
31 de outubro de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 124 1993Pág.

 PORTO VELHO-RO, QUARTA-FEIRA, 31  DE OUTUBRO DE  2007 ANO XXVNº 124

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 62ª SO
ATAS SUCINTAS: 54ª , 55ª  , 56ª e 57ª SEs
ATA SUCINTA DA 64ª SO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SUMÁRIO

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 62ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 7ª LEGISLATURA

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI –
Acrescenta parágrafos ao artigo 3º da Lei nº 1.729, de 19 de
abril de 2007, que trata da pesca profissional nas bacias
hidrográficas dos Rios Guaporé e Mamoré.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DECRETA:

Art. 1º Ficam acrescentados os §§ 1º e 2º ao artigo 3º da Lei
nº 1.729, de 19 de abril de 2007, que “Dispõe sobre proibição
de pesca profissional nas bacias hidrográficas dos Rios
Guaporé e Mamoré no Estado de Rondônia, e dá outras
providências”, com a seguinte redação:

“Art. 3º. (...)

§ 1º. Para fins de integração social e complementação
da renda familiar, não se aplica a vedação expressa no caput

do artigo 1º ao pescador profissional que, devidamente
autorizado, pescar e comercializar até 70 kg (setenta quilos)
de pescado por semana.

§ 2º. A pesca e a comercialização de que trata o
parágrafo anterior devem estar devidamente autorizadas pela
respectiva Guia de Autorização de Pesca e Comercialização de
Pescado – GAPEC, emitida pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, observadas as demais
disposições desta Lei e outras pertinentes.”

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

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2007.
Dep. Alex Testoni.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES
– “Declara de Utilidade Pública a Associação Beneficente dos
Idosos de Cacoal – ABIC, no município de Cacoal”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública a Associação
Beneficente dos Idosos de Cacoal – ABIC, pessoa jurídica de
direito privado, a política prestadora de assistência social, de
caráter filantrópico, com fins não econômicos, destinados ao
atendimento de pessoas idosas a partir de cinqüenta (50) anos
de idade e que estejam filiadas na ABIC, com sede na cidade
de Cacoal, onde tem o seu foro jurídico, fiscal e administrativo.

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

JUSTIFICATIVA

A Associação Beneficente dos Idosos de Cacoal, fundada
em 24 de junho de 1992, pessoa jurídica de direito privado,
tem como principal objetivo servir de ponto de encontro entre
seus associados, visando estabelecer uma convivência entre
os idosos, criando atividades, sociais, culturais e recreativos,
que possa levar seus associados à integração social em grupos
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ou isoladamente, fazendo com que se sintam úteis à
comunidade, bem como facilitar sua reintegração e valorização
junto à família e a sociedade.

Plenário das Deliberações, 18 de outubro de 2007.
Dep. Valdivino Rodrigues.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Veda o
assédio moral no trabalho, no âmbito dos órgãos, repetições
ou entidades da administração centralizada, autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista,
do poder legislativo, executivo ou judiciário do Estado de
Rondônia, inclusive concessionárias e permissionárias de
serviços estaduais de utilidade ou interesse público, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Decreta:

Art. 1º. Fica vedada, no âmbito dos órgãos, repartições ou
entidades da administração centralizada, autarquias, fundações,
empresas públicas ou  sociedades de economia mista, do Poder
Legislativo, Executivo ou Judiciário, inclusive concessionárias
ou permissionárias de serviços estaduais de utilidade ou
interesse público, o exercício de qualquer ato, atitude ou postura
que se possa caracterizar como assédio moral no trabalho, por
parte de superior hierárquico, contra funcionário, servidor ou
empregado e que implique em violação da dignidade desses
ou sujeitando-o a condições de trabalho humilhantes e
degradantes.

Art. 2º. Considera-se assédio moral no trabalho, para os fins
do que trata a presente Lei, a exposição do funcionário, servidor
ou empregado à situação humilhante ou constrangedora, ou
qualquer ação, ou palavra gesto, praticado de modo repetitivo
e prolongado, durante o expediente do órgão ou entidade, e,
por agente, delegado, chefe ou supervisor hierárquico ou
qualquer representante que, no exercício de suas funções,
abusando da autoridade que lhe foi conferida, tenha por objetivo
ou efeito atingir a auto-estima e a autodeterminação do
subordinado, com danos ao ambiente de trabalho, aos serviços
prestados ao público e ao próprio usuário, bem como,
obstaculizar a evolução da carreira ou a estabilidade funcional
do servidor constrangido.

Parágrafo único – O assédio moral no trabalho, no âmbito
da administração pública estadual e das entidades

colaboradoras, caracteriza-se também, nas relações funcionais
escalões hierárquicos, pelas seguintes circunstâncias:

I - determinar o cumprimento de atribuições estranhas
ou atividades incompatíveis com o cargo do servidor ou em
condições e prazos inexeqüíveis;

II – designar para funções triviais, o exercente de funções
técnicas, especializadas ou aquelas para as quais, de qualquer
forma, sejam exigidos treinamento e conhecimento específicos;

III – apropriarem-se do crédito de idéias, propostas,
projetos ou de qualquer trabalho de outrem;

IV – torturar psicologicamente, desprezar, ignorar ou
humilhar o servidor, isolando-o de contatos com seus colegas
e superiores hierárquicos ou com outras pessoas com as quais
se relacione funcionalmente;

V – sonegar de informações que sejam necessários ao
desempenho das funções ou úteis à vida funcional do servidor;

VI – divulgar rumores e comentários maliciosos, bem
como críticas reiteradas, ou subestimar esforços, que atinjam
a saúde mental do servidor; e,

VII – na exposição do servidor ou do funcionário a efeitos
físicos ou mentais adversos, em prejuízo de seu
desenvolvimento pessoal e profissional.

