inquestionável - após dois anos de muito trabalho, 
eficiência administrativa e correção com o dinheiro público, o Rio Grande do Norte 
cresceu e está melhor.  

Melhor para a maioria, porque é para ela que as atenções deste governo se voltam 
com mais vigor.  

Melhor para a maioria, porque é nela que penso todos os dias, lamentando o 
esquecimento a que foi relegada durante tantos anos. 

Melhor para a maioria, porque não posso esquecer que dela saíram os quase 300 
mil votos de vantagem eleitoral que marcaram a maior vitória política que o Rio Grande 
do Norte já construiu. 

Vitória que ainda hoje é comemorada pelos que sabem que o Rio Grande do Norte 
está no caminho certo, mas que ainda não é aceita pelos que não trabalharam por essa 
mesma maioria que respondeu nas urnas com o grito da liberdade e o sonho da esperança. 

Este é um momento sublime, ao mesmo tempo que simples, de agradecer aos senhores 
Deputados, como representantes do povo, e reavivar a lembrança da face generosa da 
população de todo o nosso Estado. 

Governamos com a coragem de enfrentar os enormes desafios de hoje e com o sonho 
de, dia a dia, melhorar as condições de vida dos mais simples e vítimas da injustiça 
social que o país produziu em 5 séculos de história e que, nos últimos tempos, 
especialmente por aqui, alguns pensaram que não existia e, portanto, foram omissos na 
disposição de mudar essa realidade social. 

Este Governo não trabalha com o temor de preferir a maioria. Governa para todos, 
consciente de que o crescimento econômico, que está ajudando a construir, muda a face 
da nossa realidade histórica e vai alicerçar, definitivamente, a maior aliança 
política que já se fez no Estado e que une as nossas mãos às do povo do Rio Grande do 
Norte. Uma aliança temida por alguns, questionada por outros, mas que é uma verdade da 
qual eu tenho muito orgulho e prazer de liderar e participar. 

Estou absolutamente convencida que, sem nos descuidarmos do presente, o nosso 
trabalho cria as bases indispensáveis para um futuro ainda mais radiante para o nosso 
Estado e o nosso povo. 

Dedicamos a este segundo ano - eu e toda a minha equipe de trabalho - o melhor 
dos nossos esforços, buscando construir, dentro de uma visão de futuro, um Estado 
moderno, com um roteiro claro de desenvolvimento e inclusão socioeconômica. Isso é o 
que temos perseguido de forma incansável e continuaremos perseguindo ao longo de todo 
este mandato que o povo nos confiou. 

Foi um período de extrema dificuldade não apenas para o Rio Grande do Norte, 
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mas para todos os estados brasileiros, em função, principalmente, das restrições 
orçamentárias impostas pelo esforço de consolidação da estabilidade econômica do país. 

Os estados brasileiros - todos eles - pagam um preço alto por essa situação, 
mas, apesar de todas as dificuldades, o Rio Grande do Norte viu sua economia crescer 
em 2004. Dentre os Estados do Nordeste fechamos o ano contabilizando o maior 
crescimento no volume de exportações e passando a ocupar o terceiro lugar no ranking 
nacional. Em relação a 2003, o aumento nas exportações foi de 85,2%. Este crescimento 
é maior se o confronto for feito com o ano de 2002 -  156,5%. 

Tal performance é própria da economia potiguar, pois temos uma base 
diversificada, não falta apoio governamental e nossos exportadores são competentes. Em 
dois anos, passamos do sexto para o quarto lugar entre os nove Estados nordestinos. 
Assim, em 2004, conseguimos romper a barreira do meio bilhão de dólares em 
exportações. 

   

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores deputados.  

Os fundamentos da economia potiguar também podem ser celebrados com o decréscimo 
do estoque total da dívida pública estadual, que em termos reais, comparado a dezembro 
de 2003, foi de 12,3%. Já em relação a dezembro de 2002, o estoque sofreu uma queda de 
24,71%. Essa realidade comprova o equilíbrio financeiro do Estado por nós perseguido 
desde o primeiro dia de mandato e nos garante uma maior capacidade de endividamento. 

Não obstante o crescimento da arrecadação, decorrente do desempenho expressivo 
da Secretaria de Tributação, o Estado do Rio Grande do Norte chegou ao final de 2004 
tendo honrado todos os seus compromissos, mas as demandas são tantas que alguns têm a 
ousadia de cobrar de uma administração de dois anos o que eles todos não fizeram em 
vinte anos. 

Não pretendia citar esses números, fruto de uma terrível herança. Mas, observem 
todos os senhores. Ao longo do exercício de 2004, o Tesouro Estadual desembolsou 169 
milhões de reais para o serviço da dívida, o que corresponde a 6,36% da Receita 
Líquida Real. Em 2003, mais 165 milhões. Em dois anos, 334 milhões de reais apenas com 
o pagamento da dívida. Mas isso só foi possível porque o Estado conteve seus gastos e 
aumentou a arrecadação mediante o combate à sonegação. 

O Estado está financeiramente equilibrado e seguirá cumprindo todas as metas 
fiscais e de investimentos. Promovemos o saneamento financeiro da CAERN, um rombo de 
300 milhões de reais. A empresa agora está liberada para realizar operações de 
crédito. Concluímos a liquidação do BDRN. Falta a liquidação do Bandern. Iniciamos 
agora a recuperação de créditos a receber, superiores a 340 milhões de reais. 

Neste governo realizamos as primeiras licitações eletrônicas para compras nas 
áreas de saúde, educação, tributação e manutenção da máquina administrativa. 
Decorridos 24 meses do início da atual administração, o governo conquistou recordes 
sucessivos de arrecadação, com incremento real na receita própria de 17,87% em termos 
nominais, em relação a 2003. Merece registro a campanha de educação fiscal, que 
promoveu o engajamento das entidades beneficentes e do próprio cidadão potiguar no 
combate à sonegação e na melhoria da arrecadação. 

Convoco a todos, mais uma vez, para a edificação de um novo modelo de 
desenvolvimento para o nosso Estado. Com criatividade, transparência, muito trabalho e 
sem vender ou desfibrar o patrimônio público. 

A origem do nosso atraso não está na nossa pobreza, mas na má administração das 
nossas riquezas ao longo do tempo. Nessa convocação, faço um aceno aos nossos 
adversários políticos - não é necessário que vocês gostem de mim. Basta que gostem do 
Rio Grande do Norte. A minha formação democrática faz-me receber com serenidade e 
atenção a crítica construtiva. Dela tirarei, quando procedente, ensinamentos que 
aprimoram a convivência dos contrários. A minha formação religiosa, do nascimento na 
terra de Santa Luzia e da infância no Sertão Seridoense de Santana, obriga-me a 
receber com paciência as críticas destrutivas. Mas elas não fazem bem ao povo nem ao 
Rio Grande do Norte. 

