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- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Dispõe
sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na
tubulação do sistema de abastecimento de água e dá outras
providências”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Art. 1º - A empresa detentora de concessão para
fornecimento de água no Estado de Rondônia instalará, por
solicitação do consumidor, equipamento eliminador de ar na
tubulação que antecede o hidrômetro de seu imóvel.

Parágrafo Único – As despesas decorrentes da aquisição
e da instalação do equipamento correrão a expensas da
empresa concessionária.

Art. 2º. – O  teor desta lei será divulgado ao consumidor
por meio de informação impressa na conta mensal de água
emitida pela empresa concessionária.

Art. 3º. – A empresa concessionária terá o prazo de 180
(cento e oitenta) dias para dispor de estoque do equipamento
para atender as solicitações dos consumidores.

Art. 4º. – O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 sessenta) dias contados da data da sua publicação.

Art. 5º. – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação
revogando-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Após muitos estudos técnicos, ficou comprovado que a
passagem de ar através do hidrômetro é registrada como
consumo de água, com isso, empresas desenvolveram um
equipamento capaz de bloquear o fluxo de ar e impedir que o
hidrômetro contabilize esse ar como fornecimento efetivo ao
consumidor.

Diversos fatores como rompimento na rede de
encanamento, falha no fornecimento de água, pausa para
manutenção, dentre outros, podem ocasionar o acúmulo de ar
na rede de distribuição. Quando o fornecimento é restabelecido,
a água força o ar acumulado a sair nos pontos de distribuição e
isso faz com que o hidrômetro marque a passagem de ar como
fornecimento de água, causando prejuízos aos consumidores
que são obrigado a pagar por algo inexistente.

Plenário das Deliberações, 20 de agosto de 2007
  Jesualdo Pires Deputado Estadual – PSB
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-PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Declara
de utilidade pública a União Estadual dos Estudantes – U.E.E/
RO.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA;

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública a União
Estadual dos Estudantes – U.E.E/RO.

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

JUSTIFICATIVA

A história recente do Brasil e do Estado de Rondônia
tem sido testemunha viva a ação social dos Estudantes na luta
pelos interesses da sociedade, luta pelas garantias
democráticas e ações diretas de utilidade pública envolvendo
as manifestações de direitos comum.

Como entidade civil sem fins lucrativo a UEE/RO, atua
de forma firme e consciente pela melhoria da qualidade do
ensino em todos os níveis, do aprendizado da classe estudantil
nos 52 municípios do Estado, levando programas e projetos
de desenvolvimento sustentável da educação, esporte e atos
culturais, consolidando o intercambio com as demais entidades
sociais organizadas.

Diante dos fatos acima é que solicitamos dos nobres
Pares apoio em favor do presente projeto de lei.

Plenário das Deliberações, 27 de agosto de 2007
Deputado Alex Testoni - 1º Vice-Presidente/ALE

-REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Requer
a concessão de Voto de Pesar à família do Dr. Hugo Parra
Motta, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
pelo falecimento ocorrido no dia 1 de setembro de 2007.

O Deputado que o presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário na forma regimental, requer concessão de Voto de

Pesar à família do Dr. Hugo Parra Motta, pelo falecimento
ocorrido no dia 1 de setembro de 2007, em Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

Lamentável a perda que a comunidade de Porto Velho
e de todo Estado de Rondônia sofreu com o falecimento do Dr.
Hugo. Pessoa querida e bem quista em seu meio, filho da terra
porto-velhense de 58 anos, o conselheiro era filho do casal
Moacir Motta e Zoraide Parra Motta. Era divorciado e deixou
órfãos três filhos, tendo sido diretor da seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil.

O conselheiro era advogado, com curso de Ciências
Jurídicas pela Universidade Mackenzie (SP), logo após vindo a
atuar no fórum de Porto Velho.

Foi uma pessoa que dedicou sua vida profissional em
prol do nosso Estado, conforme segue:

Em 1983 assumiu como Procurador da Assembléia
Legislativa do Estado.

Em 1991 assumiu como Secretário-Chefe da Casa Civil
do Governo do Estado.

No dia 16 de dezembro de 1991, foi indicado para
compor o Tribunal de Contas.

Foi Corregedor no período 1997/1998 - mesma função
que ocupava agora.

Sua última participação no Tribunal de Contas foi no
dia 30 de agosto, quando presidiu a reunião do colegiado Pleno.

Na Assembléia Legislativa, como Procurador, participou
ativamente das elaborações da primeira (1983) e segunda
(1989) Constituições do Estado, tendo sido agraciado em ambas
com o título de Constituinte Honorário.

