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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a construção de pista de pedestre
na marginal da rodovia estadual B-20, bem como a construção
de lombadas, sinalização e iluminação de 05 (cinco) km na
referida rodovia, compreendendo o trecho de Alto Paraíso
até a linha C-80.

O Parlamentar que esta 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 construir na marginal da rodovia estadual B-
20, uma pista de pedestre e também sinalização, construção
de lombadas e iluminação de 05 (cinco) Km na referida
rodovia, compreendendo o trecho de Alto Paraíso até a LH C-
80.

JUSTIFICATIVA

A referida rodovia no trecho acima mencionado possui
mão dupla e é muito movimentada em virtude de possuir um
projeto, denominado “Casulo” que conta com 300 famílias e
um pólo madeireiro com aproximadamente 10 (dez) serrarias,
que somam 500 funcionários. Essas famílias e esses
funcionários transitam diariamente por essa rodovia utilizando
como meios de locomoção motos, jericos, bicicletas e a falta
de iluminação, sinalização e lombadas ocasionam muitos
acidentes, colocando em risco a vida das pessoas que precisam
utilizar esse trajeto constantemente.

Além da iluminação, sinalização e lombadas que dará
segurança as pessoas que se utiliza de meios de transportes
e trafegam normalmente nessa rodovia, se faz necessária a
construção de uma pista de pedestre na marginal para
proporcionar segurança total aos pedestres que trafegam
diariamente nesse trecho.

Plenário de Deliberações, 09 de Outubro de 2007.
Dep. Tiziu Jidálias.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – Moção
de Aplauso à COOPEROCARNE.

O Parlamentar que ao presente subscreve requer à
Mesa Diretora na forma regimental seja encaminhada MOÇÃO
DE APLAUSO à Cooperativa Rondoniense de Carne LTDA,
COOPEROCARNE, na pessoa de seu Presidente o Senhor
Euvaldo Forini, Pelo relevante investimento que trás ao Estado
de Rondônia, com o início de suas atividades no dia 08 do
corrente.

JUSTIFICATIVA

A Cooperativa Rondoniense de Carne LTDA, presidida
pelo Senhor Euvaldo Forini, iniciou suas atividades no dia 08
do corrente mês contando 550 cooperados, com capacidade
para abate de 700 animais, para atender à demanda interna
e exportar o excedente a outros países.
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Com investimento financiado pelo Banco da Amazônia,
Governo do Estado e OCB-RO, a Cooperativa está gerando
inicialmente uma demanda de 220 empregos diretos e projeta
para o futuro completar seu quadro funcional previsto que é
de 450 pessoas, além de fornecer assistência técnica aos
produtores para que entreguem produtos para linha de 1ª
qualidade.

Por esses motivos recomendo a aprovação da presente
Moção como forma de homenagear aqueles que acreditam
no potencial de desenvolvimento do Estado.

Plenário das Deliberações, 09 de outubro de 2007.
Dep. Luiz Cláudio.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a aquisição de Aparelho de ultra-
sonografia para o Município de Cujubim.

O Parlamentar que esta subscreve, Indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia  ao
Secretário de Estado da Saúde – SESAU – a necessidade de
aquisição de um aparelho de ultra-sonografia para o Município
de Cujubim, seja de forma direta ou em convênio com o
referido Município.

JUSTIFICATIVA

A população do referido Município vive desprovida de
atendimento médico em razão da Prefeitura Municipal não
dispor de recursos para contratação de médicos e
equipamentos que possibilite atendimento digno as pessoas
que dependem do sistema público de saúde. O Município conta
com apenas um médico para atender as pessoas que não
dispõe de recursos para tratamento médico particular e, as
que precisam recorrer ao sistema público de saúde, muitas
vezes têm que se deslocar à cidade mais próxima, que é
Ariquemes.

O aparelho de ultra-sonografia irá possibilitar aos
pacientes atendimentos na própria localidade, principalmente
as gestantes que terão maior comodidade e também a
possibilidade de realizar pré-natal, pois como não tem o
referido aparelho no Município, a maioria das gestantes
carentes não realizam pré-natal e colocam em risco a
gestação.

Tendo como principal preocupação o bem estar social
da coletividade, é que intercedemos para que o Poder

Executivo Estadual, ou de forma direta, ou através de convênio
com o Município, atenda a presente reivindicação.

