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      SUMÁRIO
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ATOS DIVERSOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO 2006

9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 15 de março de 2007.

Presidência dos Srs.
Neodi Carlos – Presidente

Alex Testone - 1º Vice-Presidente

(Às 9 horas e 13 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Deputado Tiziu Jidalias
(PMDB), Amauri dos Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB),
Chico Paraíba (PMDB), Daniela Amorim (PTB), Kaká Mendonça
(PTB), Professor Dantas (PT), Dr. Ribamar Araújo (PT), Alex
Testone (PTN), Luiz Cláudio (PTN), Jesualdo Pires (PSB), Wilber
Coimbra (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Doutor Alexandre
(PSDC), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS), Luizinho Goebel
(PV), Euclides Maciel (PSL), Maurão de Carvalho (PP), Deputado
Maurinho Silva (PSDB), e Valdivino Rodrigues (PRP).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 9ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Deputado Luizinho Goebel proceder à leitura
da ata da sessão ordinária anterior.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura da ata da sessão ordinária anterior.

(Às 09 horas e 23 minutos o Senhor Neodi Carlos,
passou a presidência ao senhor Alex Testoni).

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) - Em discussão a
ata que acaba de ser lida. Não havendo observação, dou-a por
aprovada.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura do
expediente recebido.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

– MENSAGEM Nº. 123/06 – Poder Executivo encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei nº.
1558, de 26 de dezembro de 2005”.

– Ofício nº. 030/07 – Tribunal Regional Eleitoral – TER,
comunicando que recebeu denúncia ofertada contra o Deputado
estadual Mauro de Carvalho, o que resultou na instauração da
ação penal nº. 045, classe 6.

– Ofício nº. 084/07 – Tribunal de Justiça, encaminhando
certidão negativa de débitos do Tribunal de Contas em nome
de servidores.

– COMUNICADO Nº. AL001298/06 – Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação para o Programa PEJA no valor
de R$ 400.314,75.

- COMUNICADO Nº. AL001299/06 – Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação para o Programa BRALF no valor
de R$ 181.921,98.

- TELEGRAMA Nº. 000008/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 250.000,00.

- TELEGRAMA Nº. 000027/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 59.150,00.

- TELEGRAMA Nº. 000030/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
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Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 35.833,72.

- TELEGRAMA Nº. 000031/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 17.066,45.

- TELEGRAMA Nº. 000032/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 17.066,45.

- TELEGRAMA Nº. 000060/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 96.500,00.

- TELEGRAMA Nº. 000069/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 42.500,00.

- TELEGRAMA Nº. 000070/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 162.000,00.

- TELEGRAMA Nº. 000071/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 127.750,00.

- TELEGRAMA Nº. 000072/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 30.740,00.

- TELEGRAMA Nº. 000073/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 17.066,45.

- TELEGRAMA Nº. 0000122/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 36.501,38.

- TELEGRAMA Nº. 000123/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 10.000,00.

- TELEGRAMA Nº. 0000185/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 152.457,33.

- TELEGRAMA Nº. 000228/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 17.066,45.

- TELEGRAMA Nº. 00000362/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 20.000,00.

- TELEGRAMA Nº. 000451/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura de Porto Velho no valor de
R$ 30.153,32.

- TELEGRAMA Nº. 000196/07 – Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para o Hospital Cosme e Damião no valor
de R$ 2.000,00.

Sr. Presidente, lidas as matérias.

(Às 9 horas e 27 minutos o Senhor Alex Testoni, passa
a presidência ao Senhor Neodi Carlos).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Passaremos às
Breves Comunicações. Com a palavra, pelo tempo de cinco
minutos, sem apartes, o ilustre Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimento o nobre
Presidente, a Mesa e os demais colegas. Dizer que hoje estou
usando desta palavra para fazer alguns agradecimentos
especiais, e, principal, ao Diretor Operacional do DER, ao qual
estivemos fazendo uma visita na semana no DER e reivindicando
algumas ações, através desse Departamento, em algumas
estradas de responsabilidade do Estado. E foi solicitada, então,
a recuperação da Linha 90, no distrito de Tancredopólis, no
município de Alvorada do Oeste, o qual, com três dias após o
nosso pedido, o DER já esteve atendendo então àquela
comunidade, que é uma região produtiva e que estava tendo
alguns problemas em relação ao escoamento da produção pelas
dificuldades em que se encontrava a estrada. Também a Ro-
399, no município de Chupinguaia, onde estava fazendo a obra
de pavimentação, mas que prontamente o Diretor Dilmar Golin
colocou o maquinário do DER à disposição, fazendo com que
aquele frigorífico que tem naquele município então fosse
beneficiado, podendo assim escoar a sua produção de carnes
daquele município. Também pelo empenho juntamente com o
Governador Ivo Cassol, no qual o Diretor interveio e solicitou
ao Governo do Estado que mandasse alguns equipamentos
necessários para fazer um corte de um morro na Linha 128,
no município de Presidente Médici, no qual o Diretor me
comunicou ontem que a partir de segunda-feira já estarão
fazendo esse trabalho lá no município de Presidente Médici, na
Linha 128 com a Linha 114. E também no município de Ji-
Paraná, entre as Linhas 106 e 110, que também é o corte de
um morro que acaba dificultando o trânsito de veículos ali,
principalmente de veículos pesados.
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Também agradecer o empenho do Secretário de
Educação Ednaldo Lustosa e, principalmente, ao Alceu Ferreira,
que é o Diretor, o Secretário do DEOSP - Departamento de
Obras e Serviços Públicos, que procuramos então o Secretário
de Educação para tratar de um assunto que se refere à escola
do município de Alvorada do Oeste, a Escola Santa Ana, que é
a escola de maior número de alunos que temos naquele
município, e por vários anos, durante três a quatro anos, se
estende um problema gravíssimo naquela escola e após uma
conversa com o Secretário de Educação, o qual nos encaminhou
ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, Alceu Ferreira,
que se colocou à disposição. Na quinta-feira, quando estivemos
em visita lá em seu gabinete, que na segunda-feira estaria lá
no município de Alvorada para verificar então aquela situação
em que se encontravam aquelas escolas.  Tivemos então a
visita, o empenho do Secretário. Quero deixar aqui meus
parabéns pela sua nobre atitude de ir lá verificar e acelerar o
processo na construção daquela escola que é de suma
importância para o nosso município.

Também estivemos no DNIT, com o Vereador Ed
Machado, representando a Câmara de Vereadores lá do
município de São Francisco do Guaporé, e até por alívio falei
em alguns discursos, logo que assumi aqui nesta Casa, que se
aquela população, daquela região, que me deram oportunidade
de sair lá do meio dos atoleiros, de sair do barro, uma pessoa
simples e humilde e ter os votos para conseguir obter o êxito
de ser o Deputado estadual por Rondônia, então eu tinha um
compromisso com eles, que, se eles estivessem passando por
dificuldades, o meu compromisso era de deixar aqui o terno e
a gravata e partir lá para aqueles atoleiros e ajudar a socorrer
aquele povo. E tive uma notícia do DNIT ontem que me deixou
muito feliz, onde o Superintendente afirmou, José Ribamar
inclusive afirmou que este ano será a redenção daquela estrada,
que o Governo Federal teria viabilizado recursos, alguns inclusive
que já estão na conta da Prefeitura de Alvorada do Oeste,
pelos quais será feita a pavimentação do quilômetro 35 até
Alvorada do Oeste, que é um trecho de quatorze mil e
quinhentos metros, e também a recuperação total então de
Alvorada do Oeste até Costa Marques.

Também estivemos no Tribunal de Justiça, juntamente
com o Desembargador Péricles, que prontamente esteve lá
para nos atender, com o qual eu estive, juntamente com o
Vereador Ed Machado, reivindicando também sobre a
construção do Fórum, para ser instituída a Comarca lá no
município de São Francisco do Guaporé. E ele, exatamente
pela situação em que se encontra o orçamento do Tribunal de
Justiça, nos adiantou que não será possível a construção este
ano do Fórum da Comarca de São Francisco do Guaporé. Mas,
demonstrando a boa vontade do Poder Judiciário em atender a
população do Estado de Rondônia e principalmente daquela
região praticamente isolada do Vale do Guaporé, ele se colocou
à disposição em fazer uma viagem até aquele município, onde
tentará fazer uma parceria com a Prefeitura Municipal, fazendo
assim um pequeno atendimento, provavelmente, onde se
instalará a Comarca daquele município num prédio doado pela
Prefeitura, a Prefeitura vai locar esse prédio, vai fazer então a
doação da locação desse prédio para o Tribunal de Justiça.
Então o Desembargador Péricles nos garantiu que até meados
deste ano ele deve fazer essa viagem e logo colocar a equipe
técnica do Tribunal de Justiça para resolver então aquele
problema lá de São Francisco do Guaporé.

Dizer também, Sr. Presidente, do interesse que o
Desembargador tem de vir até aqui à Assembléia e explanar
sobre o orçamento que eles dispõem lá para o Tribunal de
Justiça, no qual ele vai lhe procurar. Eu acho que já teve uma
conversa com o senhor e mais uma vez vai procurar e se colocou
à disposição de vir até aqui, a esta Casa de Leis, e explanar
então tudo aquilo que é de vontade. É o projeto então do
Tribunal de Justiça na questão de investimentos para um maior
atendimento ao público do Estado de Rondônia que depende
então do Tribunal de Justiça. E nós, eu acho que é importante,
é de suma importância também nós recebermos essa visita e
termos aí as informações, até para que nós, nobres Deputados,
possamos assim tomar ciência da situação e poder dirimir assim
tudo aquilo que for necessário e possível para o bom andamento

dos trabalhos também do Poder Judiciário do Estado de
Rondônia.

Era o que eu tinha para o momento. Obrigado,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo prazo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Tiziu Jidalias. Eu queria pedir a compreensão dos nobres
Deputados para que a gente não extrapolasse o tempo de cinco
minutos, que normalmente nós estamos extrapolando o tempo
e atrapalha no final o tempo da sessão.

Deputado Tiziu abrindo mão da palavra, com a palavra
então o Deputado Amauri dos Santos, com o prazo de cinco
minutos, sem apartes. Também abriu mão. Então está inscrito
aqui o Deputado Jesualdo Pires, com o tempo de cinco minutos,
sem apartes.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, eu quero aqui dizer que em relação àquela questão
que eu coloquei na sessão passada sobre a recuperação da
BR, hoje eu estou dando entrada num requerimento, Sr.
Presidente, que eu requeiro à Mesa Diretora que seja
encaminhado ofício ao DNIT solicitando informações acerca da
recuperação permanente da BR 364, entre Vilhena e Porto
Velho. Até eu gostaria de ter este apoio do Deputado Luizinho,
que tem uma grande, vamos dizer, um relacionamento forte
com o pessoal do DNIT, inclusive trazendo boas notícias em
relação ao asfaltamento dessa importante BR, que V. Exª colocou
há pouco. E neste requerimento eu sou muito claro, eu queria
as explicações lógicas do DNIT e vou ser insistente aqui. Vou
ser insistente em várias sessões até eu ter uma resposta
convincente do DNIT e pediria até aos Deputados do Partido
dos Trabalhadores, ao qual o órgão é subordinado, que é um
órgão federal, de qual razão, hoje, a BR-364 não tem um serviço
permanente de manutenção de buracos quando surgem,
Deputado Dantas. Então, este é o meu questionamento, como
técnico e como engenheiro civil. Então eu estou mandando
este requerimento que eu acho de vital importância esta
cobrança ao DNIT, que haja este planejamento estratégico para
que não possa mais ocorrer o que todos os anos ocorre com a
nossa BR-364. É um desperdício de recurso público. Todos nós
sabemos que os recursos públicos são muito escassos e
evidentemente que se houver este planejamento nós não
teremos este tipo de problema.