Era detentor do título de Amigo de Pimenta Bueno,
concedido em 2004 pela Câmara Municipal.

Consternados, dedicamos nossas condolências aos
familiares.

Plenário das Deliberações, 3 de setembro de 2007
Valter Araújo Deputado Estadual
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Requer
a concessão Voto de Pesar à família, do senhor Antonio
Morimoto, pelo seu falecimento ocorrido em Brasília, na
madrugada do dia 28 de agosto de 2007

O Deputado que o presente subscreve, ouvido douto
Plenário na forma regimental, requer concessão de Voto de
Pesar à família do senhor Antonio Morimoto, pelo seu
falecimento ocorrido na madrugada do dia 28 de agosto de
2007, em Brasília.

JUSTIFICATIVA

O ex-deputado federal Antonio Morimoto, eleito duas
vezes pelo Estado de São Paulo, foi o relator da Lei que
transformou o Território de Rondônia em Estado.

Advogado e empresário do setor de comunicações, veio
a Rondônia onde exerceu vários cargos importantes, na gestão
do então Governador Jerônimo Santana. Foi Secretário de
Estado da Administração e Presidente da CERON.

Nascido em Promissão SP, em 5 de novembro de 1934,
começou sua carreira política representando a comunidade
Japonesa, apontado pela Associação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japonesa do Brasil como o marco  da
integração social e política dos brasileiros descendestes de
japoneses, faleceu aos 72 anos de idade.

Conforme relato do historiar Francisco Matias em seu
livro “Pioneiros – Ocupação Humana e Trajetória Política de
Rondônia”, Morimoto iniciou sua carreira política como vereador
no município paulista de Andradina, eleito em 1956. Em seguida
elegeu-se deputado estadual por três legislaturas 1963 a 1975
foi vice-presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo
(1970/71) e presidiu a solenidade de posse do governador Paulo
Maluf, num delicado momento político nacional.

Foi deputado federal por São Paulo pelo legenda da
Arena, eleito em 1974 e reeleito em 1978. Destacou-se como
defensor dos interesses de Rondônia no Congresso Nacional.
Em 1976 foi o relator do projeto de lei de autoria do deputado
Jerônimo Santana, sobre a transformação do Território de
Rondônia em Estado.

Em 1982, filiado ao PDS de Vilhena, tentou lançar-se
candidato a senador de Rondônia, mas seu nome não foi
homologado na convenção regional que provocou sua desfiliação
desse Partido. Em 1986, filiado ao PMDB, foi candidato a
senador, pela sublegenda denominada “Chapa B’, obteve 34.687
votos e ficou como 2º suplente. Em 1987 assumiu o cargo de
Secretário de Estado da Administração no Governo Jerônimo
Santana. Em seguida presidiu as Centrais Elétricas de Rondônia
(CERON).

Nas eleições de 1990, filiado ao PTB, concorreu a uma
cadeira na Câmara Federal e teve 2.765 votos e ficou na 1º

suplência das coligação PTB/PDS/PDT/PST. Em 08 de novembro
de 1991, assumiu o cargo de deputado federal.

Foi presidente da Executiva Regional do PPR e nas
eleições de 1994, foi candidato a senador, obtendo 20.574 votos
e ficou no penúltimo lugar na votação geral. Por último, estava
filiado do PMN (Estadão de Norte).

Em Rondônia, sua preocupação sempre foi voltada à
área da agricultura, exercendo em 1990 a Presidência
Federação da Agricultura e Vice-Presidência da Confederação
Nacional de Agricultura – Porto Velho/RO.

Lamentamos a perda.
Plenário das Deliberações, 3 de setembro de 2007
Valter Araújo Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a realização de 1.000m de asfalto na
RO 257, dentro do perímetro urbano do Distrito de 5º BEC,
Município de Machadinho do Oeste.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
do Estado de Rondônia – DER, Dr. Jacques da Silva Albagli, a
necessidade de realizar 1.000m de asfalto na RO-257, dentro
do perímetro urbano do Distrito de 5º BEC, Município de
Machadinho do Oeste.

JUSTIFICATIVA

A RO-257 liga Ariquemes ao 5º BEC e passa dentro do
referido Distrito. Está sendo asfaltada a rodovia MC03 que liga
Vale do Anari à Machadinho do Oeste e as duas se cruzam
justamente na área urbana do referido Distrito, motivo pelo
qual a população solicitou nossa interferência junto ao
Governador do Estado para estender 1.500m de asfalto na área
urbana para proporcionar uma melhor qualidade de vida àquela
população.