Plenário das Deliberações, 09 de Outubro de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA – Indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de
Implantar Posto avançado da Polícia Civil no Distrito de
Querência do Norte, localizado no município de Primavera de
Rondônia.

O Parlamentar que a presente subscreve, ouvido
Plenário, na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor
Governador a necessidade de Implantar Posto avançado da
Polícia Civil no Distrito de Querência do Norte, localizado no
município de Primavera de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Os Índices de violência têm aumentado por toda parte
do Brasil e a situação do nosso Estado, lamentavelmente, não
é nenhum pouco diferente. Diariamente os mais diversos
órgãos da imprensa divulgam noticias de roubos, furtos,
agressões, assassinatos entre tantos outros crimes. Temos a
consciência de que a redução desses indicadores não é uma
tarefa das mais fáceis, entretanto, combater todo tipo de
violência é um dever do Estado e uma das principais bandeiras
deste Parlamentar.

Nossa Proposição visa aumentar os postos de
atendimento da Polícia Civil em Rondônia uma vez que neste
Distrito de Querência do Norte não existe atendimento de
Segurança Pública, ficando o Posto mais próximo localizado
na sede do município a 23 km desta localização. Esta região
conta atualmente com uma população habitacional de 800
(oitocentas) pessoas, distribuídas entre Zona Rural e Urbana,
que devido a falta deste serviço enfrentam dificuldades devido
violência local.

Diante disso é que solicitamos o apoio do Poder
Executivo para ver concretizada essa reivindicação, que traduz
anseio da população a ser beneficiada.

Plenário das Deliberações, 09 de Outubro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade em se firmar
um convênio com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto D’Oeste
para o transporte de calcário.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a
necessidade de firmar convênio com a Prefeitura Municipal
de Ouro Preto D’Oeste para o transporte de calcário oriundo
do Município de Espigão D’Oeste, para atender aos
agricultores, produtores de café e outras lavouras.

JUSTIFICATIVA

Os agricultores de café e outras lavouras da zona rural
de Ouro Preto D’Oeste, fazem reivindicação de um convênio
firmado pelo Excelentíssimo Senhor Governador, entre
Município de Espigão D’Oeste com vistas a sanar as
dificuldades no transporte deste calcário.

Cremos que os Nobres Pares, estão solidário a esta
situação, portanto contamos com o apoio de Vossas
Excelências para a aprovação desta proposição.

Plenário das Deliberações, 04 de outubro de 2007.
Dep. Professor Dantas.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE –
Requer a prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito,
para apurar possíveis irregularidades na atuação do Sindicato
dos Trabalhadores em Educação – SINTERO, na ação de
isonomia.

Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar
possíveis irregularidades atuação do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação – SINTERO, na ação de isonomia,
nos termos do § 1º inciso II do artigo 33 do Regimento Interno
desta Casa, requer a prorrogação da mesma pelo período de
30 (trinta) dias.

JUSTIFICATIVA

O prazo inicial não foi suficiente, para que a Comissão
conclua seus trabalhos, motivos pelo qual requeremos dilação
do mesmo.

Plenário das Deliberações, 04 de outubro de 2007.
Dep. Doutor Alexandre

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO –
Declara de Utilidade Pública a Associação Cultural Esperança
– ACESP, do município de Nova Brasilândia do Oeste/RO.

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
decreta:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública a Associação
Cultural Esperança – ACESP, do município de Nova Brasilândia
do Oeste/RO.

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

JUSTIFICATIVA

A Associação tem prestado um excelente serviço à
comunidade em todos os aspectos sociais, abrangendo
principalmente a comunidade da zona rural, promovendo
festivais e atividades de confraternização nas datas
comemorativas, tais como o Dia das Crianças e Dia do
Evangélico, entre outras atividades comunitárias, o que
demonstra seu elevado fator social. Diante do exposto, solicito
aos nobres Pares, a aprovação deste pleito.

Plenário das Deliberações, 09 de outubro de 2007.
Dep. Valter Araújo

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO –
Reconhece a Bíblia Sagrada e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DECRETA:

Art. 1º. Fica a Bíblia Sagrada considerada em suas
diversas traduções para a língua portuguesa, oficializada no
Estado de Rondônia como livro – base e fonte doutrinária para
fundamentar princípios, usos e costumes de Comunidades,
Igrejas e Grupos.