Artigo 3º - Todo ato resultante de assédio moral no trabalho é
nulo de pleno direito.

Art. 4º. O assédio moral no trabalho praticado por agente, que
exerça função de autoridade, nos termos desta Lei, é infração
grave e sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I – advertência;
II – suspensão; e/ou
III – demissão;

§ 1º. Na aplicação das penalidades, serão considerados
os danos para a Administração, ficando o servidor obrigado a
permanecer em serviço.

§ 2º. A advertência será aplicada por escrito, nos casos
em que não se justifique imposição de penalidade mais grave,
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podendo ser convertida em freqüência obrigatória a programa
de aprimoramento, e melhoria do comportamento funcional,
com infrator o compelido a dele participar regularmente,
permanecendo em serviço.

§ 3º. A suspensão será aplicada em caso de reincidência
de faltas punidas com advertência.

§ 4º. Quando houver conveniência para o serviço, a
penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, em
montante ou percentual calculado por dia, à base dos
vencimentos ou remuneração, nos termos das normas
específicas de cada órgão ou entidade, sujeitando o infrator a
receber informações, atribuições, tarefas e outras atividades.

§ 5º. A demissão será aplicada em caso de reincidência
das faltas punidas com suspensão, nos termos regulamentares
e mediante processo administrativo próprio.

Art. 5º. Por provocação da parte ofendida, ou de ofício pela
autoridade que tiver conhecimento da prática de assédio moral
no trabalho, será promovida sua imediata apuração, mediante
sindicância ou processo administrativo.

Parágrafo único – Nenhum servidor ou funcionário+
poderá sofrer qualquer espécie de constrangimento ou ser
sancionado por ter testemunhado atitude definidas nesta Lei
ou por tê-las relatado.

Art. 6º. Ficam assegurado ao servidor ou funcionário acusado
da prática de assédio moral no trabalho o direito de ampla
defesa das acusações que lhe forem imputadas, nos termos
das normas específicas de cada órgão ou entidade, sob pena
de nulidade.

Arti. 7º. Os órgãos ou entidades da administração pública
estadual, bem como, concessionárias ou permissionárias, na
pessoa de seus representantes legais, ficam obrigados a tomar
as medidas necessárias para prevenir o assédio moral no
trabalho, conforme definido na presente Lei.

Parágrafo único – Para os fins de que trata este artigo,
serão adotadas, dentre outras, as seguintes medidas:

I – o planejamento e a organização do trabalho
conduzirão, em benefício do servidor, contemplando, entre
outros, os seguintes pressupostos:

a) considerar sua autodeterminação e possibilitar o exercício
de suas responsabilidades funcional e profissional;

b) dar-lhe possibilidade de variação de atribuições, atividades
ou tarefas funcionais;

c) assegurar-lhe a oportunidade de contatos com os superiores
hierárquicos, colegas e servidores, ligando tarefas individuais
de trabalho e oferecendo informações sobre exigências do
serviço e resultados;

d) garantir-lhe a dignidade pessoal e funcional; e,

II – na medida do no possível, o trabalho pouco
diversificado e repetitivo será evitado, protegendo o servidor
no caso de variação de ritmo de execução; e,

III – as condições de trabalho e garantia de oportunidades
de desenvolvimento funcional e profissional, no serviço ou
através de cursos profissionalizantes.

Art. 8º. A receita proveniente das multas impostas e
arrecadadas nos termos do artigo 4º desta Lei será revertida e
aplicada exclusivamente em programa de aprimoramento e
aperfeiçoamento funcional dos servidores.

Art. 9º. Esta Lei será regulamentada por Executivo no prazo de
60 (sessenta) dias.

Art. 10º. As despesas decorrentes da execução orçamentária
da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do
orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 11º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O assédio moral está ligado à idéia de humilhação, isto
é, com o sentimento de ser ofendido, menosprezado, rebaixado,
constrangido, etc. A pessoa que é vítima de assédio moral se
sente desvalorizada e envergonhada.

No ambiente de trabalho o assédio moral pode ser
identificado por humilhações constantes, geralmente
provocados por um chefe ou superior na escala hierárquica,
que levam à uma degradação das condições de trabalho. A
vítima, com medo de perder o emprego, se sente de mãos
atadas diante das hostilidades acaba se submetendo ao
rebaixamento. Os colegas de trabalho também amedrontados,
aderem à um pacto de tolerância e silêncio deixando a vítima
cada vez mais isolada e sem ter a quem recorrer.

