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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica
ao Poder Executivo a necessidade de reforma da Escola
Estadual Marechal Costa e Silva em Jaru.

O parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
INDICA ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar a reforma
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal
Costa e Silva, localizada no município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

A Escola Marechal Costa e Silva encontra-se em precário
estado de conservação, faltam instalações adequadas para abrigar
o laboratório de informática, pois os computadores estão em
local completamente impróprio para uso. Existem ainda alunos
estudando numa sala construída para servir como depósito, um
ambiente de pouca ventilação que prejudica o desenvolvimento
dos estudantes.

Vale ressaltar ainda que os pais reuniram-se e estão
exigindo providências urgentes tendo em vista os riscos que os

alunos estão correndo, principalmente em virtude de início do
período chuvoso que se aproxima em nossa região. Outrossim,
a unidade recebeu a visita de dois engenheiros que constataram
rachaduras nas paredes, aterro cedendo, calçamento trincado
e cobertura com risco de desabamento e isso tudo tem causado
um grande receio entre a população em geral.

Plenário das Deliberações, 25 de setembro de 2007.
Dep. Jesualdo Pires.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a SEFIN –
Secretária de Estado de Finanças, para efetuar convênio junto
a caixa econômica autorizando as lotéricas a receber os
Documento de Arrecadação e Recolhimento do Estado –
DARE.

O Deputado que a Presente subscreve nos termos
regimentais indica ao Governo do Estado de Rondônia, Interceder
junto a SEFIN – Secretaria de Estado de Finanças, efetuar
convenio com a Caixa Econômica Federal, autorizando as lotéricas
a receberem os Documentos de Arrecadação e
Recolhimento do Estado – DARE.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação dar-se-á pelo fato de que os Documentos
de Arrecadação e Recolhimento do Estado – DARE, só podem
ser pagos nas agencias bancárias do Banco do Brasil, causando
assim um acumulo de pessoas nas filas. Cabe lembrar ainda que
muitos Municípios não dispõe de agencia do Banco do Brasil,
tendo os moradores, que se deslocar muitas vezes para outros
Municípios, para poder efetuar o pagamento do referido
documento. Diante o Exposto, se faz necessário tal convênio
para melhor atender as necessidades, diminuindo as filas
bancárias, e dando mais opções de pagamento para a população.

Plenário das Deliberações, 15 de setembro de 2007.
Dep. Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL -  Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao d
:DER – Departamento de Estradas de Rodagem, para que
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seja feito em regime de parceria entre produtores, prefeitura
de Vilhena e DER, a mão de obra e o bate estaca para a
construção da ponte sobre o Rio Barão do Melgaço na linha –
100 no Município de Vilhena/RO.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem,
para que seja feito em regime de parceria a construção da ponte
sobre o Rio Barão do Melgaço, situado na Linha – 100 no
Município de Vilhena/RO.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação dar-se-á pelo fato, de que a ponte sobre o
Rio Melgaço encontra-se em péssimo estado de conservação,
conforme fotos em anexo,

Cabe ressaltar que os moradores da região juntamente
com a prefeitura se comprometeram em fornecer a madeira
necessária para a recuperação da ponte, cabendo ao DER entrar
com os equipamentos de bate estaca e mão de obra para
execução da construção da ponte.

Plenário das Deliberações, 25 de setembro de 2007.
Dep. Luizinho Goebel .

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, para que seja feito
em regime de parceria entre produtores, Prefeitura de Alvorada
do Oeste e DER a construção da ponte sobre o Rio Novo Destino,
na Linha – 64 no Município de Alvorada do Oeste/RO.

O Deputado que o presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem,
para que seja feito em regime de parceria a construção da ponte
sobre o Rio Novo Destino, na Linha 64, situado no Município de
Alvorada do Oeste/RO.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação dar-se-á pelo fato, de que a ponte sobre o
Rio Novo Destino, na Linha – 64, encontra-se em péssimo estado
de conservação, conforme fotos em anexo, com a maioria
das pranchas quebradas, vigas de sustentação deterioradas pelo
tempo, causando risco para os usuários que utilizam a referida
ponte.