Somos conhecedores da realidade do nosso Estado e
no período do verão amazônico a população, principalmente,
as crianças são acometidas de várias doenças respiratórias
em decorrência de fumaça e poeira. Caso seja concretizado
esse benefício elimina-se um fator de risco à saúde da
população, que é a poeira que prejudica muito as famílias
daquela cidade.

Portanto, nossa reivindicação não se prende somente a
uma melhor qualidade de vida da população, mas
essencialmente à saúde, pois o benefício previne uma série de
problemas de saúde que podem acarretar mais transtornos
não só à população, mas também ao Poder Público que tem a
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responsabilidade de disponibilizar saúde a todo cidadão
desprovido de recursos financeiros para isso.

Plenário das Deliberações, 4 de setembro de 2007.
Tiziu Jidalias – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLAÚDIO E OUTROS –
Indica a necessidade de equiparação salarial dos Agentes
Penitenciários ao do Soldado Policial Militar.

Os Parlamentares que a presente subscrevem, requerem
à Mesa Diretora na forma regimental seja oficiado ao Senhor
Governador, indicando a necessidade de proceder a estudos e
a efetiva equiparação salarial dos Agentes Penitenciários aos
dos Soldados Policiais Militares e Bombeiros Militares.

JUSTIFICATIVA

A categoria funcional de Agente Penitenciário é de suma
importância para a Segurança Pública do Estado, embora este
profissional não faça parte do quadro funcional da SESDEC,
sua atividade é intrinsecamente ligada à questão da Segurança
Pública, uma vez que é esta a atividade funcional de Estado
que mantém a guarda e a segurança interna dos
estabelecimentos prisionais. Lidam os agentes penitenciários
todos os dias com indivíduos de alta periculosidade arriscando
diariamente suas vidas para que nós possamos ter uma
sensação maior de segurança, justo então se faz que este
profissional tenha sua remuneração equiparada ao do Policial
Militar, que também tem uma atividade de alto risco no combate
à criminalidade fazendo o policiamento ostensivo de nossa
sociedade.

  Plenário das Deliberações, 23 de agosto de 2007.

Luiz Cláudio – Deputado Estadual
Ezequiel Neiva – 3º Secretário
Wilber Coimbra – Deputado Estadual
Miguel Sena – 2º Vice-Presidente

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de doação de
Tanque de Resfriamento de Leite para a Associação de
Produtores Rurais Fortiori – ASPRUFORT na linha 619 no
município de Jaru.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de doação de um Tanque
de Resfriamento de Leite à Associação de Produtores Rurais
Fortiori – ASPRUFORT na linha 619 no município de Jaru.

JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares,

A presente indicação dispõe sobre a possibilidade do
Governo do Estado através da EMATER, a doação de um Tanque
de Resfriamento de Leite para atender as exigências legais do
Ministério da Agricultura junto à Associação de Produtores Rurais
Fortiori – ASPRUFORT. A referida associação possui 60 pequenos
produtores de leite que somando a produção diária atinge média
de 2.000 litros de leite,  e tal exigência faz-se necessário, pois
a mesma não dispõe no momento de condições de adquirir tal
equipamento com recursos próprios. Por isso, é que vimos
através desta indicação pedir ao Senhor Governador, que tal
solicitação seja atendida.

Diante do exposto e, que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a colaboração dos nobres
Pares para a sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 30 de agosto de 2007.
José Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a possibilidade de doação de um
Tanque de Resfriamento de Leite à Associação dos Produtores
Rurais do Vale do Ubirajara – ASPRUVAU, Linha 617 no
município de Jaru.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a possibilidade de doar Tanque de
Resfriamento de Leite à Associação dos Produtores Rurais do
Vale do Ubirajara – APRUVAU, linha 617 no município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a possibilidade do

Governo do Estado através da EMATER, a doação de um Tanque
de Resfriamento de Leite para atender as exigências legais do
Ministério da Agricultura junto à Associação dos Produtores
Rurais do Vale do Ubirajara – ASPRUVAU. A referida associação
possui 78 pequenos produtores de leite que somando a
produção diária atinge média de 2.500 litros de leite, e tal
exigência faz-se necessário, pois a mesma não dispõe no
momento, de condições de adquirir tal equipamento com
recursos próprios. Por isso, é que vimos através desta indicação
pedir ao Senhor Governador, que tal solicitação seja atendida.

Diante do exposto é, que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a colaboração dos Nobres
Pares para a sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 30 de agosto de 2007.

Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual sobre a urgente necessidade de
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realização do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS),
no âmbito da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que esta subscreve nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual
sobre a urgente necessidade de realização do Curso de
Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), considerando a existência
de Policiais Militares com tempo suficiente para freqüentar o
curso e se tratar de um dos requisitos para que os militares do
Estado sejam promovidos de 2º Sargentos para 1º sargentos
e subtenentes, dentro do âmbito da Polícia Militar.

JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente indicação é a realização do Curso
de Aperfeiçoamento de Sargentos da Policia Militar, ministrado
pela Diretoria de Ensino da instituição, objetiva preparar os 2º
sargentos para serem promovidos a patentes superiores como
1º sargentos e subtenentes, adquirindo novas
responsabilidades dentro do âmbito da Corporação.

A referida capacitação envolve estudos acerca de direito
penal, humano e constitucional, além de contemplar disciplinas
sobre procedimentos administrativos pertencentes à Polícia
Militar, bem como o aperfeiçoamento dos militares do que diz
respeito ao manuseio de armamentos e materiais bélicos,
comumente utilizados pela instituição no atendimento de
ocorrências policiais.

Vale salientar que a graduação almejada por esses
militares, exige que os mesmos contemplem um alto índice de
liderança em seu perfil profissional, pois acabam sendo
responsáveis por policiamentos de grande vulto e por comandar
frações pertinentes à Polícia Militar localizadas no interior do
Estado.

Forçoso é lembrar a existência do fator motivacional,
pois esses militares, como em todas as profissões, necessitam
de ter seu trabalho reconhecido também no âmbito financeiro
para manter seu índice de satisfação elevado, trazendo
benefícios tanto para a instituição como para toda a sociedade.

Diante do exposto, considerando-se ainda que a Polícia
Militar dispõe de local e instrutores para a realização do
mencionado curso, entende-se que o atendimento deste pleito
por parte do Sr. Chefe do Executivo deve ser efetivado com a
máxima urgência, por se tratar da capacitação e motivação
dos militares que serão responsáveis diretos pela eficiência do
atendimento das ocorrências atendidas pela Polícia Militar
especialmente no interior do Estado.

Plenário das Deliberações, 04 de setembro de 2007.
Wilber Coimbra – Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual, da urgente necessidade de aquisição
de 02 (duas) viaturas e coletes balísticos para a 3ª Companhia

de Policiamento Ostensivo do 6º Batalhão de Polícia Militar,
localizada no município de Nova Mamoré.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual,
da urgente necessidade de aquisição de 02 (duas) viaturas e
coletes balísticos par a 3ª Companhia de Policiamento Ostensivo
do 6º Batalhão de Polícia Militar, localizada no município de
Nova Mamoré.

JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente indicação é o de conscientizar o
Sr. Chefe do Executivo das graves dificuldades encontradas
pelos Policiais Militares lotados na 3ª Companhia de
Policiamento Ostensivo, em Nova Mamoré.

Tal fato se justifica se considerando que os militares
daquela localidade utilizam-se de uma única viatura em péssimo
estado de conservação, ocasionando por falta de manutenção
preventiva, encontrando-se com pneus deteriorados e falta de
maçanetas para abertura interna das portas, o que expõe os
policiais a extremo risco de morte em eventual troca de tiros
com delinqüentes, especialmente traficantes que no mais das
vezes usam armas de grosso calibre.

Dentro desse contexto e a título de sugestão, entende-
se que deverão ser adquiridas 02 (duas) viaturas para atender
as necessidades daquela localidade, sendo 01 (uma) para
trafegar no próprio município e a segunda de porte compatível
para realização de policiamento nas linhas, considerando-se
que os terrenos são muito acidentados além de se tratar de
região de fronteira, sendo, portanto, provável corredor de
trafico de drogas, o que dificulta ainda mais os trabalhos dos
militares que lá exercem suas atividades.

Além dos problemas citados acima, os militares que
prestam seus serviços na Companhia ainda trabalham expostos
à própria sorte, quando são obrigados a desempenhar suas
atividades desprovidos de coletes balísticos e recursos bélicos,
instrumentos básicos e extremamente necessários para
qualquer profissional que atua na área de segurança pública.

Os fatos acima citados acabam causando falta de
motivação por parte dos militares, sentindo-se abandonados
pelos entes públicos, observando-se flagrante descaso das
autoridades acerca da área de segurança pública naquela
região.

Assim, solicita-se o atendimento deste pleito por parte
do Sr. Chefe do Executivo, em caráter de urgência, entendendo-
se que os militares que exercem suas atividades no município
de Nova Mamoré e região merecem o respeito e o prestígio
das autoridades constituídas deste Estado.