Como conseqüência o trabalhador humilhado pode sofrer de
angustia, entrar em depressão e até mesmo pensar em suicídio.
São muito comuns distúrbio do sono (falta ou excesso),
descontrole emocional, crises de choro, irritabilidade,
aparecimento de dores (de cabeça e por  todo o corpo), perda
de apetite, tonturas, taquicardia, aumento de pressão arterial,
problemas digestivos e, em alguns casos, fuga por meio de
álcool e drogas. Isto significa que o assédio moral reflexos
muito sérios na vida daqueles que passam por isso.

O Brasil ainda não tem uma lei específica que trata desta
matéria (tanto no âmbito federal, quanto em várias cidades e
estados existem projetos de lei em elaboração para coibir o
assédio moral). Ainda assim, o trabalhador vítima de assédio
moral pode processar seus chefes e empregadores por danos
morais em virtude de humilhações sofridas. Para isso é muito
importante reunir o maior número de provas que caracterizam
o assédio, como troca de e-mails, testemunhas dispostas a
falar, etc. e procurar a justiça comum.

Sabe-se que o mundo do trabalho vem mudando
constantemente nos últimos anos. Novas formas de
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administração, reengenharia, reorganização administrativa,
entre outras, são palavras que aos poucos se tornaram
freqüentes em nosso meio. No entanto, pouco se fala sobre as
formas de relação o trabalho. O problema do “assédio moral”
(ou tirania nas relações do trabalho, como é chamado os
Estados Unidos) atinge milhares de trabalhadores no mundo
inteiro. Pesquisa pioneira da organização Mundial do Trabalho,
realizada em 1996, constatou que pelo menos 12 milhões de
europeus sofrem desse drama. Problema quase clandestino e
de difícil diagnóstico, é bem verdade, mas ainda assim, se não
enfrentado pode levar a debilidade da saúde de milhares de
trabalhadores, prejudicando o rendimento da Administração
Pública.

A psicóloga francesa Marie-France Hirigoyen, autora de
estudo sobre o assunto, acredita que a punição ao assédio
moral ajudaria combater o problema, pois “imporia um limite
ao indivíduo perverso”.

Em nossa cultura competitiva, onde todos procurariam
vencer a qualquer custo, urge adotarmos limites legais que
preservam a integridade física e mental dos indivíduos, sob
pena de perpetuarmos essa “guerra invisível” nas relações de
trabalho. E para combatermos de frente o problema do “assédio
moral” nas relações de trabalho, faz-se necessário tirarmos
essa discussão dos consultórios de psicólogos e tratá-lo no
universo do trabalho.

É necessário, ainda, que se entenda que o presente
Projeto de Lei, tem como objetivo principal, disciplinar a relação
entre os servidores públicos, seja ele de caráter efetivo ou
comissionado, vislumbrando o princípio constitucional da
eficiência (CE artigo 37) ficará assegurado na medida em que
o servidor for respeitado e tiver suas iniciativas valorizadas.

Plenário das Deliberações, 16 de outubro de 2007.
Dep. Ezequiel Neiva

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO KAKÁ
MENDONÇA – Concede Título de “Honra ao Mérito” ao Major
PM Darcy Hrycyna.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DECRETA:

Art. 1º. Fica concedido Título de “Honra ao Mérito” ao Major
PM Darcy Hrycyna.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação

JUSTIFICATIVA

O Major PM Darcy Hrycyna, e um militar que exerce a
muito tempo no Estado de Rondônia um trabalho de grande
relevância para a comunidade.

Como Major é uma pessoa muito dedicada, não medindo
esforços para atender a demanda de nosso Estado nas soluções
dos problemas que surgem na Segurança Pública.

É respeitado por todos, principalmente pelo seu
conhecimento e sabedoria no desenvolvimento do seu trabalho.

Pelos relevantes serviços prestados ao Estado, na área
de Segurança Pública, é merecedor desta homenagem que
lhe presta a Assembléia Legislativa.

Plenário das Deliberações, 09 de outubro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

- PROJETO DE LEI DA MESA DIRETORA – ALE/RO –
“Constitui a Comissão Parlamentar Pró-Rondônia.”

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA,

Art. 1º. Fica instituído, como órgão incumbido do
acompanhamento, promoção e difusão do desenvolvimento do
Estado 01 (uma) Comissão Permanente na Assembléia
Legislativa, denominada Comissão Pró-Rondônia.

§ 1º. A Comissão de que trata o caput deste artigo será
composto de 05 membros.

§ 2º. O Presidente da Assembléia Legislativa nomeará
os integrantes da Comissão, obedecendo às normas
regimentais que disciplinam a composição das Comissões
Permanentes.

Art. 2º. Para cumprimento de suas atribuições a Comissão Pró-
Rondônia, poderá:

I – convocar:

a) Secretário de Estado, dirigentes de entidade da
Administração Indireta e responsáveis por Instituição; e

b) Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou
privado;

II – solicitar, por escrito, informações à Administração
Direta, Indireta e Instituições, sobre matéria sujeita a
competência;

III – requisitar documentos públicos necessários ao
desempenho de suas atividades;

IV – realizar audiências públicas inclusive fora da sede;

V – manter estrito contato com a Bancada Parlamentar
Federal e municipais;

VI – solicitar, mediante convite, depoimento de técnicos
que possam colaborar para o desenvolvimento científico, cultural
e econômico do Estado e;

VII – manter com demais Órgãos e Poderes do Estado
em busca de soluções econômicas e de desenvolvimento
sustentável.