Outra questão importante é em relação ao aeroporto
de Ji-Paraná. Pedi ao Deputado Neodi Carlos a formação de
uma comissão, mas ele argumentou que já existe esta
comissão. Essa comissão que foi nomeada no dia de ontem vai
ser a comissão que vai tratar deste grupo de trabalho do
Parlamento estadual, dos nossos Deputados estaduais junto à
bancada federal. Então, evidentemente que esta comissão,
além de tantas outras incumbências, terá esta incumbência
também de cobrar desta bancada federal a alocação destes
recursos para recuperação e ampliação dessa pista do
aeroporto de Ji-Paraná. É outro assunto que eu vou me debater
muito, vou ser muito insistente, tanto na questão da BR-364
como nesta questão do aeroporto de Ji-Paraná. Quero também
me congratular com o nobre Deputado Euclides Maciel, meu
companheiro de Ji-Paraná, pela inauguração, agora, no próximo
dia 17, sábado, estarei lá. Aproveito também para convidar
aos demais colegas, e falar de uma obra muito importante que
é a inauguração do Centro de Recuperação para Dependentes
de Drogas, em Ji-Paraná. É uma obra que o Deputado Euclides
sempre falou, inclusive na época de sua campanha, e que é de
vital importância para o tratamento desses jovens dependentes,
de pessoas até mais velhas e que realmente vai ser de muita
utilidade para a cidade de Ji-Paraná.

Então eu quero me congratular, Deputado Euclides, e
estou aqui em público me congratulando com V. Exª por essa
importante ação que o Deputado Euclides vai realizar e eu vou
dar o meu apoio também, já falei para ele que, no que depender
de mim, no que eu puder ajudá-lo também, tanto é que ele
colocou num discurso que a casa tem capacidade para 20
pessoas e só na primeira vez que foram fazer as inscrições
apareceram quase cem pessoas precisando desse serviço.
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Então, Deputado Euclides, quero parabenizá-lo, estou
convidando aqui os colegas para inauguração, dia 17, agora,
às 9 horas, em Ji-Paraná.

Por fim, eu gostaria só de reiterar este requerimento
ao DNIT, pedir o apoio dos companheiros e dos nobres pares
para que a gente possa realmente cobrar o DNIT de forma
incisiva, para que eles nos dêem explicações sobre as questões
da BR. Acho muito importante esta questão, não vejo explicação
lógica, estou aguardando. Vou entrar hoje com esse
requerimento, peço o apoio da Mesa Diretora para que aprove
esse requerimento desse ofício que faremos ao DNIT para que,
de uma forma definitiva, seja explanado o porquê que quando
surge um buraco, um pequeno buraco na BR, esse buraco não
é recuperado. Por quê? Eu quero explicação lógica para isso.
E o DNIT, evidentemente, com um corpo técnico de engenheiros,
de técnicos em terraplanagem, com um corpo capacitado,
evidentemente terá explicações lógicas. Eu não quero
explicações tipo: ‘Ah, a burocracia emperrou; não tem dinheiro’.
Essa não é a explicação que eu quero. Eu quero explicações
lógicas e cabíveis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Alexandre Brito.

O SR. ALEXANDRE BRITO – Sr. Presidente, demais
membros desta Casa, imprensa e amigos da platéia.

Eu, hoje, Sr. Presidente, vim fazer agradecimentos
porque às vezes a gente vem aqui trazer problemas, às vezes
também é bom trazer agradecimentos aqui. O primeiro, dizer
aos colegas que eu estava com problemas pessoais e a primeira
pessoa que veio me estender mão foi o Presidente Neodi. Então
eu quero dizer para vocês aqui que quando a gente está
brigando para a Casa melhorar, a inteligência do Presidente é
tão grande que quando eu precisei de uma ajuda, a primeira
mão que veio foi a dele. Obrigado, e jamais esquecerei disso
aí, Sr. Presidente.

Segundo, quero agradecer também ao jornalista Valmir
Miranda. Ele escreveu uma matéria aqui extremamente
inteligente e extremamente elegante, comentando sobre o
fórum permanente da violência, que nós comentamos aqui na
sessão nessa semana e graças a Deus a repercussão política,
repercussão social foi muito grande. Muitas pessoas ligando,
muitas pessoas participando dessa sugestão que nós demos
aqui, parece que está sendo acatada por todo mundo. E eu
digo a vocês que o pedido já está na Divisão de Assessoria
Parlamentar para que dê seqüência então a esse Fórum de
Violência, mas muito me alegra ter trazido para cá uma
informação que está somando ao nosso Estado. E dizer
também, Senhores, que quando eu trago uma informação para
cá, e no caso desse Fórum de Violência, não é uma idéia só
do Deputado Alexandre, não, eu sozinho não sou nada, mas
nós juntos somos muita coisa. Então, vários amigos conversando
sobre a violência, eu pesquisando, a gente sabendo o que está
acontecendo na cidade, fez com que nós tivéssemos essa idéia.
Entre esses grandes amigos que fizeram parte da discussão e
que me ajudaram a ter essa idéia de fazer o fórum, se encaixa
o jornalista Arimar de Sá também, um amigo que também
teve essa idéia, participou disso aí. Como parte da minha
equipe, também o Jair Monte, que está presente aqui, foi uma
pessoa que vem estimulando que eu fale sobre a violência
também.

Então, gente, quando nós trazemos para cá uma idéia,
não é só o Deputado Alexandre que está pensando nisso, não,
é um grupo de amigos que discute, que quer fazer o melhor
pela cidade e aqui eu sou apenas o porta-voz. Então eu venho
agradecer, agradecer aos amigos, agradecer ao Presidente e
agradecer à imprensa inteligente que tem falado coisas boas
da nossa cidade e ajudado, então, a que os projetos sérios
vão para frente. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
pelo tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Professor Dantas.

 O SR. PROFESSOR DANTAS – Sr. Presidente, demais
Srs. Deputados, imprensa e público aqui presente.

Gostaria, Sr. Presidente, de falar de um assunto
importante por alguns instantes na questão dos mototaxistas e
motoboys. Nós estivemos, nesse fim de semana, com a bancada
federal e estamos sabendo que há um projeto de lei já
tramitando em Brasília para a regulamentação desta categoria
dos mototaxistas e motoboys e também daquela carretilha que
normalmente nos comércios têm por aí, que vai atrás de uma
moto.

Então, dessa comissão com os Deputados Eduardo
Valverde e o Anselmo de Jesus, também fazem parte dessa
comissão, que é uma comissão ligada à Comissão de Transporte
e Aviação. Esse projeto de lei está tramitando já em Brasília e
possivelmente será votado este ano ainda, a previsão é para o
segundo semestre ser votado em Brasília. Esse projeto de lei é
muito importante para essa categoria de mototaxistas. Tem
tudo para ser votado, segundo o que nós estamos mais ou
menos sabendo, tem tudo para ser votado. É de grande
interesse porque regulamenta inclusive os direitos trabalhistas
dos mototaxistas. Hoje um mototáxi daqueles, se ele cair ou o
motoboy chegar a se machucar, ele não vai ter direito trabalhista
nenhum, como aposentadoria, uma indenização. Então, essa
questão dos mototaxistas e dos motoboys é algo muito
importante e muitas vezes nem eles mesmos têm consciência
da importância da regulamentação dessa lei. Porque, na
realidade, o mototaxista não existe como profissão, quando
ele vai dizer a sua profissão ou buscar algum direito e dizer –
‘Sou mototaxista’, então, na realidade, como profissão ele não
existe ainda, é como se fosse assim uma profissão clandestina.
Então há uma necessidade muito grande de que seja
regulamentada e isso vai acontecer em Brasília, este ano.

Então o meu pronunciamento neste instante, Sr.
Presidente, é no sentido de nós desta Casa também, a gente
dar um apoio a esse pessoal. Eles inclusive vão fazer uma
mobilização em Brasília, a categoria, talvez ainda para daqui
uns dois meses, mas aí há necessidade de nós também
estarmos acompanhando e pedindo as nossas bancadas lá em
Brasília que façam, que dêem o seu voto. Eles vão precisar lá
de duzentos e cinqüenta e sete votos e não é fácil pela
conjuntura que a gente sabe, pela conjuntura atual. Então há
necessidade não somente de nós conversarmos, dialogarmos
com a bancada federal, e pelo que eu pude perceber, a nossa
bancada aqui de Rondônia toda vota a favor.

Então há necessidade de nós também mobilizarmos
Deputados federais amigos nossos e outras bancadas de fora
do nosso Estado também, porque isso é uma coisa de interesse
do Brasil todo.

Era o meu pronunciamento nesse sentido, Sr.
Presidente, e no sentido mais de nós conhecermos e sabermos
que vai estar sendo votado este ano essa lei em Brasília e se
nós pudermos ajudar de alguma forma, eu já estou fazendo a
minha parte, inclusive já fiz algumas reuniões no interior do
Estado com os mototaxistas, passando para eles a importância
disso porque nem eles sabem muitas vezes também da
importância dessa lei para a sua categoria.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com a palavra,
por um tempo de cinco minutos, sem apartes, o ilustre Deputado
Maurinho.

O SR.  tramitando em Brasje he semanaar de um
assunto importante por alguns instantes na questio me
estender a mas e as vezesMAURINHO SILVA – Bom dia a
todos, à Mesa Diretora, na pessoa do Presidente, toda imprensa
presente, os nobres Deputados e o público presente. E dizer
que certamente esta Casa tem se preocupado com diversos
temas. Eu fico muito feliz, nobres pares, quando eu vejo que
de maneira aguerrida o Deputado Luiz Cláudio, o Deputado
Ribamar, que defendem a agricultura com muita ênfase,
parabéns aos nobres pares. A segurança do nobre companheiro
Deputado Wilber, sem dúvida, mas eu me sentiria muito feliz
se visse mais colegas aqui nesta Tribuna brigando por um tema
que é fundamental, a educação. Sem a educação a gente não
consegue diminuir a desigualdade social. Sem educação a gente
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não consegue diminuir a violência no nosso Estado e eu espero
que na próxima semana a gente comece a debater mais no
sentido de trazer para cá, para esta Casa de Leis, nobres pares,
esses problemas, essa coisa que só tem solução para o nosso
Estado. A educação, que está representada aqui pelo nobre
colega Professor Dantas, eu espero ter o apoio de Vv. Exªs,
dos nobres pares, para que nós possamos discutir mais essa
situação dos colégios estaduais. Eu vejo o pessoal reclamando
em termos de colégio no município tal, no município tal, e na
capital não é diferente. Nós temos muitos problemas nos
colégios que precisam ser resolvidos, a questão dos
professores. E também aproveitando este momento, onde será
discutido a partir da semana que vem, nós vamos abordar
aqui um tema de inteira relevância, que é o problema de energia
elétrica no Estado de Rondônia, o problema da implantação
desses novos medidores, onde praticamente deu uma diferença
de 50% a 60% em relação aos medidores antigos. Eu acho
que nós temos que fazer uma comissão para acompanhar a
situação da implantação desses novos medidores. A população
quer, sim, pagar energia, mas não quer ser laboratório de
pesquisa. Ou seja, tem certas tarifas, por exemplo, a tarifa
social, por que não implantar a tarifa social em base que
necessita, como Ronaldo Aragão, Tancredo Neves, Marcos
Freire, etc., etc. A gente não vê, só vê a CERON reclamar:
‘Olha, a gente está tendo perda de 40 a 50%’. Eu acho que não
é problema de quem paga, eu acho que eles têm que se
adequar no sentido de beneficiar a todos e a energia é muito
cara. Vendemos energia para o Estado do Acre a custo mais
barato. Por que o consumidor de Rondônia tem que pagar
energia a preço alto? Está com a mesma balela: ‘Ah, quando
as usinas hidrelétricas chegarem...’ Em 82, 83 era essa conversa
que se escutava: ‘Ah, a energia vai ficar muito barata, todos
vão pagar’. E agora eles estão usando esse mesmo refrão:
‘Ah, quando essas hidrelétricas chegarem aí a energia vai cair,
etc., etc.’ E a gente sabe que não é assim. Vão vender energia
para fora muito mais barato e o consumidor de Rondônia vai
continuar pagando uma energia cara. Eu acho que está na
hora da gente tomar uma situação. Tem denúncias aí dizendo
que os caras estão regulando aquele relógio com ferro elétrico,
com resistência de ferro elétrico. ‘Ei, regula aí e vê se está
bom, se não está bom... Ta bom, aí fecha’.  Eu acho que essa
coisa tem que vir regulada pelo INMETRO. Não interessa a
ninguém relógio lacrado, interessa, sim, relógio blindado.
Ninguém tem interesse de mexer em relógio. Eu não tenho, o
consumidor não tem e a CERON também não tem. Então vamos
fazer uma lei para que esse relógio saia de fábrica blindado.
Por que não? Está em cima do poste, quem é que vai mexer?
Qual o problema? E com selo do INMETRO, garantido pelo
INMETRO, de fábrica. Não precisa ser passado pelo INMETRO
daqui. Se o INMETRO daqui quiser fazer aferição, que leve
cinco, dez relógios para lá e faça a aferição. Que isso venha,
quando forem encomendados os relógios, que eles têm toda a
tabela lá e eles podem fazer isso lá. E aproveitar também, Sr.
Presidente, que o momento é de economizar, de cortar custo
nesta Casa. Eu, como 4° Secretário, gostaria de fazer uma
sugestão, inclusive pedir para os companheiros Deputado
Jesualdo e Deputado Alex, que têm lutado na redução de custos,
que a gente implante aqui na Assembléia o pregão eletrônico.
Ora, vamos economizar bastante, vamos facilitar muito e a
agilidade que isso vai dar, não tem... Dá uma diferença de
40% a 60%.