Plenário das Deliberações, 4 de setembro de 2007.
Wilber Coimbra – Presidente da CCJR/ALE
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Reitera ao
Exmo. Senhor Governador do Estado, a indicação quanto à
necessidade de implantar a rede de água nos Distritos de Nova
Califórnia e Vista Alegre do Abunã, município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, reitera ao
Exmo. Sr. Governador do Estado, ouvido o Douto Plenário na
forma regimental, a indicação quanto a necessidade de viabilizar
junto ao órgão competente, a implantação da rede de água
encanada e tratada nos Distritos de Nova Califórnia e Vista
Alegre do Abunã, município de Porto Velho/RO.

JUSTIFICATIVA

Venho reiterar esta solicitação, em virtude das
dificuldades que a população desta localidade tem passado
por falta de água adequada para consumo, pois a água retirada
de “poços amazônicos” e de poços artesianos está contaminada
por coliformes, além de produzir odores desagradáveis,
predispondo maior contaminação à saúde, dificultando ainda
mais a situação precária das pessoas.

Nova Califórnia conta hoje com mais de 8.000 (oito mil)
habitantes e infelizmente, a infra-estrutura da cidade não tem
acompanhado esta demanda de pessoas, exigindo assim maior
investimento por parte da administração, de forma urgente,
viabilizando melhor estruturação e melhor atendimento a esta
comunidade, especificamente no que tange a distribuição de
água, produto essencial à vida.

A solicitação anterior não pode ser atendida por que a
CAERD não dispõe de recursos para realizar tais investimentos,
porém, é de nosso conhecimento que através do PAC, serão
destinados 43 milhões para este município objetivando aplicação
neste produto tão precioso que é a água, portanto parte desta
verba poderá ser alocado para atender este pleito, implantação
da rede de água tratada em Nova Califórnia e Vista Alegre do
Abunã.

Nada mais justo que este Estado de Rondônia se
preocupe com o bem estar de sua população, principalmente
quando esta população já teve e usufrui desse benefício quando
a administração estava sob responsabilidade do Estado do Acre.
Portanto, é questão de justiça com a população desta
localidade.

Plenário das Deliberações, 03 de setembro de 2007.
Valter Araújo – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Senhor Governador do Estado, a necessidade de viabilizar as
prioridades da Escola Barão do Rio Branco, ora municipalizada,
do distrito de Fortaleza do Abunã, município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo.
Senhor Governador do Estado, ouvido o Douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de viabilizar as prioridades da Escola
Barão do Rio Branco, ora municipalizada, do distrito de Fortaleza
do Abunã, município de Porto Velho/RO:
- Construção de uma quadra coberta;
- Reforma do pavilhão onde funcionam as salas de aula;
- Construção de 05 salas de aula;
- Construção de banheiros masculino e feminino;
- Implantação de uma biblioteca;
- Aquisição de novos bancos para atender a área da merenda;
- Instalação de ar-condicionado nas salas de aula.

JUSTIFICATIVA

Em recente visita àquela localidade, podemos detectar
as dificuldades que a comunidade estudantil tem encontrado
para freqüentar as aulas e adquirir conhecimentos por falta de
infra-estrutura. As salas de aula são muito quentes, abafadas
e existe apenas um banheiro, compartilhados entre os alunos
indiferente do sexo. Falta também acomodação para os alunos
na hora da merenda, sem contar que a falta da biblioteca,
prejudica os alunos quanto à necessidade de aquisição de novas
informações e incentivar o desenvolvimento do hábito de leitura.

Visa com este pleito, contribuir para que os alunos se
sintam acolhidos pela escola de forma que encontrem conforto
e assim, estimulados a freqüentar e propenso a  adquirir novos
conhecimentos.

Plenário das Deliberações, 30 de agosto de 2007.
Valter Araújo – Deputado Estadual

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 51ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª

LEGISLATURA

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Declara
de Utilidade Pública Associação de Cristãos para Ação na Rua
– ACRIAR.

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação
de Cristãos para Ação na Rua – ACRIAR.

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

JUSTIFICATIVA

A Associação Cristã para Ação na Rua – ACRIAR tem
suas ações voltadas para as pessoas expostas na rua, em
evidente situação de risco e degradação; tendo por finalidade
coibir a exclusão social.
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As ações desta entidade já trouxeram um resultado
prático na retirada de 18 moradores de rua (mendigos) e a
respectiva reintegração na sociedade.

Tendo em vista a expansão dos projetos em andamento
e a necessidade de implantação de novos projetos, buscamos
declarar a entidade como entidade de utilidade pública, a fim
de permitir que a  mesma possa buscar, do poder público, os
recursos constitucionais e previstos no orçamento do Estado.

Por estas razões solicito aos nobres pares a aprovação
do presente projeto.