Art. 2º. As Comunidades, Igrejas, Grupos e demais
seguimentos sociais legalmente reconhecidos pela Legislação
Brasileira, poderão utilizar a Bíblia como base de suas decisões
e atividades afins (sociais, morais e espirituais), com pleno
reconhecimento no Estado de Rondônia, aplicadas aos seus
membros e a quem requerer usar os seus serviços ou vincular-
se de alguma forma às referidas Instituições.

Art. 3º. As pessoas que desejarem fazer uso das
Instituições descritas no artigo anterior deverão observar antes,
os Regimentos e Estatutos das mesmas e assim emitir
declaração de aceitação de suas normas.

Art. 4º. As Instituições amparadas por este projeto, bem
como seus representantes legais e membros, não serão
obrigados a transgredir suas próprias normas em virtude de
interesses de terceiros, sendo observado o previsto na
Constituição Brasileira quanto aos diretos individuais e coletivos
dos cidadãos.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

A maior nação cristã do mundo não reconhece
oficialmente o Cânon Sagrado como uma base de seu
comportamento moral e ético, e se intitula uma nação cristã. É
uma controvérsia, portanto, não observarmos e reconhecermos
a Bíblia em sua totalidade como fonte de inspiração pra uma
vida saudável e sossegada para aqueles que assim a
consideram, como é público em nosso meio.
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A Bíblia tem sido consultada em todo o mundo para vários
fins. No Brasil, temos inúmeros seguimentos sociais tais como:
Igrejas, Comunidade, Grupo e etc. o que nos leva a desejar
nessa hora homenagear essas comunidades que tem seu
reconhecimento pautado nas leis vigentes do Brasil e que tanto
utilizam os escritos da Bíblia para suas cerimônias e práticas
religiosas.

Plenário das Deliberações, 09 de outubro de 2007.
Dep. Valter Araújo

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica
ao Poder Executivo Estadual da urgente necessidade de
majorarão do valor da remuneração sobre os serviços
voluntários prestados pelos componentes 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 majorarão do valor da
remuneração sobre os serviços voluntários prestados pelos
componentes da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação objetiva conscientizar o Sr. Chefe
do Executivo Estadual da extrema necessidade de se majorar
o valor pago aos Policiais Militares que prestam serviços de
forma voluntária nas unidades pertencentes à Polícia Militar do
Estado.

Tal solicitação justifica-se quando considerado que ao
trabalhar no serviço voluntário da Corporação, esses militares
estão buscando aumentar os recursos financeiros necessários
para a  manutenção de sua vida e de seus familiares.

Destarte, entende-se que ao atender a este pleito, o Sr.
Chefe do Executivo majorará o poder aquisitivo dos militares,
bem como aumentará o efetivo de profissionais a disposições
da sociedade, trazendo maior segurança a população em geral.

Assim, entende-se que o atendimento desse pleito torna-
se fundamental para o bom andamento de parte do Sistema
de Segurança Pública em nosso Estado, por se tratar da
motivação dos profissionais responsáveis pela defesa de toda
a sociedade.

Plenário das Deliberações, 09 de outubro de 2007.

Wilber Coimbra – Deputado Estadual

  - PROJETO DE LEI DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS. - Declara
de utilidade pública a Associação de País e Amigos dos
Excepcionais de Buritis – RO – APAE.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. – Fica declarada de Utilidade Pública Associação de
País e Amigos dos Excepcionais de Buritis – RO “APAE”, com
sede na cidade de Buritis – RO.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A referida Entidade é pessoa jurídica de direito privado,
com sede na cidade de Buritis, sem fins lucrativos e de caráter
educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo,
pesquisa e desportivo, com atividades voltadas ao atendimento
de pessoas portadoras de deficiência, visando à integração
dos mesmos a sociedade, assegurando-lhes o pleno exercício
da cidadania.

È uma entidade que presta relevantes serviços
educacional, cultural e social e atende atualmente 57 alunos
portadores de deficiência, que tem nessa Entidade a
oportunidade de ter uma educação especial voltada ao pleno
desenvolvimento do cidadão. Como se sabe, as ações das
APAEs no Estado merecem aplausos e essa não é diferente,
pois as pessoas que estão à frente dessa Entidade no referido
Município lutam com dificuldades para dar um atendimento
digno aos alunos que ali freqüentam, pois sempre buscam
parceria com órgãos estatais e empresas privadas para manter
a Entidade.