Então eu gostaria, colegas, companheiro Deputado Alex,
V.Ex. que é um guerreiro, que anda lutando para que realmente
diminuam os custos da Assembléia, me ajude a implantar lá
na 4ª Secretaria o pregão eletrônico. Conto com seu esforço
no sentido da gente diminuir mais esse gargalo, porque nós,
às vezes, estamos preocupados com a questão de salário, de
holerites, mas a gente sabe que o gargalo maior desta
Assembléia é o contrato, é a licitação. Então vamos enxugar e
vamos cortar. Já cortamos a questão dos salários, vamos
também fazer agora, não vamos aproveitar para fazer uma
meia-sola, vamos fazer agora uma reforma completa. Se nós
não aproveitarmos este momento, deixarmos passar,
dificilmente vamos conseguir. Só em outra legislatura e vai
começar de novo a mesma coisa, o mesmo blá blá, e eu peço
apoio da imprensa aqui, e publique que o Deputado Maurinho,

como 4º Secretário, quer a implantação do pregão eletrônico
aqui nesta Casa. E todos os fornecedores do Estado de Rondônia
e de Porto Velho, a 4ª Secretaria está aberta, procurar o Setor
de Licitação para fazer inscrição, para que a gente possa
realmente dinamizar esta situação, ter mais competitividade.

Em relação ao Deputado Wilber, a Segurança,
Deputado, essa prática nefasta que é o racismo, eu estou
envergonhado com a Corporação que às vezes nega o
acompanhamento de um policial para um nobre Deputado, mas
eu fico muito feliz quando eu vejo o Governador com 30 ou 40
policiais e a família dele toda protegida. Eu acho que tem
proteger, sim, tem que proteger o Governador, sim, tem que
proteger o cidadão e tem que proteger o Deputado também.
Ora, ora, se o Deputado não tiver o direito de solicitar uma
segurança legalmente, o que eles estão querendo? Que eu vá
para informalidade contratar PM para ficar atrás de mim na
situação informal? Eu acho que é isso que a gente tem que
combater.

Companheiro Deputado Wilber, conte comigo. Essa
prática racista, isso é uma pratica nefasta, e eu espero que, se
dentro da Corporação está acontecendo isso, você imagine
fora com a pobre população desprotegida e desguarnecida.

Muito obrigado pessoal.

O SR. PRESIDENTE (NEODI CARLOS) – Encerradas
as Breves Comunicações, passaremos ao Grande Expediente.

Com a palavra, pelo tempo de vinte minutos, com
aparte, o ilustre Deputado Amauri dos Santos. Está ausente do
Plenário.

Com a palavra o ilustre Deputado Ezequiel Neiva.

GRANDE EXPEDIENTE

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Sr. Presidente, membros da
Mesa, nobres colegas Deputados e Deputada. Eu, nesta manhã,
estarei apresentando uma propositura, para que haja, não
seria nem mudança, mas apenas algumas informações nos
boletins de ocorrência da Polícia Militar, mais especificamente
no BOT, que é o boletim de trânsito. Eu sou policial militar há
16 anos, e lá em Cerejeiras, no Cone Sul, onde sempre trabalhei,
era comum 2 anos depois que aconteceu com vítima fatal, por
exemplo, chegarem lá algumas pessoas do Mato Grosso ou
até aqui de Rondônia nos pesquisando para saber onde que
tinha uma vítima, uma pessoa que tinha morrido alguém com
acidente de trânsito, porque eles queriam lá fazer aquele seguro
e  resgatar o dinheiro. E nós, era comum ficarmos sabendo,
na época que estava lá, o seguro girava em torno de seis a
sete mil reais um acidente fatal. E essas pessoas chegavam e
enganavam os parentes das vítimas, pegavam todos os
documentos, Deputado Jair, e o direito que era seis a sete mil
reais, eles apenas ficavam com dois mil. Essas pessoas que
iriam lá fazer esse seguro ficavam com praticamente 60 a 80%
do dinheiro.

Eu estou apresentando requerimento nesta Casa Sr.
Presidente, para que possa ser levado ao DETRAN, e todos os
BOTs da Polícia Militar, os Boletins de Ocorrência de Trânsito
contenham essa informação no verso do boletim, para que os
parentes da vítima fatal ou de vítima não-fatal também,
Deputado Tiziu, possam estar cientes de seus direitos. O que é
o DPVAT? O DPVAT é o seguro obrigatório de danos a pessoas,
danos causados a pessoas por veículos automotores em vias
terrestres, ou até mesmo por cargas. Então, qualquer acidente
de trânsito que cause vítimas, não precisa ser fatal, uma vítima,
por exemplo, o cidadão vai ficar lá com a perna engessada
três meses, seis meses, há um seguro obrigatório para isso.
Para isso nós pagamos, todo cidadão paga o seguro obrigatório
anual que é para cobrir esses gastos.

No entanto, a maioria da nossa população, eu diria aí
70% a 80%, eu pego por base a região lá, estão desinformados
desse direito que eles têm. Então eu estou apresentando este
requerimento para que o DETRAN possa estar providenciando
todas essas informações no verso do boletim, porque no ato
do preenchimento do Boletim de Ocorrência uma via do boletim
vai para quem registrou a ocorrência, um parente da vítima,
no caso de acidente fatal, ou para a própria vítima, no caso de
um acidente de trânsito só com lesões.
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Então, fica aqui este meu pedido, e peço o apoio aí da
Mesa, de todos os colegas para que seja aprovado este meu
requerimento, e o DETRAN possa, de agora em diante, estar
dando estas informações aos nossos usuários e também aos
nossos condutores de veículos automotores.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) -  Com a palavra,
por um tempo de vinte minutos, com aparte, o ilustre Deputado
Amauri dos Santos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados aqui presentes. Hoje eu vim aqui, estou fazendo
uma Indicação lá para o meu município de Jaru, pedindo duas
ambulâncias para o Corpo de Bombeiros que tem prestado um
bom trabalho lá na minha cidade de Jaru. O Corpo de Bombeiros
que o Governador Ivo Cassol implantou tem prestado um
excelente trabalho. A hora que a pessoa adoece é só ligar e
imediatamente eles chegam lá.  E aquele veículo que está lá já
não está em bom estado de tanto atender a comunidade. E eu
estou preparando uma Indicação. Se não entrar hoje, vai entrar
na terça-feira, para atender a população, porque o Corpo de
Bombeiros do município de Jaru, se tem uma coisa que tem
ajudado muito o município de Jaru é o Corpo de Bombeiros.
Tem ajudado demais a comunidade. E está de parabéns o Corpo
de Bombeiros porque se não tivesse servindo eu estaria aqui
criticando, mas aquilo que está ajudando a gente tem que falar
bem, e aquilo que não está funcionando a gente vem aqui
criticar e geralmente as coisas boas ninguém fala, só partem
mais para coisas ruins, e as coisas boas ninguém fala. E aqui
eu estou prestando este elogio ao Corpo de Bombeiros da minha
cidade, ali de Jaru, que tem feito um trabalho excelente e a
gente vem aqui...

E como eu sou um Deputado que foi criticado, não é
que eu sou defensor de funcionário desta Casa, dos Poderes,
é que o servidor público, de modo geral, ele adquiriu sua
conquista no dia-a-dia, em estudar, fazer um concurso e
ingressar, seja no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no
Poder Executivo, no Ministério Público, Tribunal de Contas, ele
adquiriu, ele sofreu, perdeu várias noites ali estudando,
enquanto várias pessoas estavam se divertindo ele estava ali e
adquiriu. E aqui eu pediria ao meu colega, Deputado Alex, que
este projeto aqui é inconstitucional, porque o artigo 39 da
própria Constituição do Estado não permite nós reduzirmos o
salário, não permite mais retroagir. É por isso que eu pedi ao
nobre colega para não ficar, o erro é humano, que vamos retirar
e vamos estudar melhor. No Congresso Nacional já está se
discutindo um teto máximo e nós não podemos, eu vejo aqui,
chega de tanta lei inconstitucional. Então, aqui, nós esperarmos,
não vamos, nós esperarmos não é, agora eu não posso tirar a
conquista do servidor desta Casa, do servidor do Tribunal de
Justiça que ao longo do tempo adquiriu seus vencimentos. Eu,
como Deputado que venho aqui por quatro anos, que amanhã,
que daqui a quatro anos eu posso não mais ser reeleito, eu
tirar uma conquista dele. Eu sou um defensor. Aquele que não
trabalha, aquele tem que mandar embora, eu sou um defensor
da pessoa que trabalha. Aqui a Assembléia, em todos os lugares
que eu ando aí, eu defendo o servidor desta Casa, o que
trabalha. Ontem mesmo eu defendi. Não, ali tem pessoas de
responsabilidade, que trabalham. Trabalham além do seu
horário. - ‘Ah, mas aqui não’. Tem aqueles que não trabalham.
Esses aí são os problemas da Casa. Tem que fazer do jeito
que tem que fazer. Agora, o que trabalha eu vou defender, e
que ganhe bem, eu sou aquele que ganha bem, eu sou aquele
que defende o meu salário para ganhar bem como Deputado.
Agora, jamais querer reduzir, nisso eu sou contrário, reduzir.
Essa lei aqui, pelo que eu entendo, nós vamos reduzir até os
salários dos Desembargadores, de Procuradores, de todos, e
não é por aí o nosso caminho. Nós viemos aqui para legislar,
para fazer o melhor para a população, mas aqui é tanta lei em
confusão e eu acho que o melhor é nós termos cautela. Fazer
um teto máximo para o Estado, nós devemos fazer, acompanhar
a Constituição Federal, o artigo 37 da Constituição Federal fala
muito bem: “Os servidores dos Poderes não podem ganhar
acima do Presidente da República”; isso tem uma emenda na
Constituição. O artigo 37 é muito claro, aí se faz um monte de

lei e aqui vem para se dizer... Agora, você já pensou: servidor
desta Casa, um Procurador que ganha aí R$ 9.000,00 reais,
que conquistou ao longo dos anos, que trabalhou e hoje reduzir
aí para R$ 7.000,00, isso não dá. E, ainda, fica uma dúvida, eu
não sou jurista, mas muitos juristas que estão aí, já eu permito
aparte a V. Exª, ficam numa dúvida, aí se acontecer de nós
voltarmos o salário do Desembargador para R$ 7.000,00, do
Juiz, porque é uma lei assim complexa. O artigo 39, eu não
sou jurista, mas alguns advogados me falaram, os advogados
que conhecem mais do que os Deputados aqui, com exceção
do Deputado Wilber, que é advogado, falaram que nós não
podemos entrar naquilo que já foi feito, isso nos Poderes, e
nós não podemos legislar sobre o artigo 39, e é muito claro,
quem faz o salário dos Poderes é o Legislativo, quando o Poder
Executivo manda, com exceção de salário de Secretário,
Deputados, Governador, Vice-Governador e os próprios
Deputados. Agora, caso contrário, é proposta dos Poderes
mandarem para cá.