§ 1º. A Mesa da Assembléia Legislativa poderá também,
dirigir-se ao Governo do Estado para solicitar informações ou
documentos de interesse da Comissão Pró-Rondônia.



31 de outubro de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 124 1997Pág.

§ 2º. Serão assinados prazos não inferiores de 10 (dez)
dias para cumprimento das convocações, da prestação de
informações, requisição de documentos públicos.

§ 3º. Quando se tratar de documento de caráter sigiloso,
reservado ou confidencial, serão anunciados com estas
classificações, as quais deverão ser rigorosamente observadas,
sob pena de responsabilidade de quem os violar, apurada na
forma da lei.

§ 4º. O descumprimento do disposto no parágrafo
anterior ensejará a apuração da responsabilidade do infrator
de acordo com a legislação processual pertinente.

Art. 3º. Quando necessário à agilização dos trabalhos da
Comissão Pró-Rondônia, o seu Presidente poderá, a qualquer
momento, fazer uso das prerrogativas disciplinadas no artigo
anterior, independentemente de deliberação dos demais
membros da Comissão.

Art. 4º. Os documentos e informações exigidos por esta Lei
serão lidos no expediente das sessões plenárias da Assembléia
Legislativa.

Parágrafo único. Os documentos e informações de que
trata o caput deste artigo serão encaminhados à Comissão
Pró-Rondônia, independente da sua publicação, em até 02 (dois)
dias após a leitura.

Art. 5º. Recebidos pela Comissão, os documentos e informações
serão organizados e alimentarão a base de dados relacional,
de forma a permitir pesquisas pelo menos por assuntos, objeto,
entidades e processos.

Art. 6º. A Comissão Pró-Rondônia, para melhor eficácia de
seus trabalhos, poderá dentro dos limites legais de sua
competência, elaborar e expedir sugestões de políticas públicas.

Art. 7º A Comissão Pró-Rondônia terá suporte de
assessoramento técnico conforme se prevê para as demais
comissões permanentes nos termos da Lei Complementar 326,
de 10 de novembro de 2005 e suas alterações.

Art. 8º. As despesas decorrentes do funcionamento da
Comissão Pró-Rondônia correrá a conta das dotações
orçamentárias da Assembléia Legislativa.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A nova ordem econômica e social que vislumbramos para
o Estado de Rondônia, nos próximos vinte anos, trás a
necessidade de organização e planejamento para a demanda
que se instalará com a construção das duas hidrelétricas já
anunciadas, os Parlamentares Federais e Estaduais, notando
a presente demanda realizou no último dia 12 de fevereiro a
reunião da Bancada Federal e Estadual em prol de um plano
pro ativo em favor do Estado de Rondônia assim através do
Ato nº  P/009/2007, a Assembléia Legislativa, criou a Comissão
Pró-Rondônia composta de cinco membros, com a finalidade
de proceder a estudos e ações em favor do Estado, assim
sendo necessita a Comissão de uma composição formal e

permanente com atribuições e competência para que possa
desenvolver suas atividades a contento.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

Deputado Alex Testoni Deputado Miguel Sena
Vice-Presidente 2º Vice-Presidente

Deputado Jesualdo Pires Deputado Chico Paraíba
1º Secretário 2º Secretário

Deputado Ezequiel Neiva Deputado Maurinho Silva
3º Secretário 4º Secretário

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA –
Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais do município de Primavera de Rondônia –
APAE (RO).

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais do município de Primavera de
Rondônia – APAE/RO, entidade civil, filantrópica, de caráter
cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos, com
duração indeterminada, tendo foro no município de Primavera
de Rondônia.

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

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Primavera de Rondônia fundada em
Assembléia realizada no dia 27/01/2005, tem como medidas
aquelas ditadas pela Federação Nacional das APAES, tendo
como função, promover medidas de âmbito municipal que visem
assegurar o ajustamento e o bem estar dos excepcionais,
cooperando com as instituições empenhadas na educação,
desenvolvimento e integração social do excepcional, motivando
a comunidade a melhor conhecer os setores de atividades, e
contribuindo para a criação de oportunidade de trabalho aos
excepcionais, mantendo e auxiliando na criação de cooperativas,
e escolas especializadas, com oficinas pedagógicas, oficinas
protegidas, classes especiais, oferecendo melhor oportunidades
de trabalho para o excepcional.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2007.
Dep. Kaká Mendonça.