Plenário das Deliberações, 9 de outubro de 2007

Tiziu Jidalias
Deputado Estadual.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS. -
Requer aprovação de “Moção de Aplauso”  a todos os
Professores do Estado de Rondônia, pela passagem do Dia do
professor.

O Deputado que o presente subscreve requer à Mesa
Diretora nos termos regimentais, Moção de Aplauso a todos os
professores rondonienses, pela passagem do Dia do Professor,
comemorado em 15 de outubro de cada ano. Devendo ser este
expediente encaminhado à SEDUC, SINTERO. Escolas Estaduais,
Municipais e Particulares, saudando a todos estes educadores
os quais constroem a história de Rondônia, que seja assim
procedido a homenagem na sessão do dia 16 de outubro
próximo.

JUSTIFICATIVA

No dia 15 de outubro de 1827 ( dia consagrado à
educadora Santa Tereza D’Ávila). D Pedro I baixou um decreto
Imperial que criou o Ensino Elementar no Brasil. Pelo decreto,
“todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de
primeiras letras”. Esse decreto falava de bastante coisa
descentralização do ensino, o salário dos professores,  as
matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até
como os professores deveriam ser contratados. A idéia,
inovadora e revolucionária, teria sido ótimo,caso tivesse sido
cumprida.
Mas foi somente em 1947, 120 anos após o referido decreto,
que ocorreu a primeira comemoração de um dia dedicado ao
Professor.

Começou em São Paulo, em uma pequena escola  no
número 1520 da Rua Augusta, onde existia o Ginásio Caetano
de Campos, conhecido como “Caetaninho” . O longo período
letivo do segundo semestre ia de 1 de junho a 15 de dezembro,
com apenas 10 dias de férias em todo este período. Quatro
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professores tiveram a idéia de organizar um dia de parada
para se evitar a estafa – e também de congraçamento e analise
de rumos para o restante do ano.

O professor Salomão Becker sugeriu que o encontro se
desse no dia 15 de outubro, data em que na sua cidade natal,
professores e alunos traziam doces de casa para uma pequena
confraternização. Com os professores Alfredo Gomes, Antônio
Pereira e Claudino Busko, a idéia estava lançada para depois
crescer e implantar – se por todo o Brasil.

A celebração que se mostrou um sucesso, espalhou –
se pela cidade e pelo pais nos anos seguintes, até ser
oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto
Federal 52682, de 14 de outubro de 1963. O Decreto definia a
essência e razão do feriado. “Para comemorar condignamente
o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão
promover solenidade, em que se enalteça a função do mestre
na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as
famílias”.

As bolas de papel na cabeça, as milhares de tarefas
para corrigir, as críticas, as noites mal-dormidas ser professor
não é tarefa para qualquer um, sem considerar, claro, a
responsabilidade que eles exercem na sociedade.
Principalmente porque, acima de tudo, ele é responsável pelo
futuro de centenas de crianças. O Brasil hoje tem cerca de 1,5
milhão de professores, de acordo com o Ministério da Educação.
A função deles, conforme prega o Ministério, não é só transmitir
conhecimentos, mas principalmente ensinar o aluno a estudar,
fazê-lo valorizar o estudo  e ajudá-lo a se desenvolver
socialmente. Todos os professores tomam para si a missão de
ensinar não só letras e números, mas ensinar paz, esperança,
solidariedade, coragem.

O professor é um profissional que mesmo em seu
descanso não para de trabalhar, pois em casa tem que preparar
aulas, corrigir provas e muitas vezes não é reconhecido e muito
menos recebe um salário digno. O mestre é um formador de
opiniões e cidadãos. Um país alfabetizado é país de povo
consciente e livre. O mestre Paulo Freire disse a seguinte frase,
“Descobri que o analfabetismo era uma castração dos homens
e das mulheres, uma proibição que a sociedade organizada
impunha às classes populares”.

Ao professor incumbe a tarefa de ajudar a mudar uma
nação, através de seus conhecimentos ensinados e ministrados
aos seus muitos alunos.