O Sr. Alex Testoni – Obrigado pelo aparte, nobre
colega Amauri. Está havendo um equívoco da parte de V. Exª
Os Desembargadores têm o teto deles, vão continuar tendo o
teto deles. Não estou mexendo no teto dos Desembargadores
e dos Juízes. Nós estamos adequando à Lei de Responsabilidade
Fiscal, estamos mudando o teto da Casa, aqui da Assembléia,
para nenhum funcionário desta Casa ganhar mais do que o
teto dos Deputados, ou seja, R$ 9.500,00. É justo, Deputado
Amauri, que algum funcionário desta Casa ganhe mais do que
os próprios Deputados? E também no Executivo, lá também. É
justo que um funcionário, algum Secretário ganhe mais do
que os R$ 12.000,00 do Governador? Nós estamos apenas
adequando à Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá tem gente
ganhando mais de R$ 12.000,00. Isso aí está fazendo falta
para investimentos. Aqui na Casa, também, nós precisamos
de economia, V. Exª sabe disso. É justo que eles, também,
ganhem mais do que R$9.540,00? Então, não estamos
infringindo a Constituição, estamos adequando à Lei de
Responsabilidade Fiscal. Tenho vários pareceres da equipe
técnica desta Casa e do Procurador desta Casa, que é uma lei
constitucional e moral, Sr. Deputado. Então, não estamos
mexendo no teto dos Juízes, dos Desembargadores, estamos
apenas adequando a nossa Casa e o Executivo.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Olha, falar em salário,
a pessoa falar assim: ah, mas a maioria da população ganha
pouco, ganha não sei o quê. Jogar assim é muito fácil, mas eu
estou jogando dentro da realidade. Um Procurador desta Casa,
o Procurador do Estado, o servidor de carreira, ele vem ao
longo do tempo trabalhando, dando parecer, conquistando seu
espaço. Agora, eu, Deputado Alex, Deputado Tiziu, Deputado
Jesualdo, Deputado Maurinho, Deputado Ribamar, nós vamos
chegar aqui radicalmente dizer: ’olha ninguém pode ganhar
mais do que nós’. Isso não existe. Isso faz lembrança a um
Prefeito quando eu era pequeno lá no Nordeste. Ele pegou a
folha de pagamento assim: “quem é esse (era o total) Tota
que ganha mais do que eu? Bem assim está fazendo lembrar
esta Casa. E não é por aí, são poucos servidores que
conquistaram com luta, que trabalharam, evidentemente
existem aqueles que não trabalham, mas é mínimo e aí os
governantes tomem as providências, que demitam, que façam
alguma coisa. Agora, quem trabalha, que senta em uma mesa,
senta em um computador, que vai pesquisar, que vai lá pesquisar
para dar um parecer, até mesmo trabalhando, e a gente chegar
aqui e cortar, eu acho que não é justo. Não é que eu estou
aí,eu sei que amanhã devem sair matérias em alguns jornais
contrários: “Amauri defende salário milionário”. Eu não estou
defendendo salários milionários. Eu estou defendendo aqueles
que lutaram, porque vai ter pessoas mandando colocar em
alguns jornais, como fizeram, dizendo que eu defendia
funcionário fantasma. Eu não defendo funcionário fantasma,
eu defendo o servidor desta Casa que trabalha, aqueles que
estão no dia-a-dia, aqueles que estão aí abrindo a porta,
servindo cafezinho, o Kid que está aqui prestando serviço para
os 24 Deputados. É esse servidor que eu defendo.

Agora, nós virmos aqui radicalizar, nós estamos
tentando viabilizar até o Estado, porque um Procurador do
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Estado, qualquer um cidadão, até o Deputado Alex, que é um
grande empresário, que é um empresário bem sucedido, o
Deputado Jesualdo, o Deputado Tiziu, quando vai contratar um
advogado não é menos do que R$ 20.000,00. E, será que um
Procurador, o Procurador do Estado vai poder, ou o Procurador
da Assembléia, ficar aqui o dia todo para ganhar R$ 7.000,00?
Não. O que vai acontecer? Nós vamos estar inviabilizando esta
Casa, inviabilizando todo o Estado. E eu sou a pessoa, Deputado
Alex, a favor de que se faça obra, que se melhore o Estado,
mas que se pague bem, que se pague bem.

Evidentemente, nós temos que brigar também pelos
pequenos, lutar por um teto máximo para o Estado, melhorar
o salário do pequeno também, a melhora. Agora, nós não
podemos, aqui, pegar e bater nesse negócio de economia, de
não poder ganhar mais, e prejudicando alguns, que são poucos
servidores, não são muitos, são poucos servidores, nós
radicalizarmos, e eu garanto que esta Casa não tem mais do
que 20 servidores que ganham mais que um Deputado estadual,
isso no Estado são muito poucos. A economia é pouca para
nós tirarmos o poder destas pessoas, tirar assim, vir aqui,
radicalmente, eu já digo que sou contrário. E se essa lei, alguém
interpretar e dizer que vai servir para o Tribunal de Contas,
Tribunal de Justiça, aí é uma discriminação. Porque o
Desembargador pode ganhar o teto lá, eu não sei se são R$
24.000,00, e aqui o servidor desta Casa fica engessado, ele só
pode ganhar igual a um Deputado. E é por isso, eu vou conceder
um aparte,  e é por isso que nós temos que analisar. Eu não
sou advogado, o ilustre Deputado Jesualdo é um bom
empresário, é engenheiro, e nessa área jurídica nós temos
que escutar. Essa visão de um bom empresário, eu sei que um
empresário, na empresa dele está economizando, está
enxugando ali. E aqui nós estamos no sistema do servidor
público, da máquina pública e isso aqui vem da União, vêm os
Estados e vêm os Municípios, nós não podemos entrar numa
coisa pela emoção.

Concedo um aparte a V. Exª., Deputado Jesualdo Pires.

O Sr. Jesualdo Pires – Obrigado, Deputado Amauri.
Eu até, na condição de 1º Secretário, gostaria de informar a V.
Exª. que dentro desta Casa nenhum servidor ganha mais do
que R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), que
é o salário dos Deputados. Nenhum. Existe apenas um servidor
que ganha um pouco mais que isso por conta de uma
gratificação, mas não tem nenhum servidor nesta Casa hoje
que atinge o teto do salário dos Deputados estaduais.

Então, como colocou aqui, falou muito bem o Deputado
Alex Testoni, na verdade essa lei é uma lei que está se ajustando
à Lei de Responsabilidade Fiscal, nenhum servidor desta Casa
vai ser prejudicado.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Deputado, só um
pouquinho, eu só queria o artigo da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que eu sou leigo, eu queria saber qual era o artigo que
fala que nós temos que ajustar.  Eu só queria o artigo aí que
nós temos que ajustar do servidor. Queria o artigo.

O Sr. Jesualdo Pires – Dentro da Lei de
Responsabilidade Fiscal existem tetos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Não, eu conheço. Eu
fui Prefeito, eu conheço a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Sr. Jesualdo Pires – Deputado Amauri, eu só
gostaria de esclarecer para V.Exª que aqui nesta Casa, na
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia não existe
nenhum servidor que ganha mais do que o salário base de um
Deputado estadual, é essa a colocação.

Então, na verdade, essa lei que está sendo proposta
não vai prejudicar nenhum servidor desta Casa.  Então é isso
que eu quero deixar bem esclarecido, porque na verdade essa
lei está sendo ajustada e não vai penalizar nenhum dos nossos
servidores.

Muito obrigado.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Nós temos que
analisar direitinho porque nós não podemos agir por emoção,

chegar aqui e agir, porque nós vamos votar essa lei, tem a
progressão do servidor, que aqueles que ingressam no serviço
público agora que têm os 5% deles, isso da Prefeitura tinha,
não é o Prefeito Amauri que vai lá tirar, isso tem automático,
isso é Lei Federal. Aí nós hoje amarramos essa lei aqui, eu até
vou permitir aparte, eu acho que o Partido dos Trabalhadores
que defende tanto os servidores, e aí eu acho que essa lei nós
não podemos atrapalhar. De repente pode ser até um filho
meu que vai ingressar no serviço público, fazer um concurso e
ele vai daqui a 20 anos dizer: “Meu pai, o senhor fez uma lei lá
que hoje eu não posso... eu fiz, estudei, me esforcei e eu não
posso ganhar assim”.

Eu permito aparte ao Deputado Luizinho Goebel.

O Sr. Luizinho Goebel – Eu só queria dizer, nobre
Deputado, como V.Exª mesmo disse que quem deve elaborar
os valores dos salários dos Poderes é o Poder Legislativo.  No
meu entendimento desse projeto, pelo menos o que eu estava
lendo, se eu não estou equivocado, é que nós, Assembléia
Legislativa, estamos votando para nós colocarmos limites nos
salários da Casa, como o Executivo vai ter o poder de colocar
o limite no salário dele, quanto o Judiciário vai ter o poder de
colocar o limite no salário dele, cada um...

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Não, Deputado, quem
vota o salário do Judiciário somos nós, Deputados.

O Sr. Luizinho Goebel – Mas nesta lei, pelo meu
entendimento, se eu estiver equivocado, o nobre Deputado
inclusive que está criando a lei, Deputado Alex, pode até me
corrigir, mas se eu não estiver enganado é isso.  Então o que
eu me refiro e até fico triste que várias vezes no seu discurso
toda vez V.Exª se refere como que o Poder Público é diferente
do privado.  Lei existe para todos e tem que ser cumprida. Lei
existe para todos e tem que ser cumprida.  Agora, se nós
deixarmos, eu concordo que todo mundo deve ser remunerado
conforme a sua capacidade e o seu desempenho.  Certo,
concordo com isso.  Como também concordo que todos têm
que ter o direito igual, aqueles que trabalham tem que ter os
seus direitos. E geralmente quem tem autonomia de fazer o
poder são exatamente as pessoas que ganham mais, às vezes,
não é sempre, às vezes. E exatamente nós vamos limitar
também o poder dessas pessoas, porque é muito fácil nós
virmos hoje aqui e tem um servidor que ganha, vamos pôr aí
um salário que nem falou R$ 9.000,00 (nove mil reais) e tem
mais uma portaria de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais),
nós temos que ser conscientes que também é muito. Por quê?
Porque a Bíblia diz que o pão tem que ser dividido.  Muito
obrigado.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Esse discurso que o
pão tem que ser dividido eu acho que está meio...
evidentemente. Porque você está tirando a conquista de quem
estudou, trabalhou, lutou, e aqui nós estamos tirando uma
conquista do servidor e uma lei que o artigo 20 é muito claro e
o artigo 39 da Constituição estadual fala que nós não podemos
entrar no poder e nós estamos entrando aí numa coisa, V.Exª
entendeu?