A lição de Paulo VI de que "desenvolvimento é o novo nome da paz" parece ter 
sido pronunciada ontem. Assim também poderemos afirmar que justiça social é o novo 
nome da Democracia. 
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Aqui, eu lanço um olhar ao povo do Rio Grande do Norte. Na Educação, chamo ao 

convívio da nossa luta os professores, os estudantes e as famílias. Na Saúde, convoco 
os médicos, enfermeiros, servidores e pacientes. Na atividade empresarial, convoco os 
industriais, comerciantes, comerciários, agropecuaristas, a atividade pesqueira e os 
operadores do turismo. Todos, enfim, que tenham no seu labor uma fonte de renda ou de 
emprego. 

Não poderia deixar de fazer uma referência aos aposentados. E os convoco a uma 
reflexão desapaixonada. Não fossem tomadas as providências obrigatórias, sem o 
apanágio da popularidade fácil, brevemente não haveria caixa previdenciário para pagar 
nem aos que ganham muito nem aos que ganham pouco. Para evitar a falência foi preciso 
pedir um pouco dos que ganham muito e salvar a remuneração dos que ganham pouco. 

Aos que promovem ou produzem arte, o meu governo faz a convocação de que 
precisamos consolidar os programas vigentes e avançar na ação cultural como elo 
provedor da estima coletiva. 

Infelizmente, a picuinha política às vezes passa para o cidadão comum a 
impressão de que não há muito de positivo nas ações do governo. Compreendo tamanha 
sofreguidão e a saudade do poder. Mas os dados estão aí e há várias formas de 
aferição. Basta querer ver e abstrair o radicalismo - o mal secreto que tudo penetra e 
envenena. 

O Rio Grande do Norte cresceu, se destaca hoje no cenário nordestino pelo 
volume de exportações, pelos empregos gerados, pela força do seu turismo, com seu 
invejável perfil energético e os recursos minerais. Concedemos créditos e isenções e 
universalizamos o crédito para o pequeno produtor rural. 

Outro bom indicador a merecer destaque é apontado pelo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados, elaborado pelo Ministério do Trabalho. Este cadastro 
espelha de forma contundente a eficácia de nossa ação de governo. O saldo foi de 17 
mil 992 trabalhadores empregados no Estado em 2004. A variação positiva no número de 
empregos com carteira assinada, no Rio Grande do Norte, é a maior entre os estados da 
região Nordeste e também na série histórica do Ministério do Trabalho. Nosso índice de 
empregabilidade atingiu 7,43%, variação que supera o índice Brasil, que é de 6,55%.  

Dentro de mais alguns instantes os senhores verão em vídeo parte das obras e 
ações que fizemos nesses últimos dois anos. 

Trabalhamos com a participação de todos, respeitando as divergências ideológicas 
e partidárias. E temos tido o apoio da base partidária aliada. 

Passo, então, a anunciar parte das metas para os próximos dois anos.  
No campo social, o destaque para trabalho e habitação. 
Importantes instrumentos da política de emprego são os Programas executados pela 

Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, formatados inclusive com o 
objetivo de viabilizar crédito para micro e pequenas empresas e agricultores 
familiares. 

É importante ressaltar, portanto, que parte significativa dos novos empregos 
ofertados no Estado resulta da política de ação social praticada pelo Governo do 
Estado, com propósitos muito bem definidos. Em termos relativos, o Rio Grande do Norte 
exibe os melhores indicadores do Nordeste nos últimos meses. 

Entre as ações de governo voltadas para promover a inserção social, é justo 
destacar o Programa Desenvolvimento Solidário, reconhecido pelos agentes financeiros 
internacionais. 

Trata-se de uma das ações de governo com melhor desempenho na carteira de 
projetos do Banco Mundial, abrindo negociações para outros investimentos. 

Fruto de uma experiência bem sucedida de qualificação profissional e de inserção 
no mercado de trabalho, implantaremos o PROGRAMA SER em 30 municípios de diferentes 
regiões do Estado, em parceria com as prefeituras. 

Vamos expandir a Central do Trabalhador, com serviços de café para o 
trabalhador, espaço para encontros de cooperativas, sindicatos e associações, centro 
de exposição e vendas do artesanato, fornecimento de micro-crédito nos municípios de 
Natal, Assu, João Câmara, Ceará-Mirim e Mossoró. 

A Agência Virtual do Empreendedor, que oferece mais de 400 serviços, será 
instalada em Nova Cruz, Parnamirim, Mossoró, Assu, Caicó e Currais Novos. 

A Rede Estadual de Instituição de Micro-crédito, voltada principalmente para o 
fornecimento de capital de giro aos micro empreendedores formais, informais e da 
agricultura familiar, será implantada em Assu, Currais Novos, Natal, Extremoz e 
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Mossoró.  

O Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional atenderá este ano mais 
15 mil educandos em diversos municípios.  

O Programa Jovem Empreendedor atenderá a 4 mil jovens. Outros 7 mil serão 
beneficiados pelo Programa Primeira Chance. E o Aprendiz Cidadão chegará para mais 
1.200 jovens. 

O Programa Estadual de Artesanato beneficiará 20 mil artesãos.  
Na área de habitação, vamos construir 8 mil unidades em diferentes regiões do 

Estado, promover 12 mil melhorias habitacionais e regularizar 2.412 imóveis que 
abrigam famílias residentes em áreas de risco. 

Em 2005, será feita a transição do atual modelo de assistência social para a 
implantação do Sistema Único de Assistência Social. 

Para cumprirmos as metas do milênio voltadas para a infância, será implantado 
programa especial de atendimento às crianças do semi-árido em 162 municípios. Trata-se 
de um conjunto de iniciativas que fomentam o acesso à informação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, à saúde e à educação. 

Dentre as ações de Saúde destaco a estruturação do complexo de regulação nas 
quatro macrorregiões - Metropolitana, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros - e a 
implantação de nove policlínicas de especialidades médicas e Centros de especialidades 
odontológicas, além de 30 farmácias populares. 

O Hospital Walfredo Gurgel terá duplicada sua UTI cardiológica e receberá um 
novo centro de tratamento de queimados. Ali, também será instalado o setor de 
nefrologia. 