Plenário das Deliberações, 30 de agosto de 2007.
Ezequiel Neiva – Deputado Estadual

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL –
Requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que determine
que sejam descontados do subsídio mensal do parlamentar os
valores proporcionais correspondentes às faltas injustificadas
nas sessões ordinárias, em cumprimento ao artigo 78, § 2º,
do Regimento Interno.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer ao Senhor Presidente da Assembléia
Legislativa que determine que sejam descontados do subsídio
mensal do parlamentar os valores proporcionais
correspondentes às faltas injustificadas nas sessões ordinárias,
em cumprimento ao artigo 78, § 2º, do Regimento Interno.

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares, o § 2º do artigo 77, do Regimento Interno
desta Casa Legislativa estabelece que “O Deputado que não
comparecer à sessão, ou, comparecendo, não participar
da votação, terá a diária descontada”. Dessa forma, o
Parlamentar que, injustificadamente, deixar de comparecer a
uma sessão ordinária, ou  não participar da votação que nela
ocorrer, deve ter descontado do seu subsídio mensal o valor
proporcional correspondente a um dia de trabalho, conforme
acontece com qualquer trabalhador comum, que tem
descontado do seu salário mensal os valores correspondentes
às faltas não-justificadas.

Atentem bem, senhores Deputados  que qualquer um
de nós pode justificar até 05 (cinco) faltas mensais, conforme
autoriza o inciso III do artigo 75 do Regimento Interno. Isso
corresponde a quase a metade das sessões ordinárias que,
obrigatoriamente, devemos estar presente, participando
ativamente das deliberações que nela ocorrerem, visto que
são realizadas, em média, 12 (doze) sessões ordinárias no
mês.

Por isso é que apresentamos o presente requerimento
para que o senhor Presidente da Assembléia Legislativa
determine que sejam descontados do subsídio mensal do
parlamentar os valores proporcionais correspondentes às faltas

nas sessões ordinárias, haja vista que, corriqueiramente, somos
impedidos de votar as matérias de interesse do nosso Estado
em razão das reiteradas e injustificadas faltas dos nossos Pares.

Plenário das Deliberações, 4 de setembro de 2007.

Euclides Maciel – Deputado Estadual

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MIGUEL SENA E OUTROS -
Requer seja constituída Comissão Especial.

Os Parlamentares que a presente subscrevem
requerem, na forma Regimental, seja constituída uma Comissão
Especial com a finalidade de verificar as medidas tomadas pela
Câmara de Vereadores do Município de Ouro Preto do Oeste,
quando aprovaram o Projeto de Lei nº 1124, de 18 de julho de
2007, que criou o DAE – Departamento de Água e Esgotos, que
na prática é municipalizar os serviços e instalações da CAERD,
naquele município.

JUSTIFICATIVA

Tal propositura prende-se ao fato de que a CAERD de
Ouro Preto – Companhia de Águas e Esgotos do Estado de
Rondônia, já presta esses serviços atendendo cerca de 75%
da população do município com água tratada, dentro das
normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Atende também
os municípios de Urupá, Mirante da Serra, Nova União,
Teixeirópolis, Vale do Paraíso e o Distrito de Rondominas,
mostrado que o objetivo principal da empresa não é lucro e
sim o social. Ainda, provocará um atraso no desenvolvimento
do setor de Saneamento Básico do município, pois com os
serviços municipalizados não serão contemplados com os
investimentos do PAC, porque só serão beneficiados os locais
onde o atendimento for feito pela CAERD.

Essa situação é inusitada, até mesmo pela indefinição
política que existe hoje no comando da Prefeitura de Ouro Preto,
sendo uma temeridade anexar Empresas a uma prefeitura sem
estar preparada essa função. Conforme documento recebido
por este deputado pelo Sindicato dos Urbanitários de Rondônia,
os trabalhadores da CAERD, vêem com preocupação a criação
do DAE, pois ele vê a privatização, causando danos trabalhistas
(desemprego) e atingindo a comunidade em geral, que
provavelmente terá um serviço mais caro. A dificuldade de
investimentos será muito grande, pois para se ter uma idéia, a
expansão da rede para atender 100% com água e esgotos
toda população do município, o que requer um investimento
de mais de 40 milhões de reais.

Ainda terá de atender os preceitos legais, que para
municipalizar os Serviços da CAERD, a empresa deverá ser
indenizada no valor de sua estrutura local,  que monta o valor
de 50 milhões de reais. Logo, a indenização de 50 milhões
mais os investimentos necessários, a expansão da rede de
água e esgotos que é de 40 milhões de reais. Assim, a Prefeitura
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necessitará mobilizar cerca de 90 milhões de reais, que
convenhamos a Prefeitura de Ouro Preto não possui, e se
possuir orienta a prudência que esses recursos não seja
utilizados em um serviço que o Estado, por meio da CAERD já
executa e muito bem, com qualidade técnica e investimentos
na sua estrutura física. A Prefeitura, sim, teria que utilizar os
seus esforços em áreas sempre criticas em qualquer
administração. Aportando esses recursos, nas áreas de
Educação, Saúde, Incentivos à Produção Agrícola e Industrial.