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado, V.Exª
tem um minuto para encerrar.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Para concluir, há
poucos dias eu vi aqui o Presidente desta Casa ir para a Tribuna
falar na lei do Tribunal de Contas, na lei do Tribunal de Contas,
dizer que a lei, que eu até fiz o requerimento, era
inconstitucional porque foi a Mesa que fez.  E agora o Deputado
Alex está fazendo o mesmo, está fazendo a mesma lei, a
mesma coisa. A gente fica em dúvida e é por isso que eu
pediria um pouco de tempo. Um aparte ao Deputado Ribamar.
Seja rápido.

O Sr. Ribamar Araújo – Conceda-me um aparte,
nobre Deputado?

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Pois não.
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O Sr. Ribamar Araújo – Eu queria esclarecer para
V.Exª que o Partido dos Trabalhadores defende, sim, o
trabalhador, mas ele não defende as aberrações que porventura
possam acontecer como supersalários, aposentadorias injustas
e outras coisas mais. Muito obrigado.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Mas a conquista do
servidor concursado tem que defender, porque às vezes o
supersalário, algumas coisas acontecem em alguns casos e aí
tem que corrigir. Mas uma conquista do servidor, qualquer
servidor que você pega do Tribunal de Contas da União Federal,
do Tribunal do Trabalho, ele não ganha menos de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), do Governo Federal. Porque...

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Deputado, seu
tempo já encerrou.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Só para concluir.  Eu
já digo que sou contra e vamos também ver na Comissão de
Justiça a inconstitucionalidade desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrado o
Grande Expediente, passaremos às Comunicações de
Lideranças.

Com a palavra, pelo prazo de 20 minutos, sem apartes,
Exmº Sr. Deputado, Líder do Governo nesta Casa, Euclides
Maciel.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, demais
companheiros Deputados, imprensa e companheiros do
auditório, em nome do meu particular amigo Paulinho do
Cerimonial, cumprimento a todos os companheiros da imprensa
que têm sempre prestigiado as Sessões, ao nosso amigo Gilvan
Ferro, que hoje também comparece aqui, muito obrigado,
Gilvan.

Eu gostaria de falar, hoje eu passei, meu amigo Paulo
Aires, em frente à Academia Rondoniense de Letras e pude
ver o abandono em que se encontra aquela Academia, mato,
depredaram toda a Academia de importância aqui para Porto
Velho. Eu vou levar diretamente esse pedido ao Governador
porque a chave está nas mãos do Governo e deve ser feito e
dado um atendimento a essa categoria que tanto representa,
tanto luta e que às vezes fica no esquecimento. Pelo menos
nesse local também com que possa o Governo, porque ali é
um prédio do Governo, que possa fazer essa limpeza e dar
melhores condições. Pegaram as chaves e até agora não dizem
o porquê e nós vamos cobrar isso aqui.  Eu ontem, há muito
tempo eu não saía tanto na imprensa como ontem, por causa
do nepotismo. Rapaz, como é bom você está em toda ela, bem
ou mal não faz mal, você tem que estar e eu vou fazer por
merecer várias vezes de estar defendendo esta causa, uma
delas.

Agora, eu gostaria que fosse colocado o que nós
dizemos aqui, mas tem pessoas que invertem a colocação. Por
exemplo: o caso que o Deputado Amauri discutia aqui agora,
eu vou votar favorável e pedir aos companheiros que votem
também. Vou pedir aos companheiros que votem porque eu
acho que é o seguinte: seria até demagogia eu dizer aqui, por
que dar aumento para este e não para o funcionário pequeno,
não sei o quê, aí era demagogia, mas eu sou favorável, que se
nós estamos passando aqui por um período de dificuldade, por
um período em que nós temos que dar o exemplo aqui,
seríamos nós, estaríamos trabalhando contra nós mesmos em
querer também votar ‘não’ neste projeto do Deputado Alex
Testoni.

Então eu, sobre nepotismo, ontem usando aqui a
Tribuna eu falei o seguinte: nós assinamos uma lista que meu
amigo Deputado Jair Miotto, que inclusive o Deputado Jair ficou
até bonitinho naquela foto que saiu ontem, eu e ele ficamos
juntos e eu pude ver que meu amigo Deputado Jair, que à noite
me ligou e disse: ‘rapaz do céu, estamos na mídia’. Aí eu disse:
“mas estamos bem então, estamos na mídia, Deputado Jair”. E
o Deputado Jair se preocupa. E eu disse: –‘Deputado Jair, fique
tranqüilo, Deputado Jair. Nós temos que aprender uma coisa,

fale bem ou mal, mas fale de nós, Deputado Jair.’ E ele
preocupado, e eu vou explicar o que hoje um órgão de imprensa
dizia o seguinte: “que eu estou legislando em causa própria”.
Talvez seja isso mesmo nesse caso.  Só que eu estou dando
um exemplo de minha esposa, porque eu entendo assim:
primeiro na nossa vida é Deus, não tem ninguém, primeiro é
Deus. Segundo, não tem ninguém melhor para estar ao seu
lado do que sua esposa. Não tem ninguém melhor. Se você
não confiar nem na sua mulher, vai confiar em quem? Ah, mas
tem mulher que detonou, tal...”.  Aí o problema é dele. Eu
confio e eu acho e entendo o seguinte: que a lei do nepotismo
criada tem que ser, sim, senhor, respeitada. Primeiro porque
tem gente que exagera, coloca a mãe, o pai, o cachorro, o
papagaio, o gato, coloca tudo.  Então tem que ser limitado.
Sou contra isso, sou contra, mas eu defendo o seguinte: a
minha esposa, eu estou dando um exemplo para não dizer que
eu estou legislando em causa própria aqui, que eu estou
legislando em causa própria. Se quer ver um funcionário que
trabalhava há seis, sete anos no Governo e que não tem uma
falta sequer e trabalhava das sete e meia a uma e meia e a
tarde voltava para o seu serviço, que nos sábados e domingos
organizava os encontros de todas as famílias do Shopping
Cidadão, que culpa tem se o esposo dela se elegeu a Deputado
estadual? Eu sei que essa Lei não é acabar, dizer: Não, não
concordo! Claro que eu concordo.

Eu acho que há exageros. Nós temos que apenas
colocar dentro dessa Lei algumas restrições.  Eu não sou
favorável a eu ganhar uma eleição e trazer toda a minha família
para cá. Eu sou contra isso, eu não concordo, o meu filho veio
comigo, e está aqui, vê se ele está empregado, eu pago do
meu para ele ficar do meu lado aqui, porque eu preciso dele.
Preciso que o meu filho esteja ao meu lado, para me
acompanhar, e também com a idade dele poder ir aprendendo,
então eu defendo o seguinte: pessoas que estavam trabalhando
deveriam ser respeitadas, que dentro desta lei aparecesse
alguma coisa que respeitasse, porque você não pode ferir a
lei, que ela é retroativa, pega alguém lá atrás que estava
trabalhando. Há sete anos atrás eu era radialista, apresentador,
que culpa ela tem se hoje eu sou um Deputado, se hoje eu sou
um Deputado? Igual a mim tem outros também. O Deputado
Jair Miotto é um exemplo disso, que tem um irmão competente,
e nós sabemos a importância que tem seu irmão nesse órgão.
E outros que têm, não só em causa própria, não. Eu cito minha
esposa, porque eu estou dando um exemplo, um exemplo mais
simples, e esse é um exemplo que nós estamos dando e
pedindo, com que os companheiros, e o senhor, meu Deputado
Jair, perdão, não esquente a cabeça, não. Vamos em frente,
vamos encarar de frente, que nós temos que entender que
dentre essas restrições que forem feitas, e se forem que nós
possamos um dia olhar e ver, e não prejudicar uma pessoa
que presta  o serviço. O pior nepotismo que tem, que poderia
ser dito, é a pessoa que não trabalha, é a pessoa que ganha e
nunca compareceu no seu serviço, é a pessoa que recebe e
não aparece no serviço. Aí sim, nós temos que combater, aí
nós temos que ficar em cima. Agora, nós ficarmos aqui vendo
esta situação, meu amigo Deputado Chico Paraíba, meu
Deputado, e nós nos calarmos, de maneira nenhuma.

Nós vamos pedir, Sr. Presidente, que seja olhado, e
que nós possamos nessas dezesseis assinaturas que já temos,
que possamos, os Deputados, colocar dentro deste projeto
essas restrições que nós estamos dizendo, que não seja
penalizado quem trabalhava lá atrás, e sim esses que assumem
que não possam colocar aqui. Eu sei que isso vai ser uma
polêmica grande, mas nós vamos continuar defendendo
quantas vezes houver necessidade.

Como hoje é a última sessão da semana, Sr. Presidente,
eu gostaria de convidar a todos meus companheiros, ao
auditório, aos meus colegas da imprensa, agradecer ao
Presidente, nós pedimos ao Roni, da Assessoria de Imprensa,
que mandasse, pedisse ao pessoal que fosse até Ji-Paraná no
sábado para prestigiar o Deputado Euclides e o Deputado
Jesualdo, quando nós vamos inaugurar esse Centro de
Recuperação na cidade de Ji-Paraná. É um Centro de
Recuperação que nós abrimos para apenas vinte pessoas, só
que agora, ligando para o pastor, ele acabou de me ligar que o
número de inscritos é de 249 (duzentos e quarenta e nove)
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pessoas, e só cabem vinte. É preocupante. Eu acho que nós,
por isso que eu quero convidar os Srs. Deputados, sábado, às
nove horas da manhã, estejam em Ji-Paraná, estejam junto
conosco, porque nós vamos precisar dos senhores, porque esta
Casa, este Centro de Recuperação não é do Deputado Euclides,
do Deputado Jesualdo, é do povo de Rondônia. Como em
Ariquemes que nós temos o ELCHADAI, que faz um trabalho
excelente, aqui em Porto Velho nós temos muitos, mas quanto
mais se colocar, mais aparece gente para esse tratamento e é
um compromisso que nós fizemos de campanha, e nós vamos
cumprir, se Deus quiser.

Por isso que eu reforço o convite, Sr. Presidente, para
que sábado, já confirmado, o senhor vai estar presente, o
senhor me dizia que tem dúvida, mas não tem mais dúvida,
não, eu acabei de acertar na sua agenda, talvez o senhor nem
saiba, mas eu agendei e o senhor vai estar lá, e o Deputado
Professor Dantas também me confirmou, e muitos Deputados
vão estar lá, meu amigo Deputado Tiziu, se puder prestigie,
que é importante que os Deputados estejam lá. Deputado
Ribamar, mas no sábado ele gosta de dar uma descansada,
mas se puder, eu gostaria da sua presença sábado lá em Ji-
Paraná.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Quero aqui, em
nome do Deputado Maurinho, registrar e agradecer a presença
do Sandro Gonzaga, suplente de Vereador do PSB, e os demais
filiados do PSB, presentes aqui nas galerias desta Casa.

Encerradas as Comunicações de Lideranças,
passaremos à Ordem do Dia.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

ORDEM DO DIA

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –  Projeto
de Lei do Deputado Wilber Coimbra – Dá nova redação ao
§ 1º do art.47 do Decreto Lei 09-A, de 09 de março de 1982,
com a redação dada pela Lei 305, de 07 de janeiro de 1991.

A  ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º do art. 47 do Decreto-Lei 09-A, de 09 de março
de 1982, com a redação dada pela Lei 305, de 07 de janeiro de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 47 ................................................................

§ 1º - Fica vedada a aplicação de punições restritivas
de liberdade decorrentes de transgressões disciplinadas (NR)”

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

JUSTIFICATIVA

Eminentes Parlamentares,

Sob o pálio da novel Carta Política de 1988, é
inconcebível mantermos em vigor na legislação castrense,
mecanismos concebidos em regime de exceção, fruto de um
Estado ditatorial, arraigado num dogmatismo arcaico, punições
restritivas de liberdade impostas aos militares das corporações
militares estaduais por violação da disciplina.