Será duplicado o centro cirúrgico e obstétrico do Hospital José Pedro Bezerra. 
A reforma geral do Hospital Dr. João Machado já foi licitada. Ali, será criado o 

serviço de dependentes químicos. Aquela unidade também absorverá os leitos do Walfredo 
Gurgel, uma etapa que vai transformar em hospital clínico com ênfase em psiquiatria. 

Em Mossoró, o Hospital Tarcísio Maia terá uma UTI pediátrica. 
O Hospital Regional de Caraúbas passará de 30 para 50 leitos. 
O Centro Clínico da Ribeira teve sua reforma geral concluída e serão adquiridos 
novos equipamentos, transformando aquela unidade numa policlínica. 
Quanto aos hemocentros, serão instaladas as agências transfusionais de Apodi, 

Caraúbas, Parnamirim, Santo Antônio e Ceará-Mirim. 
A UTI do Maria Alice Fernandes será ampliada. E concluiremos a reforma geral do 

Giselda Trigueiro. 
Sobre o Hospital Maria Alice Fernandes, vencemos outro desafio. Diziam no 

início deste governo que o atendimento naquele hospital iria piorar com o fim da 
terceirização. Tivemos a coragem de mudar, os custos diminuíram e os atendimentos 
foram ampliados. É um exemplo de gestão. E uma prova de que o que é público tem que 
ser bom. 

Sobre o Hospital Walfredo Gurgel peço a atenção dos senhores para esta 
informação: além dos 20 mil pacientes que chegam todos os meses do interior, nosso 
principal hospital ainda assume despesas de alto valor que deveriam ser custeadas 
pelos planos de saúde. Felizmente há uma saída para se combater tamanho abuso. O 
Ministério da Saúde está encaminhado ao Congresso uma proposta de modificação da Lei 
9.656/98, que trata da forma de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde. 

Pela legislação atual, as operadoras são obrigadas a reembolsar o SUS quando 
seus clientes procuram atendimento na rede pública. Faremos o cruzamento de 
informações para detectar usuários de plano que tiveram atendimento na rede pública. 
Encontrados os nomes, a Agência Nacional de Saúde apresentará a conta às operadoras. 

Também iniciaremos estudos para cobrar outra conta, desta feita às empresas de 
seguro obrigatório. Cada vítima de acidente de trânsito atendida pela rede pública de 
saúde gera despesas médicas em torno de 2 mil e 500 reais, em média. 

Na área de educação, partindo-se do pressuposto de que um dos princípios básicos 
do Plano Nacional de Educação é o do desenvolvimento de uma educação de qualidade para 
todos, torna-se evidente que será necessário sistematizar todas as ações da Secretaria 
para a expansão e melhoria da rede, avaliação do sistema estadual de ensino e, 
principalmente, para criar uma cultura de avaliação institucional, modernizar e 
ampliar a gestão democrática. 

Nossas ambiciosas metas estão sendo alcançadas. Executamos 90 intervenções em 
71 escolas. No próximo dia 25, serão iniciadas 21 obras. Até o final do ano serão 100 
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intervenções nas escolas da rede estadual de ensino. 

A Gratificação por Mérito Escolar e a concessão da progressão horizontal aos 
professores acrescentaram mais de 50 milhões de reais em 2004 à folha de pessoal. 

Dentre as ações voltadas para a melhoria de ensino daremos prosseguimento, em 
2005, ao aparelhamento das bibliotecas, uma ação governamental que faz dessas unidades 
um espaço democrático de acesso ao conhecimento, onde alunos e comunidade são 
atendidos em suas necessidades de informação, cultura e lazer. Serão implantadas mais 
20 bibliotecas. 

O Estado assumirá novas despesas este ano, inclusive com o Ensino Superior. 
Mas, cabe aqui uma reflexão. O modelo de financiamento da educação no Brasil está 
esgotado. Estados e municípios não suportam a demanda. No caso específico do Rio 
Grande do Norte, o Estado não se preparou para a municipalização do ensino 
fundamental. No decorrer de apenas um ano o Estado perdeu 122 milhões de reais do 
FUNDEF, mas teve que investir 45 milhões de reais no ensino superior. 

Sucessivos governos têm o mau hábito de tentar reinventar a roda. Educação é um 
setor essencial que exige ação continuada, venha o governo que vier. Este governo vai 
oferecer um plano estadual que defina muito bem os níveis de ensino para as próximas 
gerações, e apontar o que fazer com os recursos, sem perda de tempo. 

No que diz respeito às ações voltadas para as atividades-meio, será 
reestruturado o Fundo Estadual de Educação para atender as demandas de caráter 
técnico-pedagógico. 

O Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy implantará em 2005 o Curso 
Normal Superior e os cursos de licenciatura plena em Letras e Matemática para 230 
professores-alunos. 

Na área cultural, nunca foi investindo tanto. O Rio Grande do Norte é um 
canteiro de arte. Na literatura, música, teatro, folclore, pintura, artesanato, enfim, 
há cultura popular por toda a parte e o governo continuará oferecendo atenção e apoio. 
Além do que já foi feito, há uma vasta programação para este ano. Estamos edificando o 
Teatro de Cultura Popular e vamos construir um grande Teatro para Natal e para o Rio 
Grande do Norte. E chegaremos a 50 Casas de Cultura. 

Com relação ao setor de recursos hídricos, já foi licitada a adutora de 
Boqueirão, que vai atender as cidades de Parazinho, Caiçara do Norte, São Bento do 
Norte e Pedra Grande, na primeira etapa. Na segunda etapa, a cidade de Jandaíra. 
Também contratamos os estudos das possibilidades hídricas na região de Pureza, no Mato 
Grande. 

A Adutora de Serra de Santana vai beneficiar sete cidades e 95 comunidades 
rurais. A obra será inaugurada este ano. 

Começaram os trabalhos da Adutora Agreste/Trairi, beneficiando sete cidades e 
mais de duzentas comunidades. O Canal Panon, entre Assu e Carnaubais, vai beneficiar 4 
mil pessoas e cinqüenta e duas propriedades rurais com irrigação, através da 
perenização do Rio do mesmo nome, uma obra de 4 milhões de reais. 

Foi feito o projeto técnico da Barragem de Oiticica, peça fundamental do eixo 
de integração das bacias do Seridó, que permitirá a interligação dos açudes Cruzeta, 
Passagem das Traíras e o Itans, revitalizando os perímetros irrigados, hoje 
praticamente desativados, e criando a possibilidade de irrigação de 2.750 hectares na 
região seridoense. Deste complexo fará parte um canal de 36 quilômetros, cuja 
licitação para o projeto será realizada na próxima sexta-feira (18 de fevereiro). O 
canal sairá da barragem de Oiticica e vai despejar na bacia do açude de Cruzeta. 