Diante disso, solicito o apoio dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 5 de setembro de 2007.
Miguel Sena – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade de formar um
grupo de  estudo para ver as possibilidades de criar a Escola
Estadual de Saúde Pública.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a
necessidade de formar um grupo de estudo para ver a
possibilidade de criar a Escola Estadual de Saúde Pública.

JUSTIFICATIVA

Com vistas a formar recursos humanos na área de
prevenção e controle de risco de saúde e também capacitar os
colaboradores em críticos profissionais, capazes de transformar
a sua prática cotidiana, é que esse Parlamentar reivindica um
estudo para ver as possibilidades de criar em nosso Estado a
Escola Estadual de Saúde Pública, que seguindo o modelo de
outras escolas já existentes em outros Estados, tenham os
mesmos princípios e finalidades, como por exemplo a promoção
da saúde, aliar o ensino à prática de saúde, e produzir
conhecimentos, consciência sanitária e qualidade de vida.

Plenário das Deliberações, 30 de agosto de 2007.
Doutor Alexandre – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica a
necessidade de  construção de palanque (Parlatório Oficial),
na Diretoria de Ensino da Polícia Militar.

O Parlamentar que o presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo a necessidade de
construção de Parlatório Oficial, na Diretoria de Ensino da PM.

JUSTIFICATIVA

Formaturas, cerimônias militares e civis, observação em
treinamentos de alunos, reunião da tropa e outros, todo esse
aparato que faz parte do dia a dia de uma unidade de ensino,
requer para a sua funcionalidade a construção da estrutura
física de um palanque.

Tal estrutura também é indispensável para proteger do
sol escaldante e de chuvas imprevistas as autoridades presentes
em eventos cívicos militares, frequentemente realizado naquela
instituição de ensino.

Na certeza de estar atendendo os interesses da
corporação e de seus integrantes e contribuindo para uma
melhor apresentação das nossas instituições é que formulo o
presente pleito.

Plenário das Deliberações, 03 de setembro de 2007.
Ezequiel Neiva – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica a
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, que seja designado
espaço próprio para estacionamento dos veículos dos
portadores de necessidades especiais.

O deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa,
que seja designado espaço próprio para estacionamento dos
veículos dos portadores de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa facilitar o acesso dos
portadores de necessidades especiais nas dependências desta
Casa Legislativa.

Euclides Maciel – Deputado Estadual

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 2655/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

JOÃO FEITOSA DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce na Área Administrativa da
Presidência, a partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 13 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2662/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R
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JOÃO FEITOSA DE OLIVEIRA, no Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-13, na Área
Administrativa da Presidência, a partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 13 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2689/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

JOELMA DIAS DE OLIVEIRA SARAIVA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Euclides Maciel, a partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 13 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2690/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

JOELMA DIAS DE OLIVEIRA SARAIVA, no Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-19, no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de
02 de agosto de 2007.

Porto Velho, 13 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2684/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

JOSÉ ANTONIO RUYZ, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Euclides Maciel,
a partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 13 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2695/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

JOSÉ IRINEU MIDINO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
03, no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de
agosto de 2007.

Porto Velho, 13 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2719/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

JOSÉ PINTO BELEZA, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Maurão de
Carvalho, a partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 14 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2732/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

JOSE SEGATO, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-07, na
Comissão de Saúde e Assistência Social, a partir de 1º de
agosto de 2007.

Porto Velho, 15 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2731/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
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nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

JOSE UBENIS BARBOSA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-07, na Comissão de Saúde e Assistência Social, a partir
de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 15 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2685/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

JULIANE KUIBIDA DA COSTA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Euclides
Maciel, a partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 13 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2527/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

JÚLIO SÉRGIO AIRES DE ALMEIDA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-24, no Departamento de Comunicação Social, a
partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 1º de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2648/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

KAMILA JANAINA PINHEIRO SANTOS, no Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-14, na Corregedoria Parlamentar, a partir de 1º de agosto
de 2007.

Porto Velho, 10 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2660/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

LARISSA DE CASTRO MERCI, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Maurinho
Silva, a partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 13 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2667/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

LARISSA DE CASTRO MERCI, no Cargo de Provimento
em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-11, no
Gabinete do Deputado Maurinho Silva, a partir de 1º de agosto
de 2007.