Cabe ressaltar que os produtores juntamente com a
prefeitura de Alvorada se comprometeram-se, em fornecer a
madeira necessária para a Construção da ponte, cabendo ao

DER  entrar com o equipamento de bate estaca e a mão de
obra.

Plenário das Deliberações, 25 de setembro de 2007.
Dep. Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, para que seja feito
à sinalização e instalação de redutores de velocidade na RO –
010, entrada da cidade de S. Miguel do Guaporé/RO.

JUSTIFICATIVA

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia,
interceder junto ao DER – Departamento de Estradas de
Rodagem, para que seja feito a sinalização e instalação de
redutores de velocidade na RO – 010 na entrada da cidade de
S.Miguel do Guaporé/RO.

Tal solicitação dar-se-á pelo fato, de que no referido trecho
tem ocorrido vários acidentes de veículos em decorrência da
alta velocidade dos carros envolvendo pequenos produtores
rurais que utilizam a rodovia para irem à cidade de S. Miguel
onde fazem suas compras.

Cabe ressaltar que tal medida tem caráter de urgência,
por já ter  ocorrido neste trecho de apenas dois mil e quinhentos
metro entre o posto Trevo e o Posto Pacatão-II, 05 acidentes
graves envolvendo moradores da Região.

Plenário das Deliberações, 25 de setembro de 2007.
Dep. Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, para que seja feito
em regime de parceria entre produtores, prefeitura de Alvorada
e DER, a construção da ponte sobre o Rio MUQUI, situado na
Linha-15 no Município de Urupá/RO.

O Departamento que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia,
interceder junto ao DER – Departamento de Estradas de
Rodagem, para que seja feito em regime de parceria a
Construção da ponte sobre o Rio MUQUI, situado na Linha-15
no Município de Urupá/RO.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação dar-se-á pelo fato, de que a ponte sobre o
Rio MUQUI encontra-se em péssimo estado, com a estrurura
comprometida conforme fotos em anexo.
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Cabe ressaltar que os produtores juntamente com a
prefeitura se comprometeram em fornecer a madeira necessária
para a construção  da ponte, cabendo ao DER entrar com o
equipamento de bate estaca e a mão de obra.

Plenário das Deliberações, 25 de setembro de 2007.
Dep. Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, para que seja feito
em caráter de urgência a recuperação da ponte sobre o Rio URUPÁ
na RO – 473 no Município de Urupá/RO.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia,
interceder junto ao DER – Departamento de Estradas de
Rodagem, para que seja feito em caráter urgência a recuperação
da ponte sobre o Rio Urupá na RO – 473 no Município de Urupá/
RO.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação dar-se-á pelo fato, de que a ponte sobre o
Rio Urupá encontra-se em péssimo estado de conservação,
conforme fotos em anexo.

Cabe ainda ressaltar que a referida ponte é a única via de
acesso ao Município Vizinho de Alvorada do Oeste/RO, onde o
fluxo de carros entre estes dois municípios é muito grande.

Plenário das Deliberações, 25 de setembro de 2007.
Dep. Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, para que seja feito
em regime de parceria entre produtores, prefeitura de Alvorada
e DER, a construção da ponte sobre o Rio MUQUI situada na
Linha-64 no Município de Alvorada do Oeste/RO.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem,
para que seja feito em regime de parceria a construção da ponte
sobre o Rio MUQUI, situado na Linha-64 no Município de Alvorada
do Oeste/RO.

JUSTIFICATIVA

Tal Solicitação dar-se-á pelo fato, de que a ponte sobre o
Rio MUQUI encontra-se em péssimo estado de conservação,
conforme fotos em anexo.

Cabe ressaltar que os próprios moradores juntamente com
a prefeitura se comprometeram em fornecer a madeira necessária
para a recuperação da ponte, cabendo ao DER entrar com os
equipamentos de bate estaca e a mão de obra.

Plenário das Deliberações, 25 de setembro de 2007.
Dep. Luizinho Goebel.

- PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL – Acrescenta
dispositivo ao artigo 136 da Constitucional Estadual, para vedar a
realização de despesas com auxílio-moradia.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PROMULGA A
SEGUINTE EMENDA CONSTITUCIONAL:

Art. 1º. Fica acrescentado um parágrafo ao artigo 136 da
Constituição Estadual, com a seguinte redação:

“Art. 136. (...)