Aumentaremos a oferta de água no interior através de amplo programa de 
convivência com a seca. A parceria com o Banco Mundial prevê investimentos de 90 
milhões de dólares em dez anos. Parte dos recursos será aplicada na integração das 
barragens de Passagem das Traíras e o Itans e no aumento de 50% da vazão da adutora 
Monsenhor Expedido. Até março, 
serão firmados os primeiros convênios. 

O Rio Grande do Norte ouviu muito se falar em adutoras nos últimos anos. É 
incrível, mas quem andar por este Estado afora verá extensas áreas em situação de 
emergência por falta d'água nas cidades e comunidades rurais. 

No SETOR PRIMÁRIO, daremos continuidade ao projeto das tecnologias disponíveis 
para o desenvolvimento sustentável do semi-árido. Já foram captados recursos no valor 
de 693 mil reais junto à EMBRAPA, com liberação prevista para o próximo mês. 

O Ministério de Ciência e Tecnologia aprovou recursos da ordem de 1 milhão de 
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reais e vamos criar o Centro Tecnológico de Carcinicultura do Rio Grande do Norte. 

Testado e aprovado, será implantado o projeto piloto de criação de ave caipira 
na agricultura familiar, beneficiando 10 mil famílias rurais de baixa renda. 

Uma nova estratégia será implementada este ano pelo programa Boa Semente. Os 
bancos de sementes comunitários passarão a desempenhar papel fundamental na formação 
de estoques desses insumos. Serão distribuídos 570 mil quilos de sementes de milho, 
feijão, algodão herbáceo, sorgo granífero, sorgo forrageiro e mamona, envolvendo 
recursos do Tesouro Estadual da ordem de 2 milhões e 300 mil reais. 

Orçado em 30 milhões de reais, o terminal pesqueiro do Rio Grande do Norte 
oferecerá, quando concluído, 9.600 empregos diretos, devendo operar com uma média de 
duzentas embarcações.  

O cultivo de tilápias em gaiolas terá recursos adicionais da ordem de 1 milhão e 
600 mil reais.  

O Programa Luz para Todos eletrificará 7.865 domicílios rurais.  
Serão instalados mais 205 poços tubulares, 22 deles em assentamentos. Nos dois 

primeiros anos de governo perfuramos e instalamos 892 poços tubulares.  
O Programa Viver Melhor distribuirá quinhentas e vinte mil refeições para 20 mil 

famílias localizadas nas regiões onde o índice de pobreza é mais acentuado.  
A distribuição de 8 milhões de alevinos para o repovoamento de açudes públicos 

beneficiará 16 mil famílias, em 120 municípios. 
Serão construídas 16 barragens, sete delas no rio Umari, beneficiando novecentas 

famílias do Apodi, e outras nove em rios da região do Seridó, contemplando mil, cento 
e vinte famílias dos municípios de Caicó, Currais Novos, São Fernando e Carnaúba dos 
Dantas. 

Os investimentos em infra-estrutura são de grande importância para o 
desenvolvimento que almejamos para a economia potiguar. 

Com relação à infra-estrutura para a industrialização, estão sendo avaliadas as 
condições legais dos Distritos Industriais, sua infra-estrutura e manutenção, para 
torná-los adequados às necessidades de instalação e funcionamento das empresas, 
inclusive a alternativa de administração consorcial desses locais. Temos atualmente 
três áreas industriais: o Distrito Industrial de Natal, o Centro Industrial Avançado e 
o Distrito Industrial de Mossoró. Encontramos esses distritos abandonados. Não havia 
água e faltava a licença ambiental. Como complemento à nossa política industrial, 
surge o Distrito de Caicó, que já se encontra em fase de discussão. 

Agora, em 2005, será reativada a Política do Setor Mineral, com a implantação 
dos Laboratórios de Cerâmica do Seridó e do Assu; do Laboratório de Análise e Ensaios 
Minerais em Parelhas; do Centro de Tecnologia de Minerais em Currais Novos e a 
construção e montagem dos equipamentos para funcionamento do Centro de Tecnologia do 
Queijo do Seridó e o Projeto Compre que é Daqui, que vai promover e valorizar o 
produto e o comércio potiguar. 

A Ponte Forte/Redinha, uma obra do Governo do Estado de 137 milhões de reais, 
está com o seu cronograma rigorosamente dentro do estabelecido. A fundação de estacas 
no trecho do Forte está concluída e realizados os testes. 

A partir do início de março está previsto o início da concretagem de pilares do 
trecho do Forte. Em junho, a superestrutura de vigas e lajes do lado do Forte e as 
fundações do trecho do rio Potengi. 

Em relação às estradas, reservamos 100 milhões de reais. Abandonadas ao longo 
dos anos, em importantes trechos não há como recuperar a rodovia, tem que ser feita 
uma nova estrada. O Rio Grande do Norte tem mil quilômetros em quatro eixos por onde 
escoam a produção e outras atividades econômicas. Em boa hora, o governo federal 
também está anunciando investimentos em estradas. A recuperação da malha rodoviária 
federal é fundamental, pois tem imediata repercussão nas estradas estaduais. Se as BRs 
não oferecerem boas condições de tráfego, os veículos de cargas são deslocados para as 
rodovias estaduais, que não são dimensionadas para o tráfego de carga pesada. 

Em Mossoró, no primeiro ano, ligamos a avenida Alberto Maranhão até o 
quilômetro zero da RN-117. Está concluído o Complexo Viário da Liberdade, no Alto de 
São Manoel, entroncamento com a BR-11O, uma obra de 4 milhões e 300 mil reais. Para a 
sua inauguração resta apenas o paisagismo da rótula. 

Atenção também será dada às rodovias incluídas no Pólo Costa Branca. Já demos a 
ordem de serviço para iniciar a obra que fará a ligação Grossos - Tibau. Iniciaremos, 
até junho, a estrada que liga Ponta do Mel a Porto do Mangue. 
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Em 2005, iniciaremos a urbanização e saneamento das praias de Cotovelo, Pirangi 

do Norte, Pirangi do Sul e Redinha Nova. Na Redinha, em parceria com a Prefeitura do 
Natal, já fizemos a urbanização, agora virá o saneamento. O programa de saneamento 
chegará a sessenta e duas cidades. Já iniciado o programa, representará o maior 
investimento em obras estruturantes do nosso governo. Serão, no final, mais de 400 
milhões de reais investidos.  