Por mais palavras que nosso rico vocabulário da língua
portuguesa possui, falta-nos as mesmas para expressar
agradecimentos a todos os professores rondonienses.

HOMENAGEM AO PROFESSOR:

As bolas de papel na cabeça,
Os inúmeros diários para se corrigir,
As criticas as noites mal dormidas

Tudo isso não o suficiente
Para te fazer desistir do teu maior sonho

Tornar possíveis os sonhos do mundo
Que bom que esta tua vocação

Tem despertado a vocação de muitos
Parece injusto desejar-te um feliz dia dos professores

Quando em seu dia-a-dia
Tantas dificuldades acontecem

A rotina é dura, mas você ainda persiste
Teu mundo é alegre, pois você

Consegue olhar os olhos de todos os outros
E fazê-lo felizes também

Você é feliz pois na tua matemática de vida
Dividir é sempre a melhor solução

Você é grande e nobre, pois o seu oficio árduo lapida
O teu coração a cada dia,

Dando-te tanto prazer em ensinar
Homenagens, frases poéticas,

Certamente farão parte do seu dia-a-dia,
E quero de forma especial, relembrar

A pessoa maravilhosa que você é
E a importância daquilo do seu ofício

È por isto que você merece esta homenagem
Hoje e sempre, por aquilo que você é

E por aquilo que você faz.

Felicidade !!!

(autor desconhecido – copiado do site www.arteducação.pro.
br)

Plenário das Deliberações, 4 de outubro de 2007
Professor Dantas
Deputado Estadual – PT.

CORREGEDORIA GERAL DA ALE-RO

Portaria n. 026/GAB/CG/ALE/RO,

Porto Velho/RO de 09 de outubro de 2007.

O CORREGEDOR-GERAL 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:

Constituir Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, nos termos dos artigos 181 e 192 da Lei
Complementar Estadual nº 068, de 09 de Dezembro de 1992,
composta pelos servidores Bel. Alcides Camelo da Silva,
Agente de Polícia Civil Especial,  Matrícula no SIAPE n. 0701829,
Altamiro de Sousa Simpson, Agente de Polícia Especial,
Matrícula SIAPE n. 0694022 e Belª. Edneide Maria da Silva
Santos Braga, Escrivã de Polícia civil Especial, Matrícula no
SIAPE n. 0693691, todos integrantes do Quadro de pessoal
ativo do Ex-Território Federal de Rondônia, cedidos ao Estado
de Rondônia, à disposição da Assembléia Legislativa, lotados
na Corregedoria Geral, para sob a presidência do primeiro,
apurar eventual abandono de cargo e outras irregularidades
envolvendo a servidora pública pertencente ao quadro de
pessoal do Poder Legislativo Estadual, matrícula 4044, noticiadas
e constantes das folhas de freqüência da mesma, referente
aos meses de Março, abril, maio e junho do corrente ano.
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Estabelecer o prazo de 50 (cinqüenta) dias para a conclusão
do Processo Administrativo Disciplinar, conforme art. 195 da
Lei Complementar nº 068/92. 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-Geral da ALE/RO

Portaria n. 027/GAB/CG/ALE/RO,

Porto Velho/RO de 09 de outubro de 2007.

O CORREGEDOR-GERAL 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:

Constituir Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, nos termos dos artigos 181 e 192 da Lei
Complementar Estadual nº 068, de 09 de Dezembro de 1992,
composta pelos servidores Bel. Alcides Camelo da Silva,
Agente de Polícia Civil Especial,  Matrícula no SIAPE n. 0701829,
Altamiro de Sousa Simpson, Agente de Polícia Especial,
Matrícula SIAPE n. 0694022 e Belª. Edneide Maria da Silva
Santos Braga, Escrivã de Polícia civil Especial, Matrícula no
SIAPE n. 0693691, todos integrantes do Quadro de pessoal
ativo do Ex-Território Federal de Rondônia, cedidos ao Estado
de Rondônia, à disposição da Assembléia Legislativa, lotados
na Corregedoria Geral, para sob a presidência do primeiro,
apurar eventual abandono de cargo e outras irregularidades
envolvendo a servidora pública pertencente ao quadro de
pessoal do Poder Legislativo Estadual, matrícula 8864, noticiadas
e constantes das folhas de freqüência da mesma, referente
aos meses de fevereiro e março do corrente ano. Estabelecer
o prazo de 50 (cinqüenta) dias para a conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar, conforme art. 195 da Lei
Complementar nº 068/92. 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-Geral da ALE/RO

Portaria n. 028/GAB/CG/ALE/RO,

Porto Velho/RO de 09 de outubro de 2007.