§ 3º. É vedado incluir na lei orçamentária anual dotação
para a realização de despesas com auxílio-moradia pela
Administração Pública Direta e Indireta do Estado de
Rondônia.

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

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente.
Senhores Deputados.

O objetivo principal desta proposta de emenda
constitucional, é reduzir despesas nos âmbitos dos Poderes
Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de
Contas, despesa esta denominada como auxílio-moradia, benefício
concedido em forma de pecúnia e alguns servidores civis e militares
ativos da Administração Pública Estadual em todas as esferas, como
também no âmbito do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público e Tribunal de Contas.

O auxílio-moradia destina-se a subsidiar as despesas com
moradia, sendo pago em forma de pecúnia diretamente no
contracheque, conforme disposto em algumas legislações no
âmbito de nosso Estado, sendo fixado em valores diferentes,
concedido em alguns casos através de resoluções internas próprias
dos Poderes de nosso Estado, Ministério Público e Tribunal de
Contas.

Os servidores de maneira geral não têm direito a tal
benefício. Somente alguns privilegiados dentre alguns órgãos e
Poderes da Administração Pública Estadual, sendo esta também
uma das razões que este Parlamentar apresenta a presente
propositura nesta Casa de Leis, para a exclusão de tal benefício
de algumas categorias em nosso Estado.

Nobres Pares, se o auxílio-moradia não é concedido a todos
os servidores, não há razão para permanecer dentro dos Poderes
Constituídos em nosso Estado beneficiando apenas uma pequena
parcela de servidores civis e militares da Administração Pública
Estadual, direta e indireta e dos Poderes Legislativo, Judiciário,
Ministério Público e Tribunal de Contas, sendo esta mais uma das
razões porque estamos sugerindo a este Parlamento a exclusão
do mesmo, visto atender apenas uma pequena parcela de
servidores como já dissemos.

Aliás, inclusive também quanto ao pagamento de auxílio-
moradia a juízes e desembargadores, a jurisprudência muito vem
se amputando pelo entendimento de que carece de amparo legal
a concessão de tal benefício.

Em decisão do ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo
Tribunal Federal, arquivou Reclamação da Associação dos
Magistrados de Rondônia contra ato do Conselho Nacional de
Justiça. A decisão do CNJ determinou o corte dos valores
excedentes ao teto constitucional de R$24,5 mil, decorrentes
do pagamento de auxílio-moradia.

Para a associação, o CNJ praticou “evidente invasão de
competência legislativa federal e estadual, pois criou novas
hipóteses de vedação à percepção da verba denominada auxílio-
moradia pelos magistrados”. Afirmou ainda que o CNJ teria
usurpado competência do STF  “ao afastar a lei estadual de
Rondônia do seu campo de aplicação, por suposta
inconstitucionalidade”.
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O ministra Lewandowski, em sua decisão, ressaltou que o
STF não prevê os fundamentos apresentados pela defesa. Quanto
à usurpação de competência do STF, o ministro afirmou que a
decisão reclamada não se fundamentou em declaração de
inconstitucionalidade.

Dessa forma, conclamo os Nobres Pares a votarem
favoravelmente a inclusa proposta de emenda constitucional,
visando acabar com o benefício denominado de auxílio-moradia.

Plenário das Deliberações, 25 de setembro de 2007.
Dep. Miguel Sena

- Indicação do Deputado Valter Araújo – Indica ao Exmo.
Senhor Governador do Estado, a necessidade de viabilizar junto
ao órgão competente, a aquisição de 38 coletes à prova de balas
para atender as necessidades da Polícia Militar de Nova Mamoré/
RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo
Senhor Governador do Estado, ouvido o Douto Plenário na forma
regimental, a necessidade viabilizar junto ao órgão competente,
a aquisição de 38 coletes à prova de balas para atender as
necessidades da Polícia Militar de Nova Mamoré/RO.