Imperioso destacar que os militares estaduais estão
sujeitos a regulamentos disciplinares com tipos transgressionais
abertos, que invariavelmente suas aplicações ficam ao sabor
da exegese subjetiva das autoridades disciplinares, culminando,
às vezes, com injustiças sustentadas por perseguições,
imprimindo a mais drástica forma de controle social colocada
à disposição do Estado, consubstanciada na constrição do status
libertatis dos militares, medida disciplinar da mais alta
gravidade, que afeta um dos maiores bem-valor da pessoa
humana, qual seja a liberdade, em decorrência de mera
transgressão disciplinar.

Forçoso é esclarecer, que hodiernamente, o Diploma
Penal Pátrio e as leis extravagantes que versam sobre matéria
penal estão alicerçadas no princípio da intervenção mínima na
aplicabilidade de sanções criminais, ou seja, a imposição de
penas restritivas de liberdade é a última ratio, que o Estado
lança mão para punir práticas delituosas, sendo, portando,
transgressão disciplinar fato insignificante frente à prática de
crime, razão pela qual lesa frontalmente o princípio da
razoabilidade a aplicação de punições restritivas de liberdade
a condutas decorrentes de transgressões meramente
disciplinares.

Há de se considerar que, em um Estado Democrático
de Direito como o nosso, que propugna como um dos primeiros
valores supremos de seu ordenamento jurídico a liberdade,
mister que seus operadores do direito, mesmo que legalistas
por excelência, acompanhem as modernas tendências de
política criminal à luz dos princípios que legitimam a atuação
de um Direito Penal Democrático.

Tal assertiva parte da premissa de que um dos
princípios informadores do Direito Penal de maior conteúdo
ético, filosófico e jurídico-político dos quantos que sustentam a
Ciência dos Delitos e das Penas é o princípio da intervenção
penal mínima. Princípio que constitui não só um limite
importante ao jus puniendi estatal, mas que situa o Direito
Penal em sua verdadeira posição no ordenamento jurídico e,
aliado aos princípios da legalidade, liberdade, proporcionalidade
e outros, fundamentam o princípio da insignificância das
transgressões disciplinares a que estão susceptíveis os militares
estaduais.

Destarte, sendo a imposição de penas restritivas de
liberdade a última razão para levar à clausura o cidadão comum
infrator em matéria criminal, sendo até mesmo liberado em
caso de lavratura de Termo Circunstaciado por prática delituosa,
é inadmissível que um militar estadual, trabalhador, pari de
família, seja lançado ao cárcere por pífia transgressão
disciplinar, que pode ser apenada por outras punições eficazes
e educativas como advertência, repreensão, licenciamento a
bem da disciplina e demissão ex-offício.

Face ao exposto, conclamo os ilustres pares a apoiar a
presente iniciativa, por ser medida da mais lídima justiça.

Plenário das Deliberações, 15 de março 2007.
Dep. Wilber Carlos dos Santos Coimbra.

- Indicação do Deputado Valdivino Rodrigues – Ao senhor
Governador do Estado de Rondônia a necessidade, em caráter
de urgência, para a reforma total das instalações do CEEJA-
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, localizado
na Avenida São Paulo, nº2745, Bairro Centro, na cidade de
Cacoal-RO.

JUSTIFICATIVA

É de grande importância esta indicação pelo motivo
das situações precárias em que se encontram este imóvel,
onde funciona este Centro, apresentando rachaduras em suas
paredes, problemas nas instalações elétricas e demais
necessidades básicas de funcionamento para que desta forma
possamos evitar possíveis problemas tanto para seus alunos e
funcionários.

A Proposição é de extrema importância e necessita de
solução, para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 15 de Março de 2007.
Dep. Valdivino Rodigues.

- Indicação do Deputado Luiz Cláudio – Ao Poder Executivo
Estadual da necessidade de firmar convênio entre SEAPES e
UNIR.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, objetivando uma melhor
estrutura para funcionamento do curso de Agronomia do
campus avançado do Município de Rolim de Moura, é que
estamos propondo ao Poder Executivo firmar convênio entre a
Secretaria de Estado da Agricultura. Produção e do
Desenvolvimento Econômico e Social – SEAPES, com a UNIR,
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para manutenção do curso de agronomia e apoio às atividades
práticas e pesquisas. Em contrapartida a UNIR repassará ao
Governo através do Órgão de Assistência Técnica e Extensão
Rural – EMATER, as tecnologias geradas, beneficiando as
organizações dos produtores rurais.

Plenário das Deliberações, 15 de março de 2007.
Del. Luiz Cláudio.

- Indicação do Deputado Luiz Cláudio – Ao senhor
Governador do Estado da necessidade de firmar convênio entre
SEAPES e FACER.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, nossa propositura tem por
objetivo atender solicitação da Federação das Associações
Comerciais do Estado de Rondônia, no sentido de que seja
firmado convênio entre o Governo, através da SEAPES com a
FACER, para que a mesma tenha condições de promover a
organização das Associações do Estado com treinamento e
cursos aos pequenos e microempresários, também para
realização de eventos de interesse do setor comerciário.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2007.
Dep. Luiz Cláudio.

- Requerimento do Deputado Jesualdo Pires – “Requer a
Mesa Diretora que seja encaminhado ofício ao DNIT solicitando
informações acerca da recuperação permanente da BR-364,
entre Vilhena e Porto Velho”.

JUSTIFICATIVA

Todos os anos a Rodovia BR 364 passa por sérios
problemas de conservação, tem sempre o aparecimento de
buracos que, com a chegada de período chuvoso são
transformados em verdadeiras crateras.

Que a BR 364 é a principal via de escoamento do nosso
Estado não é novidade pra ninguém, por ela passa tudo que é
produzido em Rondônia bem como tudo que vem de outros
Estados para ser consumido aqui. Ademais, com o aumento
da produção de soja no norte do Mato Grosso e Sul de Rondônia,
transportada por carretas até a nossa Capital, é de fundamental
importância que as autoridades competentes dispensem uma
maior atenção à nossa rodovia.

Plenário das Deliberações, 12 de março de 2007.
Dep. Jesualdo Pires.

- Indicação do Deputado Chico Paraíba – “Ao Poder
Executivo estadual da construção de um Posto de Saúde no
Assentamento Nova Vanessa, Distrito de Vitória da União, no
município de Corumbiara”.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar as famílias residentes na área do
Distrito, atendimento primário na área de saúde.

Plenário das Deliberações, 15 de Março de 2007.
Dep. Chico Paraíba.

- Indicação do Deputado Alex Testoni – Ao senhor
Governador do Estado da necessidade de definir e disciplinar a
piscicultura de tanque no Estado.

JUSTIFICATIVA

Por ser de iniciativa do Poder Executivo Estadual, Leis
que tratam de criação, estruturação e atribuições das
Secretarias de Estado e Órgãos do Poder Executivo, conforme
preceitua o Artigo 39, § 1º, inciso II, alínea “d” da Constituição
Estadual, indicamos ao Poder Executivo que nos envie Projeto
de Lei conforme anteprojeto em anexo no qual institua no
âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
– SEDAM, o desenvolvimento e expansão da Psicultura de tanque
em todo Estado, prevendo a necessidade de aumento de
produção.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
– SEDAM, criou a Câmara Técnica de Ordenamento Pesqueiro
através da Portaria nº085/2004, tendo como membros a
Secretaria Especial de Aqüicultura e pesca – SEAP, IBAMA,
SEAPES, EMATER, IDARON. Batalhão de Polícia Ambiental –
BPA, FEPERO, Delegacia de Crimes Ambientais – DEECMA, que
tem como objetivo a responsabilidade de analisar e debater a
problemática do setor pesqueiro em caráter consultivo aos
órgãos encarregados da proteção da Biodiversidade e dos
conhecimentos a eles associados, neste sentido foram
realizadas reuniões para discutir os Artigos da Lei de Pesca e
Aqüicultura nº1038 de 22 de janeiro de 2002 e o Decreto
nº10227, de 12 de dezembro de 2002 que regulamenta a
referida Lei.

A Câmara Técnica de Ordenamento Pesqueiro elaborou
a Lei de Aqüicultura do Estado de Rondônia, sendo esta
apresentada e aprovada no Conselho Estadual de Política
Ambiental – CONSEPA.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
– SEDAM com o objetivo de desenvolver e expandir a Piscicultura
em todo o Estado e prevendo a necessidade de aumento de
produção, também com o aumento da produtividade  e
qualidade do pescado, considerando área de produção, que
hoje chega a aproximadamente 800 hectares, com mais de
1.000 piscicultores, com uma produção de alevinos de mais de
6 (seis) milhões por ano com valor de produção anual estimado
de 15 (quinze) milhões de reais, gerando mais de 5.000 (cinco
mil) empregos diretos, sendo 6 (seis) estações de alevinagem
e larvicultura, tendo como principais regiões produtoras
Ariquemes. Centro Sul, Vilhena e Porto Velho, com produção
de mais de 7.000 TON/ANO tendo como principal espécie
cultivada o Tambaqui (Colossoma macropomum).

Verificou-se a necessidade de atacar pos principais
obstáculos encontrados no setor, para consolidar a piscicultura
como atividade de importância econômica no Estado, sendo
geradora de renda e emprego para o homem do campo. Como
um dos principais obstáculos enfrentado no Setor, apontados
pelos piscicultores entre outros, eles consideram o
Licenciamento Ambiental um entrava para o setor, devido aos
elevados valores das Taxas. Estes fatores impedem o
desenvolvimento da atividade, pois o ordenamento do Setor
Aquícola é muito importante para que os piscicultores ter acesso
aos benefícios e incentivos disponíveis no mercado. O Governo
do Estado no intuito de retirar este gargalo que impede o
crescimento do setor resolveu criar novos valores de taxas
para o Licenciamento Ambiental das atividades Aqüicultura em
parceria com outros órgãos ambientais competentes.

Para facilitar e incentivar a regularização dos pequenos
produtores que constituem na maioria áreas de até 2.0 há ou
50m3 de água, foi instituída a isenção das taxas de Licença
Prévia (LP). Licença de Instalação (LJ) e Licença de Operação
(LO), para que os mesmos possam regularizar-se junto aos
Órgãos Ambientais competentes e estarem aptos a terem
acesso de forma ágil e eficiente aos benefícios e incentivos
existentes no mercado.

Para os demais Sistemas de criação com áreas acima
de 2.01 há ou acima de 50.01m3, também irão ser favorecidos
com a redução das taxas, para que possam regularizar-se junto
aos órgãos ambientais e também aptos a receberem os
benefícios e incentivos disponíveis no mercado.

Considerando que na tabela de taxas cobradas pela
SEDAM para regularizar a atividade de piscicultura, os pequenos
produtores  com áreas de até 2.0 há teriam que pagar pela
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação o
valor de R$1.066,82, além de terem que contratar um
Profissional devidamente credenciado para elaboração do Plano
de Controle Ambiental, dificultando ainda mais a regularização
Ambiental junto a SEDAM.

A nova proposta para o pequeno produtor com área
de até 2.0 há, tornará isento das taxas de Licença Prévia,
Licença de Instalação e Licença de Operação, além de serem
beneficiados com a elaboração do Relatório de Controle
Ambiental pelos técnicos da EMATER/RO facilitando aos
mesmos regulariza-se junto aos Órgãos Ambientais
competentes e tornando-os aptos a terem acesso de forma
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ágil e eficiente aos benefícios e incentivos existentes no
mercado.

Os demais piscicultores com área de 2.0 há e 50 m3 de
água serão beneficiados com a redução das taxas Ambientais,
dessa forma desonerando os custos de produção, agregando
valores e qualidade ao pescado, facilitando aos mesmos
regulariza-se junto aos Órgãos Ambientais competentes.