O CORREGEDOR-GERAL 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:

Constituir Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, nos termos dos artigos 181 e 192 da Lei
Complementar Estadual nº 068, de 09 de Dezembro de 1992,
composta pelos servidores Bel. Alcides Camelo da Silva,
Agente de Polícia Civil Especial,  Matrícula no SIAPE n. 0701829,
Altamiro de Sousa Simpson, Agente de Polícia Especial,
Matrícula SIAPE n. 0694022 e Belª. Edneide Maria da Silva
Santos Braga, Escrivã de Polícia civil Especial, Matrícula no
SIAPE n. 0693691, todos integrantes do Quadro de pessoal
ativo do Ex-Território Federal de Rondônia, cedidos ao Estado
de Rondônia, à disposição da Assembléia Legislativa, lotados
na Corregedoria Geral, para sob a presidência do primeiro,
apurar eventual abandono de cargo e outras irregularidades
envolvendo o servidor público pertencente ao quadro de pessoal
do Poder Legislativo Estadual, matrícula 4218, noticiadas e
constantes das folhas de freqüência da mesma, referente aos
meses de fevereiro, março, abril, maio e junho do corrente
ano. Estabelecer o prazo de 50 (cinqüenta) dias para a
conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, conforme art.
195 da Lei Complementar nº 068/92. 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-Geral da ALE/RO

Portaria n. 029/GAB/CG/ALE/RO,

Porto Velho/RO  11  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 17
de Outubro de 2007, o prazo para concLusão do Processo
Administrativo Disciplinar nº 010/2007 de 29/08/2007, em
cumprimento a Portaria nº 010/2007 de 27/08/2007 do Sr.
Corregedor Chefe da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondönia, publicada no Diario Oficial nº 98, pagina 1743 de
29/08/2007. 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



15 de outubro de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 116 1931Pág.

Portaria n. 030/GAB/CG/ALE/RO,

Porto Velho/RO  11  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 17
de Outubro de 2007, o prazo para conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar nº 009/2007 de 29/08/2007, em
cumprimento a Portaria nº 009/2007 de 27/08/2007 do Sr.
Corregedor Chefe da Assdembleia Legislativa do Estado de
Rondönia, publicada no Diario Oficial nº 98, pagina 1743 de
29/08/2007. 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 3154/2007

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, de acordo
com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de 09 de
dezembro de 1992, a servidora LUCIA REGINA CUNHA DE
SOUZA, cadastro nº 220-4, Cargo de Auxiliar Administrativo,
pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotada
no Departamento de Recursos Humanos, no período de 01/10/
07 a 29/12/07, conforme Processo nº 02756/2007.

Porto Velho, 27 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
- Presidente -

ATO/ADM/GP/Nº 3155/2007

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, de acordo
com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de 09 de
dezembro de 1992, a servidora EURIPIDINA BOVO
CAPELASSO, cadastro nº 856-7, Cargo de Técnico Legislativo,
pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotada
no Gabinete da 1ª Secretaria, no período de 01/10/07 a 29/
03/08, conforme Processo nº 02810/2007.

Porto Velho, 27 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
- Presidente -

ATO/ADM/GP/Nº 3156/2007

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, de acordo
com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de 09 de
dezembro de 1992, ao servidor ZACARIAS BATISTA
DONADON, cadastro nº 609-0, Cargo de Assistente Técnico
Legislativo, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa
Legislativa, lotado no Gabinete do Deputado Marcos Donadon,
no período de 01/10/07 a 29/12/07, conforme Processo nº
02804/2007.

Porto Velho, 27 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
- Presidente -

ATO/ADM/GP/Nº 3157/2007

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, de acordo
com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de 09 de
dezembro de 1992, ao servidor FRANCISCO MÁRIO
MENDONÇA ALVES, cadastro nº 1174-2, Cargo de Assistente
Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa
Legislativa, lotado no Gabinete do Deputado Tiziu, no período
de 01/10/07 a 29/12/07, conforme Processo nº 02867/2007.