Aos ilustres membros do Ministério Público, devo anunciar que este ano serão 
concluídas as obras de sua sede própria. 

Não posso deixar de destacar a parceria com o governo do Presidente Lula, que 
deseja um País soberano, forte economicamente, com emprego e renda, democrático e com 
instituições republicanas consolidadas. 

Em razão do compromisso obtido junto à Presidência da República para inclusão 
do Rio Grande do Norte na rota ferroviária da Transnordestina, será iniciado o estudo 
de viabilidade econômica para a construção do ramal Mossoró/entroncamento com o ramal 
Macau/Natal. Isso facilitará o escoamento da produção de sal, cimento, granito, 
frutas, camarão e petróleo. São aproximadamente 130 quilômetros de extensão e custos 
da ordem de 65 milhões de reais. A restauração do ramal existente entre Macau e Natal, 
de 240 quilômetros, está orçada em 32 milhões de reais. 

Tenho a satisfação de anunciar, para o próximo mês de março, duas grandes obras 
federais - o início da construção da rede de gasoduto que irá beneficiar 52 municípios 
do Rio Grande do Norte, a partir de Mossoró e passando pelo Vale do Açu, até o Seridó. 
A obra representará um investimento de 118 milhões de reais somente no trecho que 
cortará o Estado. E a duplicação da BR-101 a partir de Natal, que é fundamental para a 
integração econômica do Rio Grande do Norte com o Nordeste. 

Também neste primeiro semestre será inaugurada a Planta de Querosene de Aviação 
que irá produzir 1.500 barris/dia, duplicando a produção de diesel no Pólo Industrial 
de Guamaré. A produção desse combustível atenderá as necessidades de consumo do Rio 
Grande do Norte. O excedente seguirá para os estados da Paraíba e do Ceará. 

No segundo semestre deste ano, será inaugurada a Terceira Unidade de 
Processamento de Gás Natural, que irá acrescentar um milhão e meio de metros 
cúbicos/dia à capacidade de processamento de gás natural. E, finalmente, a Termoaçu, 
que estava parada, será reiniciada a obra, no município de Alto do Rodrigues, com 
previsão de conclusão para o final do próximo ano, um investimento de 300 milhões de 
dólares. 

O Governo do Estado está investindo os primeiros 5 milhões de reais na ampliação 
da rede de distribuição de gás que vai triplicar a oferta de gás natural em Mossoró, 
permitindo que as atuais indústrias instaladas naquele importante município possam se 
beneficiar com a oferta de gás natural. 

A Potigás também está ampliando a rede em Natal e na Grande Natal, que soma 
investimentos da ordem de 2 milhões e 500 mil reais. Na capital, a duplicação do ramal 
tronco Norte/Sul possibilitará o aumento do fornecimento de gás na Grande Natal, 
passando dos atuais 300 mil metros cúbicos/dia para 600 mil metros cúbicos/dia. 

Em 2005, a entrada de mais capital privado para financiamento, os novos 
empreendimentos turísticos e mais obras públicas em saneamento e habitação serão 
fatores que fortalecerão a indústria da construção civil, forte receptora de mão-de-
obra.   

Senhoras e Senhores Deputados, 
Há quem reaja ao meu estilo de governar. 
Paciência! 
Não abro mão de condenar a passividade, de combater os que não pensam no 
interesse 

público.  
As vozes mais influentes dos antigos caciques da política não vão interromper o 

nosso caminho.   

Senhor Presidente, 
Um dia, quando for escrita a história deste tempo, tenho a convicção de que não 

foi em vão que o povo confiou a uma mulher o destino e a administração do Rio Grande 
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do Norte, como também não foi em vão que reuni as minhas mãos limpas às do guerreiro 
povo do Rio Grande do Norte na construção de um Estado melhor para todos.  

Nosso escudo é a proteção de Deus e nosso destino é a construção de um futuro 
melhor para o Rio Grande do Norte e seu povo.  

Para finalizar, quero agradecer a Deus e a todos os que estão nessa cruzada pelo 
crescimento do Rio Grande do Norte. Aos senhores Deputados, aos servidores estaduais, 
aos empresários e trabalhadores da iniciativa privada, aos homens e mulheres que todos 
os dias trabalham por um Estado mais justo e mais humano e que estão ao nosso lado 
construindo um caminho certo para a nossa terra e para o futuro das próximas gerações. 

Vamos continuar unidos, superando os desafios e enfrentando as vozes do 
pessimismo, mas certos de que estamos fazendo um novo Rio Grande do Norte.     

Muito obrigada.  
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE LEI Nº 010/05 
PROCESSO  Nº 091/05  

Reconhece como de Utilidade 
Pública a Entidade que especifica, 
e dá outras providências.    

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:   

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

Art. 1º Fica reconhecida como de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DOS E DAS 
PROFISSIONAIS DO SEXO E CONGÊNERES DO ESTADO DO RN,  com sede no município de Natal/RN 
e foro jurídico na cidade de Natal/RN.   

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

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 
Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 17 de fevereiro de 2005.      

Deputado PAULO DAVIM 
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE LEI Nº 021/2005 
PROCESSO  Nº 278/05

  
Reconhece como de Utilidade 
Pública a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de João 
Câmara – CDL.    

O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:    

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

Art. 1.º - Fica Reconhecido como de Utilidade Pública a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de João Câmara – CDL, com sede na Rua Sete de Setembro, n.º 56 no município 
João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.    

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

Sala das Sessões do Palácio “José Augusto”, em Natal (RN), 08 de março de 2005.     

Deputado JOSÉ ADÉCIO  
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PROJETO DE LEI Nº 022/2005 
PROCESSO  Nº 279/05 

 
Reconhece como de Utilidade 
Pública a Organização Porto Vivo.  

O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:    

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

Art. 1.º - Fica reconhecido como de Utilidade Pública a Organização Porto Vivo, 
com sede na Rua José Alves Maia, n.º 11, centro, no município de Porto do Mangue, 
Estado do Rio Grande do Norte.   

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

Sala das Sessões do Palácio “José Augusto”, em Natal (RN), 08 de março de 2005.     

Deputado JOSÉ ADÉCIO 
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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA OITAVA 
LEGISLATURA.  