JUSTIFICATIVA

Os policiais que operam na região de Nova Mamoré
enfrentam situações de risco em confronto com todo tipo de
problema. Desde as operações mais simples como atendimento
às ocorrências de briga familiar até o enfrentamento de conflitos
com invasores de terras, bem como com os traficantes de
entorpecentes, cigarros entre outros.

Para esses enfrentamentos, os coletes de balas em estado
adequado são essenciais para a proteção de vida desses valorosos
soldados que lutam para defender a nossa comunidade dos
malefícios que nos rodeiam. Assim, solicito dos nobres colegas a
colaboração para a provação deste pleito e aprimorá-los para melhor
proteção da população, nos proporcionando maior segurança.

Plenário das Deliberações, 26 de setembro de 2007.
Dep. Valter Araújo

- Requerimento do Deputado Jesualdo Pires – Requer à
Mesa Diretora seja organizada uma Audiência Pública nesta Casa
de Leis cujo tema será a construção do Gasoduto Urucu/Porto
Velho.

O parlamentar que este subscreve, requer à Mesa Diretora
na forma regimental, seja organizada uma Audiência Pública no
Plenário da Assembléia Legislativa, a ser realizada no dia 18 de
outubro de 2007, às 09:00 horas, para discussão acerca da
construção do Gasoduto Urucu/Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

Nossa proposição tem por objetivo trazer para dentro dessa
Casa de Leis esse assunto de grande interesse para o povo de
Rondônia que é a construção do gasoduto Urucu/Porto Velho
uma vez que é imprescindível avaliarmos todos os detalhes desta
questão para aprofundarmos nossos conhecimentos sobre os
benefícios do empreendimento para a economia de Rondônia bem
como os impactos que poderão causar no desenvolvimento de
toda a região.

Plenário das Deliberações, 25 de setembro de 2007.
Dep. Jesualdo Pires

- Requerimento dos Deputados Ezequiel Neiva e Wilber
Coimbra – Requer à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa a
realização de Sessão Solene alusiva ao 32º aniversário da Polícia
Militar de Rondônia.

Os Deputados que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa a
realização de Sessão Solene, no dia 27 de novembro do corrente
às 9 horas, com a presença de policiais militares da capital e
representações de policiais militares do interior para participarem
da homenagem alusiva ao 32º aniversário da Polícia Militar de
Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Com a criação do Território Federal de Rondônia, então
Guaporé, pelo Decreto-Lei nº5.812, de 13 de setembro 43, com
áreas desmembradas dos estados do Amazonas e Mato Grosso, o
governador, então Coronel Aluízio Ferreira, necessitando de uma
organização para a manutenção da ordem e mão-de-obra na
execução de trabalhos públicos, baixou o Decreto nº01, de 11
de fev 44, criando a Guarda Territorial, corporação de caráter
civil, comandada por um  oficial do exército.

A Guarda Territorial, após sofrer várias modificações em
sua estrutura, em muito se aproximou ultimamente de uma
organização policial-militar, possuindo, inclusive, Corpo de
Bombeiros.

A Polícia Militar de Rondônia foi criada pela Lei nº6.270, de
26 de nov 75, cuja regulamentação só foi baixada a 11 de Jan 77,
através do Decreto Federal nº79.108. Em 09 de Set 77, já com a
Polícia Militar criada, mas ainda em sua fase embrionária, editou-se
o Decreto Territorial E nº864, da mesma data, que considerou
extinta, de vez, a Guarda Territorial de Rondônia, conforme
preconizado na Lei de Criação da Polícia Militar.

Com a extinção da Guarda Territorial aceleram-se os
trabalhos de implantação da Organização Policial Militar recém
criada. Pelo transcurso de tempo da edição da Lei de Criação,
bem assim do Decreto que a regulamentou, pode-se vislumbrar
que montar uma estrutura policial militar complexa, desdobrada
nas atividades administrativas e operacionais e, ao mesmo tempo,
prover à segurança pública da área, não era empresa para pouco
tempo.

O problema prioritário, a maior preocupação do legislativo
e, particularmente do governador, consistia no aproveitamento
dos componentes da extinta Guarda Territorial no novo organismo.
Este aproveitamento, preconizado na própria Lei de Criação, só
foi disciplinado pelo Decreto Territorial nº835/77, que, inclusive
instituiu um processo seletivo para tal. Pelo diploma legal,
nortearam-se as Comissões e o Comando da Corporação para
avaliarem e decidirem sobre o referido aproveitamento.