Porto Velho, 27 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
- Presidente -

ATO/ADM/GP/Nº.3158/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e
considerando o contido no Processo Administrativo n° 2802/
07, resolve,
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CONCEDER:

Licença Prêmio por Assiduidade, nos termos do Artigo
123 da Lei Complementar nº. 68/92 de 09 de dezembro de
1992, ao servidor PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, Agente de
Serviços, cadastro nº.0707-2, pertencente ao Quadro Efetivo
desta Casa Legislativa, lotado na 1ª Secretaria, no período de
01/10/07 a 29/12/07.

Porto Velho, 27 de setembro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº.3160/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e
considerando o contido no Processo Administrativo n° 2807/
07, resolve,

CONCEDER:

Licença Prêmio por Assiduidade, nos termos do Artigo
123 da Lei Complementar nº. 68/92 de 09 de dezembro de
1992, a servidora MARIA DO SOCORRO MIRANDA DE
OLIVEIRA, Agente de Serviços, cadastro nº.0755-1,
pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotada
na 1ª Secretaria, no período de 01/10/07 a 29/12/07.

Porto Velho, 27 de setembro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº.3161/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e
considerando o contido no Processo Administrativo n° 2796/
07, resolve,

CONCEDER:

Licença Prêmio por Assiduidade, nos termos do Artigo
123 da Lei Complementar nº. 68/92 de 09 de dezembro de
1992, a servidora MARIA DAS DORES FERREIRA MOREIRA,
Técnico Legislativo, cadastro nº.0033-1, pertencente ao Quadro
Efetivo desta Casa Legislativa, lotada na Divisão das Comissões,
no período de 01/10/07 a 29/12/07.

Porto Velho, 27 de setembro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº.3162/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e
considerando o contido no Processo Administrativo n° 2806/
07, resolve,

CONCEDER:

Licença Prêmio por Assiduidade, nos termos do Artigo
123 da Lei Complementar nº. 68/92 de 09 de dezembro de
1992, a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO FLORÊNCIO
BEZERRA, Oficial Legislativo, cadastro nº.0175-1, pertencente
ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotada no Gabinete
do Deputado Amauri Santos, no período de 01/10/07 a 29/12/
07.

Porto Velho, 27 de setembro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

           ATO DA MESA DIRETORA N° 027/2007 - MD

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e com
fulcro no inciso XII do Artigo 11 do Regimento Interno, resolve

RETIFICAR

O Ato nº 065/2000-MD, publicado no Diário Oficial da
ALE nº 022/01, de 12.01.01, que concedeu Aposentadoria
Voluntária ao funcionário MAURO ZULIAN, promovendo a
seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:

Conceder Aposentadoria Voluntária com Proventos
integrais por tempo de contribuição ao funcionário MAURO
ZULIAN, Cadastro n° 01121, categoria funcional de Técnico
em Assuntos Legislativos, código AL/APL-306, classe II, Ref.
“D”, Regime Estatutário, com carga horária de 40 horas semanal,
de acordo com o Art. 46, § 1°, da Lei Complementar 228/00, a
partir 1º de dezembro de 2000, conforme Processo n° 0852.

LEIA-SE:

Conceder Aposentadoria Voluntária com Proventos
integrais por tempo de contribuição ao funcionário MAURO
ZULIAN, Cadastro n° 01121, categoria funcional de Técnico
em Assuntos Legislativos, código AL/APL-306, classe II, Ref.
“D”, Regime Estatutário, com carga horária de 40 horas semanal,
nos termos do Art. 40, § 1°, inciso III, alínea “a” da Constituição
Federal, com redação da Emenda Constitucional 20/98, c/c com
o Art. 46, § 1°, da Lei Complementar 228/00, a partir 1º de
dezembro de 2000, conforme Processo n° 0852.

Mesa Diretora, 05 de setembro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Deputado Alex Testoni
Presidente 1º Vice-Presidente

Deputado Miguel Sena Deputado Jesualdo Pires
2º Vice-Presidente 1º Secretário

Deputado Chico Paraíba Deputado Ezequiel Neiva
2º Secretário 3º Secretário

Deputado Maurinho Silva
4º Secretário