Aos dois dias do mês de março de dois mil e cinco, à hora Regimental, sob a 
Presidência dos Excelentíssimos Senhores Deputados ROBINSON FARIA, FRANCISCO JOSÉ e 
Excelentíssima Senhora Deputada LARISSA ROSADO, e Secretariada pelos Excelentíssimos 
Senhores Deputados RICARDO MOTTA e FRANCISCO JOSÉ, presentes na Casa os 
Excelentíssimos Senhores Deputados DADÁ COSTA, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, 
FRANCISCO JOSÉ, GETÚLIO RÊGO, GILVAN CARLOS, JOACY PASCOAL, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, 
MARCIANO JÚNIOR, PAULO DAVIM, VIVALDO COSTA, e ausentes os Excelentíssimos Senhores 
Deputados ALEXANDRE CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, ELIAS FERNANDES, GESANE MARINHO, JOSÉ 
ADÉCIO, LUIZ ALMIR(ausência justificada), NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, RAIMUNDO 
FERNANDES, RICARDO MOTTA, ROBINSON FARIA e RUTH CIARLINI(os três últimos com ausências 
justificadas), havendo número legal a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão 
anterior, aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE, constou: Projeto de Lei do Deputado 
CLÁUDIO PORPINO reconhecendo como de Utilidade Pública o Instituto de Desenvolvimento 
da Educação(IDE), com sede e foro nesta Capital; Projeto de Lei da Deputada LARISSA 
ROSADO que dispõe sobre a construção de creches e estabelecimentos de pré-escola em 
conjuntos habitacionais construídos com recursos do Governo Estadual; requerimento do 
Deputado CLÁUDIO PORPINO encaminhando à família do senhor João Lúcio Lustosa, voto de 
pesar pelo seu falecimento; requerimento do Deputado VIVALDO COSTA encaminhando à 
família do senhor José Domingos de Oliveira, voto de pesar pelo seu falecimento; dois 
requerimentos do Deputado MARCIANO JÚNIOR solicitando a Secretaria de Defesa Social, a 
instalação de uma Delegacia de Polícia Especializada em Roubos e Furtos, no bairro 
Rosa dos Ventos, em Parnamirim; e ao Senac, a permanência da Unidade daquela 
instituição no Município de Parnamirim; três requerimentos da Deputada LARISSA ROSADO 
solicitando as Secretarias: de Saúde, a implementação de um Programa Estadual de Saúde 
voltado para a Mulher Negra; de Saúde, a realização de pesquisa, em parceria com o 
IBGE, com o objetivo de determinar a situação de trabalho dos idosos economicamente 
ativos no Estado; e solicitando a realização de uma Audiência Pública para discutir 
sobre a alteração no número de vagas nas Câmaras de Vereadores do Estado; três 
requerimentos do Deputado PAULO DAVIM solicitando a Secretaria de Educação, a 
recuperação da Escola Estadual “Godofredo Castro”, em Caiçara do Norte; a Cosern, a 
reposição de lâmpadas queimadas da iluminação pública no Distrito de Cajueiro, em 
Touros; e encaminhando voto de congratulações a Unidade Materno Infantil - Maternidade 
das Quintas, pela Menção Honrosa do Prêmio “Galba de Araújo”, conferido pelo 
Ministério da Saúde; três requerimentos do Deputado GILVAN CARLOS solicitando a 
Secretaria de Recursos Hídricos, a instalação de poços, com cata-vento na Comunidade 
Bom Lugar; e a Cosern, a eletrificação rural para a Comunidade Bom Lugar e Sítio 
Graças, ambos em Paraú; quatro requerimentos da Deputada RUTH CIARLINI solicitando as 
Secretarias: de Saúde, a implantação de serviço especializado em gestão de alto risco 
na Rede Pública Estadual de Saúde, em Mossoró; de Ação Social, a inclusão do Município 
de Baraúna no Programa Casa da Gente; solicitando a realização de uma Audiência 
Pública, na cidade de Mossoró, para discutir sobre as dificuldades que poderão ser 
enfrentadas pela indústria salineira do Rio Grande do Norte; e encaminhando voto de 
congratulações, pelos cento e quatro anos de criação do Colégio Diocesano Santa Luzia, 
em Mossoró; cinco requerimentos do Deputado EZEQUIEL FERREIRA sugerindo as 
Secretarias: de Defesa Social, a construção e instalação de Unidade do Itep, em 
Currais Novos; de Desenvolvimento Econômico, agilidade na conclusão da obra do Centro 
Tecnológico do Queijo(CTQ), em Currais Novos; da Agricultura, a instalação de uma 
barragem submersa na Comunidade Riacho do Prato, em Angicos; de Ação Social, a 
ampliação do Programa de Habitação Pública, em Angicos; e a implantação de uma Central 
do Trabalhador, em Currais Novos; Comunicado do Deputado NELSON FREIRE, informando sua 
desfiliação do Partido Democrático Trabalhista(PDT); ofícios: 536 e 549/05            
DEPEN-GAB informando a celebração dos Convênios 004 e 043/04 entre o Ministério da 
Justiça e a Secretaria da Justiça e da Cidadania, objetivando a execução dos 
Programas: “Vida e Esperança para Egressos’ e “Arca das Letras”; nºs 16 e  17/05-
GP/FAPERN informando a celebração dos Convênios firmados entre as 
FAPERN/FINEP/UERN/SEDEC. Havendo ORADORES INSCRITOS, com a palavra o Deputado GILVAN 
CARLOS inicialmente registrou a presença, nas galerias, dos Suplentes de Vereadores da 
Cidade de Mossoró. Em seguida reportou-se sobre a redução de representatividade das  
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Câmaras Municipais do país. Considerou o fato uma injustiça e uma decisão precipitada 
do Tribunal Eleitoral. Ressaltou que na Cidade de Mossoró grande parte da população 
ficou órfã de seus representantes na Câmara. Disse que será apresentada Moção de apoio 
ao Movimento em Defesa da Constituição pela volta dos Vereadores, de iniciativa da 
Deputada LARISSA ROSADO e Outros. Agradeceu o apoio da Governadora ao Movimento. Em 
aparte a Deputada LARISSA ROSADO congratulou-se com o pronunciamento e externou seu 
apoio ao Movimento. Recebeu apoio, ainda, através de apartes, dos Deputados FRANCISCO 
JOSÉ e VIVALDO COSTA solidarizando-se com o Movimento. Retomando seu pronunciamento o 
Orador agradeceu o início das obras de construção das estradas de Mossoró e Municípios 
Circunvizinhos. Registrou e agradeceu, com satisfação, as ações da Governadora naquela 
Região. Com a palavra o Deputado PAULO DAVIM deu ciência sobre sua participação em 
audiência entre o Secretário de Saúde e o Sindicato dos Médicos. Ressaltou que, após 
externar sua preocupação,  o Sindicato considerou a reunião satisfatória. Informou que 
não haverá mudança nos Plantões Eventuais e ratificou a realização de concurso público 
para preenchimento das vagas na área de saúde. Teceu esclarecimentos a respeito da 
diferença no pagamento dos salários dos servidores da saúde, em decorrência de 
problemas técnicos, mas será corrigida através do pagamento em folha suplementar.  
Parabenizou a Cidade de Mossoró, pela instalação do Centro de Hematologia e Oncologia, 
bem como a Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região. 
Parabenizou também a Prefeitura de João Câmara, pelas instalações das Novas Equipes de 
Saúde na Família. Registrou com satisfação a descentralização e interiorização da 
Unicat. Associaram-se ao seu pronunciamento os Deputados JOSÉ DIAS e MARCIANO JÚNIOR. 
Facultada a palavra ao Deputado FERNANDO MINEIRO que, inicialmente, registrou a 
presença dos Suplentes de Vereadores de Mossoró e manifestou seu apoio ao Movimento. 
Propôs a visita do Secretário de Saúde a este Poder Legislativo, com o objetivo de 
expor as medidas adotadas e as suas propostas para a área da Saúde no Estado. 
Anunciada a ORDEM DO DIA: não houve proposições a apresentar nem matéria a deliberar. 
Facultada a palavra às LIDERANÇAS, não houve pronunciamentos. Facultada a palavra às 
Comunicações PARLAMENTARES, Deputado MARCIANO JÚNIOR dela fez uso apresentando 
justificativa de requerimento de sua iniciativa solicitando a Secretaria de Defesa 
Social, a instalação de uma Delegacia de Polícia Especializada em Roubos e Furtos, no 
bairro Rosa dos Ventos, em Parnamirim. Deputado PAULO DAVIM fez uso da palavra para 
convidar os Parlamentares e a sociedade em geral para participarem de Audiência 
Pública, no dia seguinte, para discutir sobre a violência nos Estádios do Estado.  A 
Presidência anunciou e convidou a todos para participarem de Sessão Solene em 
Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, às dezesseis horas, do dia nove do corrente. 
Nada mais havendo a tratar a Presidência encerrou a Sessão anunciando que compareceram 
doze Senhores Parlamentares convocando uma Outra Ordinária para amanhã, à hora 
Regimental.  