O Decreto Presidencial nº073/DSP de 09 de setembro de
1977, foram considerados aptos para o ingresso na PMRO 19
Sargentos, 03 Cabos e 56 Soldados, com um aproveitamento
inicial de 46,98% dos 166 guardas territoriais inscritos.

O Dec. Ter N nº872 de 08 de novembro de 1977, o qual
também fixou o efetivo inicial da PMRO em 750 homens, criou o
CFAP – Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Sua
ativação ocorreu somente em 14 de fevereiro de 1978,
funcionando, inicialmente, no quartel da 1ª CIA PM no bairro
Arigolândia. Em 1979, transferiu-se para o quartel da rua  Benjamim
Constant nº1147 e, 28 de junho de 1982 passou para suas atuais
instalações. Antes da criação do CFAP, formação de Praças era
realizada pela CIA PM de Porto Velho.

O Efetivo evoluiu, inicialmente, pelo processo seletivo, e
foi de um total de 87 Policiais Militares, oriundo da GT. Ficou fixado
em 750 PM, através da Lei Federal nº6270 de 26 de novembro
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de 1975, regulamentada pelo Decreto nº872 de 08 de novembro
de 1977.

Pelo Decreto nº10 de 09 de março de 1982, ficou fixado
em 1.180 PM, e em novembro do mesmo ano o Decreto nº 28,
fixava em um número de 2.400.

Já em 1987, através da lei nº147, ficou fixado em 6.319 e
a lei nº6078 de 08 de setembro de 1993, consolidou-se em 8.406
PM.

Diante dessa trajetória digna de heróis, exposta por este
relato, nada mais justo que em nome do povo rondoniense,
homenageamos com uma Sessão Solene a Polícia Militar do Estado
de Rondônia pelo seu 32º aniversário.

Plenário das Deliberações, 18 de setembro de 2007.
Dep. Ezequiel Neiva
Dep. Wilber Coimbra

- Indicação do Deputado Valter Araújo – Indica ao Exmo.
Senhor Governador do Estado, a necessidade de disponibilizar 02
viaturas, caminhonete, tipo L-200, para atender a Polícia Militar
de Nova Mamoré/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo.
Senhor Governador do Estado, ouvido o Douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de disponibilizar junto ao órgão
competente, 02 caminhonete, tipo L-200 para atender a Polícia
Militar de Nova Mamoré/RO.

JUSTIFICATIVA

A Polícia Militar de Nova Mamoré encontra-se em situação
caótica, sem veículo adequado para fazer a ronda e atendimento
às ocorrências solicitadas pela comunidade. Vale lembrar que na
proximidade existe o presídio estadual onde ficam presos os mais
perigosos do Estado de Rondônia, o que requer uma atenção
especial, sem contar que Nova Mamoré está localizada em uma
posição estratégica como rota do narcotráfico, ocasionando muita
violência nos arredores da cidade, colocando em risco a vida da
população.

Esses veículos são essenciais para que os policiais
desenvolvam suas atividades de combate e de assistência à
comunidade, principalmente quando há necessidade de se
deslocarem para as áreas rurais, em vista do difícil acesso devido
as más condições das estradas. Somente com veículos potentes
e seguros, poder-se-a desenvolver um trabalho com obtenção
de resultados positivos, para a qual, solicito dos nobres Pares,
colaboração para aprovação deste pleito.

Plenário das Deliberações, 26 de setembro de 2007.
Dep. Valter Araújo

- Indicação do Deputado Valter Araújo – Indica ao Exmo.
Senhor Governador do Estado, a necessidade de efetuar a reforma
do prédio da Polícia Militar de Nova Mamoré/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo.
Senhor Governador do Estado, ouvido o Douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de junto ao órgão competente, efetuar
a reforma do prédio da Polícia Militar de Nova Mamoré/RO.