Os piscicultores que já estavam exercendo a atividade
antes da data da regulamentação da lei, só pagarão a Licença
de Operação, estando isentos da LP e LI. Acreditamos que
com a criação de uma nova tabela de taxas, isenção da LP e LI
para os produtores que já exerciam esta cultura específica
que o produtor pagará somente pelo Sistema que ele explora,
assim como a elaboração de uma nova Lei específica para a
atividade que define e disciplina a piscicultura no Estado de
Rondônia.

O Governo do Estado irá contribuir para o
desenvolvimento sustentável da piscicultura e consolidar a
importância econômica da atividade no Estado de Rondônia.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2007.
Dep. Alex Testoni.

- Indicação do Deputado Alex Testoni – Ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de recuperar a
Linha 81, entre os municípios de Ouro Preto à Mirante da Serra;
Linha 200, entre os municípios de Ouro Preto à Vale do Paraíso,
e a Linha 31, entre os municípios de Ouro Preto a Urupá.

JUSTIFICATIVA

O município de Ouro Preto do Oeste esta localizado na
região central do Estado, próximo a vários outros municípios
que somado ao seu potencial agrícola com os demais, dá
sustentação a somatória econômica de Rondônia. Garantir o
escoamento da safra com estradas em boa conservação é um
pouco do que nós como Parlamentares podemos oferecer aos
produtores rurais juntamente com a excelente administração
do Governo do Estado.

Outro fator importante para as referidas comunidades
dos municípios que corta essas rodovias são as dificuldades
que os moradores passam quando precisam deslocar-se aos
municípios com maiores condições de atendimentos médicos.

Visando o bem estar da população de nosso Estado, e
no exercício do mandato a nós conferido, é que apresentamos
esta proposição ao Nobres Pares contando com a aprovação
de Vossas Excelências.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2007.
Dep. Alex Testoni.

-Indicação do Deputado Alex Testoni – Indica ao
Governador do Estado da necessidade de construir uma quadra
poliesportiva no Colégio Estadual Benjamim Constant, no
município de Ouro Preto do Oeste.

JUSTIFICATIVA

O Colégio Estadual Benjamim Constant, cujos alunos
em sua grande maioria são de famílias de baixa propiciar um
melhor conforto aos alunos necessita com urgência da
construção de uma quadra poliesportiva para fazerem aulas
de educação física em local adequado, e também participarem
de outras práticas esportivas e de lazer, fora do horário escolar,
podendo também atender a comunidade quando se fizer
necessário a realização de eventos culturais e sociais.

Por ser essencial para o aluno a atividade física, e
visando o bem estar da comunidade, solicitamos ao Senhor
Governador que determine a SEDUC – Secretaria de Educação,
a construção de uma quadra poliesportiva no referido Colégio,
aplicando legalmente parte dos recursos destinados a
educação.

Contamos com a colaboração dos Nobres Pares para
aprovação dessa indicação.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2007.
Dep. Alex Testoni.

- Indicação do Deputado Valter Araújo – Ao Senhor
Governador do Estado, da necessidade de reativar os Postos
da PM, nas bases comunitárias dos Bairros de Porto Velho/Ro.

JUSTIFICATIVA

Os Bairros Cidade do Lobo e Esperança da Comunidade
estão entre os mais violentos de Porto Velho e a reativação
dos Postos da PM vem atender os anseios da comunidade que
tanto necessita desse amparo em termos de segurança, pois
os marginais, sem nenhum escrúpulo têm se aproveitado
demasiadamente desses bairros, apesar do trabalho incansável
e eficiente da Polícia Militar.

Em virtude de índice de violência que tem crescido
assustadoramente na área urbana, o contingente existente nos
postos ativados, já não é suficiente para atender a demanda
crescente da violência, motivo pelo qual solicito o aumento do
contingente existente para quatro PMs e uma viatura para cada
posto.

Quanto ao centro da cidade, desprovido inclusive de
estrutura física, necessita urgentemente da construção e
instalação de uma base policial, para que os mesmos possam
ter um ponto de apoio permanente e assim assistir com maior
eficiência as necessidades de segurança à comunidade que
procura o centro em busca de atendimento nos diversos
segmentos comerciais.

Precisamos desta forma, unir forças entre as
autoridades competentes para amenizar o índice de violência
em nossa cidade, viabilizando ainda mais segurança para
população.

Plenário das Deliberações, 6 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- Indicação do Deputado Valter Araújo – Ao Senhor
Governador do Estado sobre a viabilização da criação de uma
Patrulha Mecanizada para atender aos Distritos da Ponta do
Abunã, no município de Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

Embora não seja de responsabilidade do Estado, mas
sim do município de Porto Velho?RO assistir aos moradores
desses distritos, há necessidade da interferência e colaboração
por parte do estado nessa questão de produtividade e
desenvolvimento rural.

A Ponta do Abunã é uma região de vastas e extensas
estradas, composta por mais de 25 mil eleitores, praticamente
assentados todos na zona rural. Tem por objetivo, o
desenvolvimento da agropecuária, a maioria de subsistência,
e com o custo da produção alta, há necessidade dessa
estruturação para que possam cultivar e desenvolver sua
produção.

Essa estruturação da patrulha mecanizada terá que
ser composta no mínimo com 01 patrol, 01 pá carregadeira,
01 retro, 02 caçambas e 01 esteira, que possa estar em
permanente uso e à disposição dos produtores rurais.

Com certeza, a produtividade do Estado crescerá,
trazendo maior arrecadação e prosperidade à região,
viabilizando assim abertura de emprego e renda melhorando
a vida dos habitantes destas localidades.

Plenário das Deliberações, 12 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- Indicação do Deputado Valter Araújo – Indica à Mesa
Diretora desta Casa, interceder junto a Brasil Telecom S/A, da
necessidade de implantar um posto telefônico e efetuar a
interligação da rede telefônica no Distrito de União Bandeirantes,
município de Porto Velho/RO.

JUSTIFICATIVA

Em visita realizada a União Bandeirantes, detectamos
a total falta de estrutura para o bem estar da comunidade,
entre elas, a necessidade urgente de instalação de um posto
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telefônico ou mais orelhões, pois lá existe somente um para
atender os mais de 3000 (três) mil eleitores que lá residem.

A comunidade é grande, existem muitos comércios e
a atividade é bem intensa, e a falta de estrutura nessa área de
comunicação, tem prejudicado os comerciantes que deixam
de efetuar bons negócios, pois a demanda não atende essa
necessidade.

É necessária também a interligação da rede telefônica
no distrito, a fim de atender aos moradores com telefones
residenciais, que competem com os comerciantes o uso do
único orelhão, trazendo transtornos na sua utilização. Essas
pessoas necessitam se comunicar com os familiares distantes
para não se sentirem isolados e uma conversa ao telefone,
com certeza os aproxima dos seus entes queridos, incentivando-
os a permanecerem e lutarem pelo seu bem estar e pelo
desenvolvimento e engrandecimento da nossa região.

Portanto, solicito aos nobres colegas a aprovação deste
pleito, viabilizando assim mais um benefício a comunidade do
nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 12 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- Indicação do Deputado Valter Araújo – Ao Senhor
Governador do Estado da necessidade de Ampliação de uma
sala e Reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Cláudio Manoel da Costa, no distrito de Colina Verde, no
município de Governador Jorge Teixeira/RO.

JUSTIFICATIVA

Em visita pelo interior do estado, mais especificamente
no distrito de Colina Verde, este Deputado recebeu inúmeros
pedidos por parte dos moradores daquela região, para que o
mesmo interceda junto ao órgão competente, a necessidade
de ampliação e reforma na escola estadual de ensino
Fundamental e médio Cláudio Manoel da Costa.

Sabemos que nem todas as crianças gostam de
freqüentar as escolas, muitas delas são obrigadas pelos pais,
por isso é necessário que a escola seja um local atrativo e
agradável, fazendo com que as crianças sintam vontade de
estar no colégio. Baseado nisso peço a reforma total e ainda a
ampliação da Escola Cláudio Manoel da Costa, pois a mesma
se encontra em estado crítico. As salas devem ser pintadas,
banheiros reformados, carteiras trocadas, pátio reestruturado,
refeitório e cozinha que ofereça qualidade na alimentação, além
de reparos técnicos como eletricidade e encanamento.

Alem disso, há necessidade de efetuar a construção
de uma sala para a instalação do Laboratório de Informática
que também é um incentivo para a permanência dos alunos na
escola e prepará-los para enfrentar a vida, pois hoje um dos
atributos essenciais é o conhecimento ao acesso ao
computador.

Feito isso, o estado contribui para com a qualidade do
ensino daquela Unidade Escolar.

Plenário das Deliberações, 12 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- Indicação do Deputado Ezequiel Neiva - Indica ao Poder
Executivo da necessidade de implantação de uma unidade do
Shopping Cidadão no município de Vilhena.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de conceder direitos iguais a todo o cidadão
do Estado de Rondônia, neste caso aos habitantes do município
de Vilhena e região. Não somente privilegiar os habitantes da
capital ou da cidade de Ji-Paraná, mas proporcionar um
atendimento digno e rápido as necessidades da população, no
que diz respeito aos serviços prestados pela Ouvidoria Geral,
Programa de Proteção ao Consumidor – PROCON e seus
parceiros conveniados.

Não se pode admitir que apenas as populações de dois
municípios do Estado sejam atendidas pela OUGER, Programa
de Proteção ao Consumidor – PROCON, concentrada em uma
localização. Por isso indicamos a construção de unidade do

Shopping Cidadão no município de Vilhena para que seja dado
o acesso deste programa àquela população.

Já faz mais de cinco anos que este programa foi
implantado, onde em Porto Velho são atendidas diariamente,
em média três mil pessoas e em Ji-Paraná aproximadamente
mil e quinhentas pessoas. É preciso proporcionar a todo o
cidadão as facilidades do programa e principalmente a
igualdade de direito a todos.

Portanto, solicito apoio dos nobres pares,
Plenário das Deliberações, 14 de março de 2007.
Dep. Ezequiel Neiva.

- Requerimento do Deputado Ezequiel Neiva – Requer ao
Poder Executivo o atendimento da unidade móvel do Shopping
Cidadão.

JUSTIFICATIVA

Visando conceder e proporcionar direitos iguais a todos
os cidadãos do Estado de Rondônia, não somente privilegiar
os habitantes desta capital ou da cidade de Ji-Paraná, que
contam a mais de cinco anos o atendimento nas unidades de
Shoping Cidadão. Com isso, queremos proporcionar um
atendimento digno e rápido às necessidades da população
daqueles municípios, no que diz respeito aos serviços prestados
pela Ouvidoria Geral, Programa de Proteção ao Consumidor –
PROCON e seus parceiros conveniados.

Portanto, solicito apoio dos nobres pares,
Plenário das Deliberações, 13 de março de 2007.
Dep. Ezequiel Neiva.

- Requerimento do Deputado Ezequiel Neiva – Requer
informações junto ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado
de Rondônia.

O Deputado que o presente subscreve e em
conformidade com o artigo 179 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, requer junto à Mesa Diretora que seja
encaminhado ofício ao Poder Executivo com cópia à Secretaria
de Segurança Pública, requerendo ao Comando Geral da Polícia
Militar do Estado de Rondônia, as seguintes informações:

1 – Qual o posicionamento da Comandante Geral, sobre
os cursos especiais para formação de Cabos e Sargentos?

2 – Qual os quais a(s) justificativas para o não
cumprimento constante do disposto no artigo 4º da Lei nº 903,
de 08 de junho de 2000, que prevê a realização de tais cursos?

3 – Qual o motivo da não realização dos concursos
públicos para os cursos regulares de Cabos e Sargentos?