ATAS SUCINTAS

ATA DA 54ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

Às dezoito horas e cinqüenta e cinco minutos do dia vinte e
três de outubro do ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia
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Legislativa do Estado, extraordinariamente, em sua sede, na
capital do Estado, sob a Presidência do Senhor Deputado Neodi
Carlos, secretariada pelo Senhor Deputado Jesualdo Pires, com
a presença dos Senhores Deputados Wilber Coimbra, Jesualdo
Pires, Neodi Carlos, Valdivino Rodrigues, Alex Testoni, Luiz
Cláudio, Amauri dos Santos, Marcos Donadon, Chico Paraíba,
Ezequiel Neiva, Luizinho Goebel, Miguel Sena, Professor Dantas,
Ribamar Araújo, Maurão de Carvalho, Tiziu Jidalias, Neri Firigolo
e a Senhora Deputada Daniela Amorim. Estiveram ausentes os
Senhores Deputados Euclides Maciel, Jair Miotto, Kaká
Mendonça, Valter Araújo, Maurinho Silva e Doutor Alexandre.
Havendo número regimental foi aberta a sessão. Foi dada por
aprovada a ata da sessão anterior e o Senhor Presidente
determinou a publicação da mesma no Diário Oficial da
Assembléia Legislativa.   Passando-se à ORDEM DO DIA, Foi
aprovado em 2ª discussão e votação, pelo processo de votação
nominal, o Projeto de Lei Complementar 012/07 de autoria do
Deputado Amauri dos Santos, que Acrescenta o parágrafo único
ao artigo 3º da Lei Complementar nº 316. de 6 de julho de
2005, aprovado com 15 (quinze) votos favoráveis. Foram
aprovadas em 2ª discussão e votação, pelo processo de votação
simbólica, por maioria de votos, as seguintes matérias: Projeto
de Lei 116/07 de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre
a aplicação do disposto na Lei nº 1572, de 13 de janeiro de
2006. Projeto de Lei 142/07 de autoria do Poder Executivo,
que Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar para atendimento de despesas correntes e de
capital da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e
Cidadania, até o montante de R$ 8.000.000,00. Projeto de Lei
110/07 de autoria do Deputado Jesualdo Pires, que Estabelece
a obrigatoriedade de divulgação nas placas alusivas a obras
públicas informação sobre a aprovação pelo Poder Legislativo
do Estado de Rondônia dos recursos orçamentários utilizados,
com um voto contrário do Deputado Miguel Senha. Projeto de
Lei 108/07 de autoria do Deputado Jesualdo Pires, que Denomina
de Rodovia Vereador Juscelino Cardoso de Jesus a RO-133
que dá acesso ao Distrito Nova Colina, em Ji-Paraná. Projeto
de Lei 141/07 de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre
a aplicação do disposto na Lei nº 1572, de 13 de janeiro de
2006. Projeto de Lei 137/07 de autoria do Poder Executivo,
que Altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 1558, de 26 de
dezembro de 2005, e dá outras providências. Projeto de Lei
136/07 de autoria do Poder Executivo, que Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito Adicional suplementar especial e
criação de Programa de Trabalho, até o montante de R$
500.000,00, em favor da Assembléia Legislativa do Estado.
Projeto de Lei 133/07 de autoria do Poder Executivo, que
Autoriza a cobrança por substituição tributária do ICMS incidente
sobre operações com as mercadorias que especifica. Projeto
de Lei 128/07 de autoria do Poder Executivo, que Revoga o
artigo 3º da Lei nº 1761, de 31 de julho de 2007. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente antes de encerrar,
convocou sessão ordinária para o dia vinte e quatro do corrente,
no horário regimental. Para constar eu, Segundo Secretário,
elaborei a presente ata, que depois de lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário das Deliberações as dezenove
horas e quatro minutos do dia vinte e três de outubro do ano
dois mil e sete.

ATA DA 55ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA 7ª LEGISLATURA

Às dezoito horas e cinqüenta e sete minutos do dia vinte e
quatro de outubro do ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia

Legislativa do Estado, extraordinariamente, em sua sede, na
capital do Estado, sob a Presidência do Senhor Deputado Neodi
Carlos, secretariada pelo Senhor Deputado Chico Paraíba, com
a presença dos Senhores Deputados Wilber Coimbra, Neodi
Carlos, Valdivino Rodrigues, Alex Testoni,  Luiz Cláudio, Tiziu
Jidalias, Amauri dos Santos, Marcos Donadon, Chico Paraíba,
Ezequiel Neiva, Jair Miotto, Luizinho Goebel, Miguel Sena, Kaká
Mendonça, Professor Dantas, Ribamar Araújo, Maurão de
Carvalho, Maurinho Silva, e a Senhora Deputada Daniela
Amorim. Estiveram ausentes os Senhores Deputados Jesualdo
Pires, Valter Araújo, Neri Firigolo, Doutor Alexandre e Euclides
Maciel. Havendo número regimental foi aberta a sessão. Foi
dada por aprovada a ata da sessão anterior e o Senhor
Presidente determinou a publicação da mesma no Diário Oficial
da Assembléia Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA,
foi aprovado em primeira discussão e votação, pelo processo
de votação nominal, com dezesseis (16) votos favoráveis, a
Proposta de Emenda Constitucional 013/07, de autoria Coletiva,
que Dá nova redação ao parágrafo 4º e acrescenta o parágrafo
5º ao artigo 11 da Constituição Estadual, disciplinando o
exercício de cargos em comissão dos órgãos da Administração
Direta e Indireta do Estado. Foram aprovadas em primeira
discussão e votação, pelo processo de votação simbólica, por
maioria dos votos, as seguintes matérias: Projeto de Lei 157/
07, de autoria do Poder Executivo, que Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro
no valor de R$ 10.677.235,39 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento em favor do Fundo Estadual
de Saúde – FES; Projeto de Lei 155/07, de autoria do Deputado
Alex Testoni, que Acrescenta parágrafo ao artigo 3º da Lei nº
1729, de 19 de abril de 2007, que trata da pesca profissional
nas bacias hidrográficas dos rios Guaporé e Mamoré, com
emenda; Projeto de Lei 158/07, de autoria da Mesa Diretora,
que Autoriza a Assembléia Legislativa a instituir a FUNDARON
– Fundação da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
e dá outras providências; Projeto de Lei 156/07, de autoria da
Mesa Diretora, que Constitui a Comissão Parlamentar Pró-
Rondônia. Foram aprovadas em 2ª discussão e votação, pelo
processo de votação simbólica, por maioria de votos, as
seguintes matérias: Projeto de Lei 149/07, de autoria do Poder
Executivo, que Define os créditos de pequeno valor para os
fins previstos no artigo 100, parágrafo 3º, da Constituição
Federal e artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e fixa outras providências. Projeto de Lei 150/07,
de autoria do Poder Executivo, que Introduz alterações na Lei
nº 688, de 27 de dezembro de 1996, que instituiu o Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e dá outras
providências. Projeto de Lei 151/07, de autoria do Poder
Executivo, que Altera dispositivos da Lei nº 912, de 12 de julho
de 2000. Projeto de Lei nº 152/07, de autoria do Poder
Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$
2.475.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento, em favor da Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON. Projeto de
Lei 153/07, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a
criação do Banco de Tecidos Humanos de Rondônia – BORO,
no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, e dá
outras providências. Projeto de Lei 143/07, de autoria da
Defensoria Pública do Estado de Rondônia, que Cria Funções
Gratificadas no âmbito da Defensoria Pública, e dá outras
providências. Projeto de Lei 072/07, de autoria da Defensoria
Pública do Estado de Rondônia, que Dispõe sobre o subsídio
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da carreira do Defensor Público do Estado de Rondônia, e dá
outras providências, com emenda. Foi aprovado em 2ª
discussão e votação, pelo processo de votação nominal, com
quinze (15) votos favoráveis, o Projeto de Lei Complementar
038/07, de autoria do Poder Executivo, que Altera redação do
artigo 13 e Anexo II, da Lei Complementar nº 250, de 21 de
dezembro de 2001. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente antes de encerrar, convocou sessão extraordinária
para logo em seguida a fim de deliberar as matérias apreciadas
em primeira discussão, nesta sessão. Para constar eu, Segundo
Secretário, elaborei a presente ata, que depois de lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário das Deliberações
às dezenove horas e trinta e quatro minutos do dia vinte e
quatro de outubro do ano dois mil e sete.

ATA DA 56ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

Às dezenove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte
e quatro de outubro do ano dois mil e sete, reuniu-se a
Assembléia Legislativa do Estado, extraordinariamente, em sua
sede, na capital do Estado, sob a Presidência do Senhor
Deputado Neodi Carlos, secretariada pelo Senhor Deputado
Chico Paraíba, com a presença dos Senhores Deputados Wilber
Coimbra, Neodi Carlos, Valdivino Rodrigues, Alex Testoni,  Luiz
Cláudio, Tiziu Jidalias, Amauri dos Santos, Marcos Donadon,
Chico Paraíba, Ezequiel Neiva, Jair Miotto, Luizinho Goebel,
Miguel Sena, Kaká Mendonça, Professor Dantas, Maurão de
Carvalho, Euclides Maciel e a Senhora Deputada Daniela
Amorim. Estiveram ausentes os Senhores Deputados Jesualdo
Pires, Valter Araújo, Neri Firigolo, Ribamar Araújo, Maurinho
Silva e Doutor Alexandre. Havendo número regimental foi aberta
a sessão. Foi dada por aprovada a ata da sessão anterior e o
Senhor Presidente determinou a publicação da mesma no Diário
Oficial da Assembléia Legislativa. Passando-se à ORDEM DO
DIA, foram aprovadas em 2ª discussão e votação, pelo processo
de votação simbólica, por maioria dos votos, as seguintes
matérias: Projeto de Lei 157/07, de autoria do Poder Executivo,
que Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por
superávit financeiro no valor de R$ 10.677.235,39 para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento em favor do
Fundo Estadual de Saúde – FES; Projeto de Lei 155/07, de
autoria do Deputado Alex Testoni, que Acrescenta parágrafo
ao artigo 3º da Lei nº 1729, de 19 de abril de 2007, que trata
da pesca profissional nas bacias hidrográficas dos rios Guaporé
e Mamoré, com emenda; Projeto de Lei 158/07, de autoria da
Mesa Diretora, que Autoriza a Assembléia Legislativa a instituir
a FUNDARON – Fundação da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia e dá outras providências; Projeto de Lei 156/07,
de autoria da Mesa Diretora, que Constitui a Comissão
Parlamentar Pró-Rondônia, com subemenda. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente antes de encerrar,
convocou sessão extraordinária para logo em seguida a fim de
deliberar a redação final do Projeto de Lei 156/07, apreciado
em segunda discussão, nesta sessão. Para constar eu, Segundo
Secretário, elaborei a presente ata, que depois de lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário das Deliberações
s dezenove horas e quarenta e dois minutos do dia vinte e
quatro de outubro do ano dois mil e sete.