JUSTIFICATIVA

O prédio onde está instalada a Polícia Militar de Nova Mamoré
encontra-se em situação precária, necessitando urgentemente
de uma reforma, pois os rebocos das paredes estão descascando
devido a umidade e o mofo, exalando um odor desagradável. Os

banheiros existentes foram construídos com a ajuda da
comunidade, mas necessitam também de reformas, pois com o
tempo estão se deteriorando.

Não há como desenvolver e oferecer um trabalho adequado
quando o local não tem um mínimo de conforto, não só aos
funcionários que lá desenvolvem suas atividades, mas as pessoas
que precisam freqüentar o ambiente. É triste entrar em um
ambiente em que tudo está decaindo.

Portanto, é nossa obrigação promover atitudes que
beneficiam a comunidade em geral, procurando meios para oferecer
um mínimo de conforto e segurança a população, e por meio
deste pleito e com a colaboração dos nobres Pares, a qual solicito
a aprovação, espero atender as necessidades da população de
Nova Mamoré.

Plenário das Deliberações, 26 de setembro de 2007.
Dep. Valter Araújo

- Requerimento do Deputado Luiz Cláudio – Requer o envio
de Moção de Pesar aos familiares do Agente de atividade
agropecuária Senhor Obadias Campos de Oliveira Filho.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos do
Art. 181, inciso XI, do Regimento Interno, requer que seja enviada
“Moção de Pesar” aos familiares do Agente de atividades
agropecuária Senhor Obadias Campos de Oliveira Filho, pelo
falecimento ocorrido no dia 19 do corrente mês, como também a
observação de um minutos de silêncio na presente sessão plenária.

JUSTIFICATIVA

O Senhor Obadias Campos de Oliveira Filho, natural de Bom
Conselho, Estado de Pernambuco, funcionário público federal,
atuou na equipe técnica que planejou a transformação do Território
de Rondônia em Estado. Há 28 anos prestou relevantes serviços
ao Estado ocupando desde 2004 o Cargo de Supervisor da Regional
da IDARON em Ariquemes.

Diante da grande contribuição prestada por essa pessoa
de conduta ilibada, não podemos deixar de estender nossas
homenagens de solidariedade a família enlutada pela perda
irreparável desse que em vida foi um exemplo de luta e
perseverança a todos que o conheciam no seu dia-a-dia, sempre
mostrando-se uma pessoa íntegra e batalhadora.

Plenário das Deliberações, 25 de setembro de 2007.
Dep.Luiz Cláudio

- Indicação do Deputado Jesualdo Pires – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de construção de uma quadra de esportes
coberta na Escola Beatriz Ferreira em Ji-Paraná.

O parlamentar que a presente subscreve, em uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais, Indica
ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar a construção de
uma quadra poliesportiva coberta para atender a Escola Beatriz
Ferreira da Silva, localizada na cidade de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

A construção de uma quadra de esportes coberta na Escola
Beatriz Ferreira da Silva, localizada no Bairro Primavera, é uma
grande necessidade da comunidade estudantil cujas reivindicações
já vêm se arrastando há muito tempo.

Vale lembrar também que esse empreendimento é um
antigo sonho de todos os moradores do bairro, uma das regiões
mais antigas populosas da cidade de Ji-Paraná, todavia, aquela
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comunidade não conta com locais adequados para a prática de
esportes.

Diante disso, a construção da quadra coberta na escola
além de beneficiar os alunos da própria escola, será também um
instrumento de grande importância para inserir muitos jovens e
crianças, principalmente os mais carentes, em diversas atividades
desportivas, sociais e culturais.

Plenário das Deliberações, 25 de setembro de 2007.
Dep. Jesualdo Pires

CORREGEDORIA GERAL DA ALE - RO

Portaria n. 018/GAB/CG/ALE/RO,

Porto Velho/RO  03  de Outubro de 2007.