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em 
Natal, 3 de março de 2005.   

A presente Ata foi por mim lavrada, Francisca Elizabete Xavier Freire, Assistente 
Parlamentar - PL 02, mat. 67.048-0, que após lida e aprovada, será assinada pelos 
Excelentíssimos Senhores:   

Presidente  

1º Secretário                                               2º Secretário   
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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA QÜINQUAGÉSIMA OITAVA 
LEGISLATURA.  

Aos três dias do mês de março de dois mil e cinco, à hora Regimental, sob a 
Presidência da Excelentíssima Senhora Deputada LARISSA ROSADO e Secretariada pela 
Excelentíssima Senhora Deputada GESANE MARINHO e Excelentíssimo Senhor Deputado 
EZEQUIEL FERREIRA, presentes na Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados ALEXANDRE 
CAVALCANTI, CLÁUDIO PORPINO, EZEQUIEL FERREIRA, FERNANDO MINEIRO, FRANCISCO JOSÉ, 
GESANE MARINHO, GILVAN CARLOS, JOSÉ DIAS, LARISSA ROSADO, MARCIANO JÚNIOR, PAULO 
DAVIM, RICARDO MOTTA, VIVALDO COSTA, e ausentes os Excelentíssimos Senhores Deputados 
DADÁ COSTA, ELIAS FERNANDES, GETÚLIO RÊGO(ausência justificada), JOACY PASCOAL, JOSÉ 
ADÉCIO, LUIZ ALMIR(ausência justificada), NÉLTER QUEIROZ, PAULINHO FREIRE, RAIMUNDO 
FERNANDES, ROBINSON FARIA e RUTH CIARLINI(os dois últimos com ausências justificadas), 
havendo número legal a Sessão é aberta com a leitura da Ata da Sessão anterior, 
aprovada, sem restrições. Do EXPEDIENTE, constou: requerimento do Deputado CLÁUDIO 
PORPINO encaminhando voto de congratulações pelos quatro anos de criação da “Casa da 
Ribeira”; dois requerimentos  do Deputado GILVAN CARLOS solicitando a Secretaria de 
Recursos Hídricos, administradores  para os Açudes Públicos do Estado; e encaminhando 
à família do senhor Maécio Falcão Duarte, voto de pesar pelo seu falecimento; dois 
requerimentos da Deputada LARRISA ROSADO solicitando a Secretaria de Infra-estrutura, 
a realização de Convênios com Prefeituras e o Governo Federal, com o objetivo de 
instalar sistemas de saneamento básico em propriedades rurais, desenvolvidos pela 
Embrapa; e encaminhando à família do Padre Flávio Jerônimo do Nascimento, voto de 
pesar pelo seu falecimento; dois requerimentos do Deputado FRANCISCO JOSÉ solicitando 
as Secretarias: de Educação, a implantação de Ensino Médio na Escola Estadual 
“Professor Solon Moura”; e de Ação Social, a instalação de unidade do Restaurante 
Popular, nas proximidades do Campus Central da Uern, em Mossoró; dois requerimentos da 
Deputada RUTH CIARLINI solicitando as Secretarias: de Saúde, a reativação do Banco de 
Leite de Mossoró; e de Recursos Hídricos, a construção de Adutora entre os Distritos 
de Riacho do Pato e Rio Velho, em Angicos; dois requerimentos do Deputado RICARDO 
MOTTA solicitando ao D.E.R., o recapeamento asfáltico no trecho entre a BR-226 e a RN-
129, em Lajes Pintadas; e a Telemar, a instalação de dois telefones públicos nos 
Sítios Bom Destino e Malagueta, em Lajes Pintadas; cinco requerimentos do Deputado 
EZQUIEL FERREIRA solicitando as Secretarias: de Saúde, medicamentos para a Farmácia 
Popular do Município de Currais Novos; de Agricultura, a instalação de uma Barragem 
Submersa na Comunidade Rio Velho; de Ação Social, a ampliação do Programa “Habitação 
Pública”; bem como a implantação de uma Central do Trabalhador, todos para o Município 
de Angicos; e a Emater, sugerindo a implantação do Projeto “Letras no Campo”, em João 
Câmara. Não havendo ORADORES INSCRITOS, a palavra é facultada e não houve 
pronunciamentos. Anunciada a ORDEM DO DIA: não houve proposições a apresentar nem 
matéria a deliberar. Facultada a palavra às Comunicações de LIDERANÇAS e 
PARLAMENTARES, não houve pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar a Presidência 
encerrou a Sessão anunciando que compareceram treze Senhores Parlamentares convocando 
uma Outra Ordinária para terça-feira, à hora Regimental.  

Sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em 
Natal, 8 de março de 2005.   

A presente Ata foi por mim lavrada, Francisca Elizabete Xavier Freire, Assistente 
Parlamentar - PL 02, mat. 67.048-0, que após lida e aprovada, será assinada pelos 
Excelentíssimos Senhores:   

Presidente  

1º Secretário                                               2º Secretário 
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PORTARIA N° 001/2005-PCES  

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE SINDICÂNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria N°. 
003/2005-PGAL,  

RESOLVE:  

DESIGNAR a servidora KECIA MARIA SOARES ABDON, Assessora Técnico Legislativo, 
matrícula N°. 99.303-4 para exercer as funções de Secretária junto a Comissão Especial 
de Sindicância, ficando a disposição desta Comissão até o encerramento dos trabalhos.  

REGISTRE-SE.  

PUBLIQUE-SE. 

COMUNIQUE-SE.  

Sala da Comissão Especial, em Natal, 10 de março de 2005.  

Wilton Marquês do Monte Lima 
PRESIDENTE    

PORTARIA N° 003/2005-PGAL  

A PROCURADORA GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso das atribuições que lhe confere o Regulamento da Procuradoria Geral da 
Assembléia Legislativa, aprovado pelo Ato da Mesa n° 139/2002, de 25 de junho de 2002 
e processo n° 1.398/2004,  

RESOLVE:  

DESIGNAR os servidores WILTON MARQUES DO MONTE LIMA, matrícula n° 66.812, 
Procurador, KECIA MARIA SOARES ABDON, matrícula n° 099.303-4, Assessora Técnico 
Legislativo e REJANE CASTRO DA SILVEIRA FERREIRA, matrícula nº, 099.238-0, Assessora 
Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal da Procuradoria Geral da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, para constituírem Comissão Especial, sob 
a presidência do primeiro, com a finalidade de realizar sindicância, nos termos dos 
artigos 154, 155 e 156 da Lei Complementar n° 122/94, na Secretaria de Informática, 
com o prazo de 30 dias apresentar relatório conclusivo.  

REGISTRE-SE na Assessoria Técnica, 

PUBLIQUE-SE no Boletim Oficial da Assembléia, 

COMUNIQUE-SE.  

Gabinete da Procuradora Geral da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Norte, em Natal, 04 de março de 2005.  

Rita Mercês Reinaldo 
PROCURADORA GERAL 
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

ATO Nº 050/, de 2005 
DA MESA   

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 69, XIX, do Regimento Interno,   

R  E  S  O  L  V  E:  

TORNAR SEM EFEITO os Atos de nºs  045, 046, 047 e 048/2005.  

Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio “JOSÉ 
AUGUSTO”, em Natal, 23 de fevereiro de 2005  

Deputado ROBINSON FARIA – Presidente 
Deputada LARISSA ROSADO – 1º Vice-Presidente 
Deputado VIVALDO COSTA – 2º Vice-presidente 

Deputado RICARDO MOTTA – 1º Secretário 
Deputado RAIMUNDO FERNANDES – 2º Secretário 

Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI – 3º Secretário 
Deputado PAULO DAVIM – 4º Secretário    

ATO Nº 052, DE 2005 
DA MESA  

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 69, XIX, do Regimento Interno, e tendo em vista 
o que consta do Processo nº 0316/2005-PL,  

R  E  S  O  L  V  E:  

EXONERAR, a pedido, KÁTIA MARIA LEAL ALVES, do cargo em comissão de Oficial 
de Gabinete Parlamentar, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Norte, criado pela Lei n.º 5.744, de 04 de janeiro de 1988, a partir 
desta data.  

Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio “JOSÉ 
AUGUSTO”, em Natal, 01 de março de 2005.  

Deputado ROBINSON FARIA – Presidente;  
Deputada LARISSA ROSADO – 1º Vice-Presidente;  
Deputado VIVALDO COSTA – 2º Vice-presidente;  

Deputado RICARDO MOTTA – 1º Secretário;  
Deputado RAIMUNDO FERNANDES – 2º Secretário;  

Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI – 3º Secretário;  
Deputado PAULO DAVIM – 4º Secretário   
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
ATO Nº 053, de 2005 

DA MESA  

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 69, XIX, do Regimento Interno, e tendo em vista 
o que consta do Processo nº 0316/2005-PL,  

R  E  S  O  L  V  E:  

NOMEAR JORGE FERNANDO SILVA DE LIMA para exercer o cargo em comissão de 
Oficial de Gabinete Parlamentar, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Norte, criado pela Lei n.º 5.744, de 04 de janeiro de 1988, 
mantido pela Resolução nº 020, de 22 de novembro de 2001 e transformado pela Resolução 
nº 001, de 24 de fevereiro de 2003,  partir desta data.  

Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio “JOSÉ 
AUGUSTO”, em Natal, 01 de março 2005.  

Deputado ROBINSON FARIA – Presidente; 
Deputada LARISSA ROSADO – 1º Vice-Presidente; 
Deputado VIVALDO COSTA – 2º Vice-presidente; 

Deputado RICARDO MOTTA – 1º Secretário; 
Deputado RAIMUNDO FERNANDES – 2º Secretário; 

Deputado ALEXANDRE CAVALCANTI – 3º Secretário; 
Deputado PAULO DAVIM – 4º Secretário  
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RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

PORTARIA Nº 001/2005 – CCI     

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das suas atribuições, e considerando a 
necessidade de uniformizar procedimentos da despesa pública para as quais seja 
dispensável licitação, e visando agilizar e prover de maior eficiência a tramitação de 
ações dessa natureza,   

RESOLVE:   

Art. 1°. Adotar no âmbito da administração do Poder Legislativo os procedimentos 
constantes no Ato Normativo n° 0013/2005 - Control, de 18 de fevereiro de 2005, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de fevereiro de 2005.  

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

Comissão de Controle Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Norte, Palácio "JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 09 de março de 2005.         

RITA DAS MERCÊS REINALDO 
Presidente da CCI 