ATA DA 57ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

Às dezenove horas e quarenta e três minutos do dia
vinte e quatro de outubro do ano dois mil e sete, reuniu-se a

Assembléia Legislativa do Estado, extraordinariamente, em sua
sede, na capital do Estado, sob a Presidência do Senhor
Deputado Neodi Carlos, secretariada pelo Senhor Deputado
Wilber Coimbra, com a presença dos Senhores Deputados
Wilber Coimbra, Neodi Carlos, Valdivino Rodrigues, Alex Testoni,
Luiz Cláudio, Tiziu Jidalias, Amauri dos Santos, Marcos Donadon,
Chico Paraíba, Ezequiel Neiva, Jair Miotto, Luizinho Goebel,
Miguel Sena, Kaká Mendonça, Maurão de Carvalho e a Senhora
Deputada Daniela Amorim. Estiveram ausentes os Senhores
Deputados Jesualdo Pires, Valter Araújo, Professor Dantas, Neri
Firigolo, Ribamar Araújo, Maurinho Silva, Doutor Alexandre e
Euclides Maciel. Havendo número regimental foi aberta a sessão.
Foi dada por aprovada a ata da sessão anterior e o Senhor
Presidente determinou a publicação da mesma no Diário Oficial
da Assembléia Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA, foi
aprovada a Redação Final, pelo processo de votação simbólica,
por maioria dos votos, do Projeto de Lei 156/07, de autoria da
Mesa Diretora, que Constitui a Comissão Parlamentar Pró-
Rondônia. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
antes de encerrar, convocou audiência pública para discutir a
Lei Federal nº 11445/2007, que Estabelece o marco regulatório
para a área de saneamento básico, às nove horas. Para constar,
eu, Segundo Secretário, elaborei a presente ata, que depois
de lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário das
Deliberações às dezenove horas e quarenta e quatro minutos
do dia vinte e quatro de outubro do ano dois mil e sete.

ATA DA 64ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

Às quinze horas e trinta minutos do dia  trinta de outubro
do ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia Legislativa do
Estado, ordinariamente, em sua sede, na capital do Estado,
sob a Presidência dos Senhores Deputados Neodi Carlos,  Miguel
Sena e Valter Araujo, secretariada pelo Senhor Deputado Valter
Araújo, com a presença dos Senhores Deputados Wilber
Coimbra, Neodi Carlos, Luiz Cláudio, Tiziu Jidalias, Chico Paraíba,
Ezequiel Neiva, Jair Miotto, Luizinho Goebel, Miguel Sena, Valter
Araújo, Professor Dantas, Neri Firigolo, Ribamar Araújo, Maurão
de Carvalho, Doutor Alexandre, Euclides Maciel e da Senhora
Deputada Daniela Amorim. Estiveram ausentes os Senhores
Deputados Jesualdo Pires, Valdivino Rodrigues, Alex Testoni,
Amauri dos Santos, Marcos Donadon, Ezequiel Neiva e Kaká
Mendonça.  Havendo número regimental, foi aberta a sessão.
Foi lida e aprovada a ata da Sessão anterior. Foi lido o seguinte
expediente recebido : Mensagem nº 120 do Poder Executivo,
encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2008”.
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – Ofício nº 346/07
encaminhando Relatório de Atividades do TCE-RO, referente
ao III Trimestre do exercício de 2007. - Ofício nº 167/07 do
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em atendimento ao
Ofício P/ALE-844/07, que trata da Consulta Plebiscitária,
comunicamos que foi deferido o pedido de dilação de prazo
por 30 (trinta) dias, conforme cópia anexa.  Ofício nº 719/07
da Procuradoria Geral do Estado, encaminhando Certidão
Negativa de Débitos do Tribunal de Contas em nome de
servidores. Ofício nº 720/07 da Procuradoria Geral do Estado,
encaminhando Certidão Negativa de Débitos do Tribunal de
Contas em nome de servidores.  Ofício nº 720/07 da
Procuradoria Geral do Estado, encaminhando Certidão Negativa
de Débitos do Tribunal de Contas em nome de servidores.   to:–
Ofício nº 662/07 da Procuradoria Geral do Estado,
encaminhando Certidão Negativa de Débitos do Tribunal de
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Contas em nome de servidores. Memorando nº 171/07 da
Deputada Daniela Amorim –  líder do Partido Trabalhista
Brasileiro – PTB e membro na  Comissão Parlamentar de
Inquérito – CPI do SINTERO, solicitando a exclusão do seu nome
junto a comissão.  Memorando do  Gabinete do Deputado
Jesualdo Pires justificando sua ausência no período de 24 de
outubro a 03 de novembro do corrente. Ofício nº 1480/07 do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
em atendimento ao Ofício S/ALE-942/07, estamos
encaminhando  cópias dos mapas  das Glebas Euclides  da
Cunha, figuras 01, 02 e 03, Marmelo, Abunã e Nova Califórnia,
que compõem as localidades de Extrema, Nova Califórnia, Vista
Alegre do Abunã. Ofício nº 937/07 da  COTEL , em resposta a
Indicação nº 548/07, de autoria do Deputado Dr. Alexandre.
COTEL da Ofício nº 938/07, em resposta as Indicações nºs
488, 485, 481, 490 e 487/07/07, de autoria dos Deputados
Tiziu Jidalias, Luizinho Goebel e Jesualdo Pires. Ofício nº 939/
07 da COTEL, em resposta a Indicação nº 533/07, de autoria
do Deputado Dr. Alexandre. Ofício nº 940/07 da COTEL, em
resposta a Indicação nº 540/07, de autoria do Deputado Wilber
Coimbra. Ofício nº 941/07 da COTEL, em resposta a Indicação
nº 551/07, de autoria do Deputado Valter Araújo.  Ofício nº
942/07 da COTEL,  em resposta a Indicação nº 532/07, de
autoria do Deputado Dr. Alexandre.  Ofício nº 943/07 da COTEL,
em resposta a Indicação nº 520/07, de autoria do Deputado
Amauri dos Santos. Ofício nº 944/07 da COTEL, em resposta a
Indicação nº 489/07, de autoria do Deputado Valter Araújo.
Ofício nº 945/07 da COTEL, em resposta a Indicação nº 506/
07, de autoria do Deputado Alex Testoni.  Ofício nº 946/07 da
COTEL, em resposta a Indicação nº 561/07, de autoria do
Deputado Jesualdo Pires.   Ofício nº 947/07 COTEL, em resposta
as Indicações nº 537, 541 e 545/07, de autoria dos Deputados
Amauri dos Santos, Alex Testoni e Valter Araújo.  Ofício nº
948/07 da COTEL em resposta as Indicações nºs 538, 535,
558, 521 e 523, de autoria do Deputado Amauri dos Santos.
Ofício nº 949/07 da COTEL,  em resposta a Indicação nº 505/
07, de autoria do Deputado  Alex Testoni.  Ofício nº 950/07 da
COTEL, em resposta a Indicação nº 562/07, de autoria do
Deputado Valter Araújo. Ofício nº 951/07 da  COTEL, em resposta
a Indicação nº 498/07, de autoria do Deputado Tiziu Jidalias.
Ofício nº 952/07 da  COTEL,  em resposta a Indicação 380/07,
de autoria do  Deputado Wilber Coimbra. Ofício nº 954/07 da
COTEL, em resposta a  Indicação nº 497/07, de autoria do
Deputado Tiziu Jidalias. Nas BREVES COMUNICAÇÕES, fizeram
uso da palavra os Deputados Neri Firigolo, Valter Araújo,  Tiziu
Jidalias, Euclides Maciel e Professor Dantas.   No GRANDE
EXPEDIENTE, usaram da palavra os Deputados Luizinho Goebel,
Neri Firigolo e Miguel Sena.    Nas COMUNICAÇÕES DE
LIDERANÇAS, não houve oradores inscritos. A seguir, passou-
se a primeira parte da ORDEM DO DIA, ocasião em que foram
apresentadas e lidas as seguintes matérias: Projeto de Lei de
autoria do Deputado Neodi Carlos, que Declara de Utilidade
Publica a União dos Voluntários do Estado de Rondônia –
UVERON. Requerimento de autoria do Deputado Miguel Sena,
dirigido à Mesa, solicitando que não seja colocado em votação
a Proposta de Emenda Constitucional, que trata do auxilia-
moradia, nas sessões dos 31/10 e 01/11.  Requerimento de
autoria do Deputado Ribamar Araújo, dirigido à Mesa Diretora,
solicitando seja marcada para o dia 06 de dezembro do corrente
ano, às 09:00 horas no Plenário desta Casa, Audiência Publica
para discutir sobre o Trânsito em Rondônia. Indicação de autoria
do Deputado Maurinho Silva, sugerindo ao Poder Executivo a
construção de um Posto Policial Militar na Praça do Bairro 4 de