Porto Velho, 13 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2709/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

LUCIANE MARI BRITO CAVALCANTE, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Jair Miotto, a partir de 1º de agosto de 2007.
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Porto Velho, 14 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2714/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

LUCIANE MARI BRITO CAVALCANTE, no Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
21 no Gabinete do Deputado Jair Miotto, a partir de 02 de agosto
de 2007.

Porto Velho, 14 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2712/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

LUIZ ANTONIO FRACALOSSI NETO, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Jair Miotto, a partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 14 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2717/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

LUIZ ANTONIO FRACALOSSI NETO, no Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
03 no Gabinete do Deputado Jair Miotto, a partir de 02 de agosto
de 2007.

Porto Velho, 14 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1851/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

ZENILDA DE SÁ CRUZ CAVALCANTE, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Néri Firigolo, a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 06 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1890/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ZENILDA DE SÁ CRUZ CAVALCANTE, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar,
código AP-17, no Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a partir
de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2102/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

TORNAR SEM EFEITO

Os termos do ATO/ADM/GP/Nº. 1778/2007 de 31/05/
07, publicado no Diário Oficial da ALE, nº. 71, pág. 1360 de 14/
06/07.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2099/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
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TORNAR SEM EFEITO

A Publicação do ATO/ADM/GP/Nº. 2058/2007 de 14/06/
07, no Diário Oficial da ALE, nº 84, pág. 1594 de 05/07/2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO Nº P/024/2007

Convoca os Membros da Assembléia Legislativa para
reunião da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, do
Senado Federal.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO, no uso de suas atribuições regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Convocar todos os Membros do Parlamento
Estadual para se fazerem presentes na reunião da Comissão
de Assuntos Econômicos – CAE, do Senado Federal, marcada
para o dia 21 de agosto do corrente, na Capital Federal, onde
estará em discussão a assunção da dívida do extinto Banco do
Estado de Rondônia pela União.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da Presidência, 20 de agosto de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

ATO N° P/026/2007

Constitui e nomeia os membros da Comissão Especial
para apurar as condições de criação do Projeto Jequitibá e dos
atuais ocupantes, na Linha 45 do Município de Candeias do
Jamari.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições
regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1° - Constituir a Comissão Especial com a finalidade
de apurar as condições de criação do Projeto Jequitibá e dos
atuais ocupantes, na Linha 45 do Município de Candeias do
Jamari, composta de 05 (cinco) membros e com prazo de 60
(sessenta) dias.

Art. 2° - Nomear seus membros a saber: Deputado
Valdivino Rodrigues - PRP, Alex Testoni - PTN, Tiziu Jidalias -
PMDB, Valter Araújo - PTB e Ribamar Araújo - PT.

Art. 3° - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 05 de setembro de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2759/ALE/2007
TOMADA DE PREÇOS  Nº 005/CPL/ALE/2007

AVISO DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, através da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, devidamente
nomeada, torna público para conhecimento de todos os
interessados, que se encontra autorizada nos autos do Processo
nº 2759/ALE/2007, a realização de licitação, às  09  horas
do dia  27 de  setembro de 2007, na modalidade TOMADA
DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por
finalidade a aquisição de materiais de construção,
elétricos e ferramentas, nos termos da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações.
A CPL/ALE receberá a documentação e as propostas
dos interessados no dia e hora acima indicados, na sala
da Comissão Permanente de Licitação da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, situada à Rua Major
Amarantes, 390 - Bairro Arigolândia, em Porto Velho-
RO, telefone: (0XX) 69-216-2732.
Para efeito de habilitação preliminar, os interessados em
participar desta licitação deverão apresentar, até três dias antes
da data prevista para a entrega das propostas, toda a
documentação necessária à obtenção do cadastramento junto
ao Cadastro de Fornecedores da Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia, fornecendo os elementos necessários à
satisfação das exigências do art. 27 da Lei 8.666/93; As
empresas já inscritas no Cadastro de Fornecedores da ALE
deverão atualizar os seus registros, para fins de renovação do
seu Certificado de Registro Cadastral.
O inteiro teor do Ato Convocatório e de seus anexos encontra-
se à disposição dos interessados, para consulta, no endereço
acima, de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 07h30 as
13h30, e as terças-feiras das 13h às 19h, podendo ser retirado
gratuitamente, por meio de disquete ou pen-drive do
interessado, mediante o preenchimento de recibo, no qual
deverá constar o carimbo do CNPJ da empresa, telefone para
contato, data e assinatura do representante legal.

Porto Velho, 10 de setembro de 2007.

ELIANA LOPES DE MORAIS
Presidente da CPL/ALE