O CORREGEDOR-CHEFE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 2º, inciso II, da Lei Estadual nº 1726, de 10 de Abril de
2007, publicada no D.O.E. nº 0734, de 12.04.2007;

R E S O L V E:

Prorrogar por mais trinta (30) dias, a contar do dia 05 de
Outubro de 2007, o prazo para conlcusáo do Processo
Administrativo Disciplinar nº 006/2007 de 17/08/2007, em
cumprimento a Portaria nº 006/2007 de 16/08/2007 do Sr.
Corregedor Chefe da Assdembleia Legislativa do Estado de
Rondönia, publicada no Diario Oficial nº 95, pagina 1712 de 17/
08/2007. Tudo de conformidade com o Artigo 195 (parte final)
da Lei Complementar Estadual nº 068, de 09 de Dezembro de
1992. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Publique-se.
Dr. Lenine Apolinário  de Alencar
Corregedor-Chefe da ALE/RO

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 2912/2007

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

ADILSON LUIZ NUNES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-04,
no Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva a partir de 03 de
setembro de 2007.

Porto Velho, 10 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2895/2007

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

ADRIANA VIEIRA LEAL, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-
05, no Gabinete de Liderança do PTB, a partir de 03 de setembro
de 2007.

Porto Velho, 05 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2914/2007

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

ALEXSANDRO KLAINERT KERBER, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
02, no Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva a partir de 03 de
setembro de 2007.

Porto Velho, 10 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2907/2007

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

CÍCERO FELIPE GONÇALVES NETO, a pedido, do Cargo
de Provimento em Comissão, que exerce no Departamento de
Serviços Gerais, a partir de 03 de setembro de 2007.

Porto Velho, 06 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2909/2007

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:
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E X O N E R A R

CLEUZA DIAS LEANDRO, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva,
a partir de 03 de setembro de 2007.

Porto Velho, 10 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2910/2007

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

CLEUZA MESSIAS NUNES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-
20, no Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva a partir de 03 de
setembro de 2007.

Porto Velho, 10 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2070/2007

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:

P R O R R O G A R

Por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos
da Comissão Especial Temporária de Folha de Freqüência, período
de 11 de junho a 10 de julho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO ADM/GP Nº2890/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições constante
no caput do Artigo 10 Lei Complementar nº 326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

P R O R R O G A R

Por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos
da Comissão Especial Temporária de Folha de Freqüência, no
período de 09 de setembro a 08 de outubro de 2007.

Porto Velho, 05 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2069/2007

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:

D I S S O L V E R

A Comissão Processante Permanente, em virtude da
criação da Corregedoria Geral, composta pelos servidores
abaixo, a partir de 1º de junho de 2007.

PRESIDENTE:José Damasceno de Araújo
MEMBROS: Carlos Augusto Reis

Edno Marques de Assunção
Lucia Regina Cunha de Souza

SECRETÁRIA:Lucinéia Lobo Moreira Braga

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2809/2007

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

CONSTANTINO FELIX, no Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-05, no Gabinete do
Deputado Ezequiel Neiva, a partir de 03 de setembro de 2007.

Porto Velho, 03 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2887/2007

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

DAMIÃO FEITOSA DE MIRANDA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
07, na Escola do Legislativo, a partir de 03 de setembro de 2007.

Porto Velho, 05 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2911/2007

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



5 de outubro de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 1131908Pág.

nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

DILMAR ALCANTARA BENITES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
20, no Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva a partir de 03 de
setembro de 2007.

Porto Velho, 10 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2879/2007

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

EDER BARROS FERREIRA LIMA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete da Liderança
do PTC Deputado Alexandre Brito, a partir de 03 de setembro de
2007.

Porto Velho, 04 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2880/2007

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

EDER BARROS FERREIRA LIMA, no Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-16, no Gabinete
da Liderança do PTC Deputado Alexandre Brito, a partir de 04 de
setembro de 2007.

Porto Velho, 04 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2893/2007

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

EDILANE RODRIGUES SIQUEIRA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete de Liderança
do PTB, a partir de 03 de setembro de 2007.

Porto Velho, 05 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2894/2007

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

EDILANE RODRIGUES SIQUEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-24, no Gabinete de Liderança do PTB, a partir de 04 de
setembro de 2007.

Porto Velho, 05 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2957/2007

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

EDILSON PEREIRA HASTENREITER, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-11, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 04 de
setembro de 2007.

Porto Velho, 11 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2913/2007

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

EREZI TEREZA DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-
02, no Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva a partir de 03 de
setembro de 2007.

Porto Velho, 10 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