Janeiro. Indicação de autoria do Deputado Luizinho Goebel,
sugerindo ao Poder Executivo que interceda junto aos Órgãos
competentes, para se implantar o Shoping Cidadão, município
de Vilhena. Indicação de autoria do Professor Dantas, sugerindo
ao Poder Executivo seja implantado o Programa Vacinação
contra o Vírus HPV (Papilona Vírus Humano). Indicação de autoria
da Deputada Daniela Amorim, sugerindo ao Poder Executivo
seja instalado pontos de atendimento da Polícia Militar, no
município de Rio Crespo, sob a jurisdição de Ariquemes. Não
houve matéria deliberada. Nas COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES, não houve oradores inscritos. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente,  antes de encerrar,
convocou outra sessão ordinária para o dia trinta e um do
corrente, no horário regimental. Para constar eu, Segundo
Secretário elaborei a presente ata, que depois de lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário das Deliberações
as dezessete horas e doze minutos do dia trinta de outubro do
ano dois mil e sete.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2983/ALE/2007
TOMADA DE PREÇOS  Nº 006/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 2983/ALE/2007, a realização de licitação, às 09 horas
do dia 19 de novembro de 2007, na modalidade TOMADA
DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, por lote,  tendo
por finalidade a aquisição de sistema de projeção e multimídia,
composto de 02 (dois) projetores (Data Show), 3.500 Ansi-
lumens e 02 (duas) telas de projeção, conforme especificações
técnicas constantes no Anexo I (Projeto Básico), devidamente
instalados no Auditório  e Salão Nobre da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia, 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.

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/fax
para contato, data e assinatura do representante legal.

 Porto Velho, 30 de outubro de 2007.

ELIANA LOPES DE MORAIS
Presidente da CPL/ALE