4 – Qual o número de vagas disponíveis para Cabos e
3º Sargentos, ou seja, a diferença entre as vagas previstas e
o nº. de Cabos e Sargentos existentes, nos exercícios dos anos
de 2004, 2005, 2006 e 2007?

5 – Quais as providências do Comando ao concluir
pela impossibilidade para a realização dos cursos especiais
para Cabos e Sargentos: e se houver, quais são e que seja
encaminhada cópia do documento que as comprove?

6 – Quais são os outros cursos de especialização ou
aperfeiçoamento de Praças e Oficiais, que foram realizados
nos exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007 e qual o nº. de
profissionais atendidos?

7 – Qual a perspectiva no seu planejamento para a
realização de tais cursos em 2007 e quantas vagas serão abertas
por curso?

8 – Qual o impacto na folha de pagamento do valor
bruto com a referida formação e diferença de salário por
homem/mês, após a conclusão do curso?

JUSTIFICATIVA
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Os Cabos e Soldados da Policia Militar representam a
maior parte do efetivo policial militar do Estado, no trabalho do
policiamento preventivo e repressivo. São eles, que dão o
primeiro combate e, em conseqüência, correm o maior risco
no confronto direto com o crime comum e o organizado:
portanto, precisam ser constantemente estimulados ou no
mínimo tratados como os demais militares.

Ocorre que o não cumprimento de dispositivo legal que
lhes assegure o direito a realização de curso especial, após
cinco anos de permanência na graduação, tem produzido um
efeito extremamente negativo de descrédito para com seus
superiores e para com a instituição.

Assim sendo, a fim de adotarmos medidas concretas,
num esforço conjunto entre os Poderes Legislativo e Executivo,
é que requeremos as informações acima. Sendo estas
indispensáveis para formulação de uma proposta concreta
exeqüível e que corresponda ao interesse dos militantes e da
sociedade. Convêm ressaltar que a corporação do corpo de
bombeiro tem cumprido rigorosamente o que dispõe na lei
nº903 de 08 de junho de 2000.

Plenário das Deliberações, 13 de março de 2007.
Dep. Ezequiel Neiva.

- Indicação do Deputado Ezequiel Neiva – Indica ao Poder
Executivo que seja fornecido ao cidadão orientações para
recebimento do seguro DPVAT.

JUSTIFICATIVA

A falta de informação a respeito dos direitos das vítimas
de acidentes de trânsito, dos procedimentos de indenização,
da seguradora responsável pelo pagamento, da sua localização
e dos documentos complementares necessários para o
recebimento do seguro obrigatório, por si só, já justificaria a
formação desta proposta.

Ocorre que pessoas inescrupulosas se valendo da
desinformação das vítimas, acabam recebendo no lugar das
mesmas tais benefícios, como também num grande número
de casos, tais benefícios deixam de ser requeridos, deixando
de cumprir a finalidade para o qual foi criado.

Por tais razões aqui declinadas, contamos com a
aprovação unânime dos nobres colegas ao projeto que
oferecemos para deliberação desta casa.

Portanto, solicito apoio dos nobres pares,
Plenário das Deliberações, 7 de março de 2007.
Dep.Ezequiel Neiva.

- Indicação do Deputado Ezequiel Neiva – Indica ao Poder
Executivo da necessidade de criação e implantação da Polícia
Militar e Rodoviária Estadual.

JUSTIFICATIVA

É fato em quase todo território federal a existência da
Policia Militar Rodoviária Estadual, cujo efetivo é dotado de
uma missão específica nas estradas e rodovias estaduais,
desenvolver o policiamento destinado efetivamente à
fiscalização de cargas, combate ao tráfico de drogas e de armas
de fogo, contrabando e descaminho.

Com a inexistência desta modalidade de policiamento,
a Polícia Militar do Estado de Rondônia, não consegue a eficácia
desejada no combate à criminalidade em virtude de vários
fatores. Quais sejam: falta de motivação funcional e salarial,
efetivo inadequado e insuficiente, falta de preparo profissional,
falta de equipamentos táticos e operacionais, dentre outros.

O fato se agrava quando os comandantes precisam
remanejar seus efetivos de áreas policiais para outras áreas,
especificamente neste caso, as rodovias e estradas que não
dispõe de nenhuma estrutura física para abrigar os policiais
que permanecem sob as intempéries do tempo durante dias e
noites, em barreiras improvisadas.

Com a criação e implantação da Polícia Militar
Rodoviária Estadual, valorizaremos os membros da corporação
que possuem as aptidões necessárias, cursos, e votação para
este tipo de policiamento, o Estado criará uma infra-estrutura

fixa e permanente em pontos estratégicos para dar suporte às
operações policiais de combate ao tráfico de drogas e de armas
de fogo, contrabando e descaminho bem como captura de
fugitivos da justiça ou prisão de delinqüentes e cumprimento
de Mandados Judiciais.

Portanto, solicito apoio dos nobres pares,
Plenário das Deliberações, 13 de março de 2007.
Dep. Ezequiel Neiva.

- Requerimento do Deputado Ezequiel Neiva – Requer o
serviço de telefonia móvel.

O Parlamentar que o presente subscreve na forma
regimental, requer às operadoras de telefonia móvel: VIVO,
BRASIL TELECOM, TIM e CLARO, a disponibilizarem este serviço
de telefonia, para atender a população dos municípios de
Chupinguaia, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras.

A seguir, apresentamos dados para subsidiar expediente
destinado às operadoras de serviço de telefonia móvel em
atividade no Estado de Rondônia.

CHUPINGUAIA
Numero de Habitantes: 6.649 – Área

geográfica:5.131,00 km² (2000) – CEP: 78.995-000 – Lei de
criação: Lei 643, de 27.12.95 – Microrregião VII – Vilhena:
Chupinguaia, Primavera de Rondônia Pimenta Bueno, Vilhena,
Parecis, e São Felipe D’Oeste – Limites: ao Norte, Pimenta
Bueno; ao Sul, Corumbiara; a Leste, Vilhena; a Oeste, Parecis
e Pimenteiras do Oeste – Distância à capital do Estado: 600
Km – Vila ou povoado: Corgão, Boa Esperança e Iraque.
PIMENTEIRAS DO OESTE.

Numero de Habitantes: 2.633 – Área geográfica:
6.105,90 km² (2000) – CEP: 78.998–000 – Lei de criação: Lei
nº 645, de 27.12.1995 – Microrregião VIII – Colorado do Oeste:
Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste e
Corumbiara – Limites: ao Norte; Parecis e Cerejeiras; ao Sul,
República Federal da Bolívia; a Leste, Cabixi; a Oeste, Alto
Alegre dos Parecis – Distância à capital do Estado: 847 km.
CABIXI

Numero de habitantes: 7.421 – Área geográfica:
1.525,00Km² (2.000) – CEP: 78.999-000 – Lei de criação: Lei
nº 208, de 06.07.1988 – Microrregião VIII – Colorado do Oeste:
Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara e Pimenteiras
do Oeste – Limites: ao Norte, Cerejeiras e Colorado do Oeste;
ao Sul, República da Bolívia e Estado do Mato Grosso; a Leste,
Estado de Mato Grosso; a Oeste, Pimenteiras do Oeste e
Cerejeiras – Distância à capital do Estado: 795 Km – Vila ou
povoado: Planalto São Luiz.
CORUMBIARA

Numero de Habitantes: 9.409 – Área geográfica:
3.068,00 km² (2000) – CEP: 78.966-000 – Lei de criação: Lei
nº 377, de 13.02.1992 – Microrregião VIII – Colorado do Oeste:
Corumbiara, Cabixi, Cerejeiras e Colorado do Oeste e
Pimenteiras do Oeste – Limites: ao Norte, Chupinguaia e
Vilhena, ao Sul, Cerejeiras, a Leste, Vilhena e Colorado do
Oeste; a Oeste, Pimenteiras do Oeste – Distância à capital do
Estado: 847 km – Distrito ou povoado: Alto Guarajus, Vitória
da União, Verde, Ceringal e Novo Colorado.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por objetivo concitar as
empresas operadoras de serviço de telefonia móvel em
atividade no Estado de Rondônia a disponibilizarem os serviços
aos municípios mencionados, proporcionando meios de
comunicação móvel àquela população.

Portanto, solicito apoio dos nobres pares,
Plenário das Deliberações, 13 de março 2007.
Dep. Ezequiel Neiva

Foram lidas as matérias, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Solicito ao Sr.
1º Secretário que proceda à leitura das matérias a serem
apreciadas.



30 de março  de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 32634Pág.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Não tem
matérias a serem apreciadas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Encerrada a
Ordem do Dia, passaremos às Comunicações Parlamentares.
Não há Oradores inscritos.

Srs. Deputados, esta Presidência convoca, nos termos
regimentais, reunião conjunta das Comissões de Constituição
e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento para após o
término desta Sessão Ordinária, a fim de dar parecer de
matérias carentes de parecer. E fica desde já convocada a
Sessão Extraordinária para apreciar as matérias com os devidos
pareceres sobre as matérias submetidas às Comissões citadas,
para no prazo de vinte minutos retornarmos à sessão.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 10 horas e 43 minutos)

A T O S    D I V E R S O S

ATO/ADM/GP/Nº 0816/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARIA IDALINA M. REZENDE COSTA QUEIROZ, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Técnico código AT-25, na Escola do Legislativo, a partir de 1º
de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0817/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARITA DA SILVA MOURA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14,
na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0818/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ALDO DIAS KNIGHTZ, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14, na Escola do
Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0819/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

WILLIAN JOSE CURI, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14, na Escola do
Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0820/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ELAINE VILLAR MAZIEIRO DUARTE, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
14, na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0974/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 22 a 23//03/
2007, a servidora ELAINE REGINA PEREIRA MAIA, cadastro
nº012715-1, Cargo de Assessor Técnico, lotada no
Departamento de Comunicação Social, para deslocar-se ao
Município de Ji-Paraná - RO, para tratar de assuntos de interesse
desta Casa de Leis, conforme Processo nº. 0851/2007.

Porto Velho, 20 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0977/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:
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Conceder 02 (duas) diárias no período de 22 a 23//03/
2007, ao servidor WALDIR APARECIDO COSTA, cadastro
nº012790-3, Cargo de Chefe da Divisão de Comunicação, para
deslocar-se ao Município de Ji-Paraná - RO, para tratar de
assuntos de interesse desta Casa de Leis, conforme Processo
nº. 0887/2007.

Porto Velho, 22 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0979/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 22 à 25/03/
2007, ao servidor ALLAN AMORIM LINS, cadastro nº012568-4,
Cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Departamento de
Policia Legislativa, para deslocar-se aos municípios de
Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná e Machadinho D’Oeste - RO, para
acompanhar o Senhor Presidente desta Casa de Leis, prestando
serviços nos municípios que especifica, conforme Processo nº.
0911/2007.

Porto Velho, 23 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0980/2007

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

E X O N E R A R

JOSÉ CEZAR MARINI, do Cargo de Provimento em
Comissão de Secretário Administrativo, código DGS-2, a partir
de 26 de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0981/2007

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

JAIR EUGÊNIO MARINHO, do Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe de Divisão Cadastro e Informações, código
DGS-4, a partir de 26 de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0982/2007

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

JAIR EUGÊNIO MARINHO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário Administrativo, código
DGS-2, a partir de 26 de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0983/2007

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

AGNALDO DEUSEDETE DE JESUS MARTINS, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Divisão
Cadastro e Informações, código DGS-4, a partir de 26 de março
de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0992/2007

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

L O T A R

JOÃO BATISTA DA SILVA, cadastro nº 925-0, ocupante
do Cargo de Motorista, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo, no Gabinete do Deputado Miguel Sena, a partir de 15
de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0996/2007

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

CEDER:

Para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia o
servidor JOSÉ LUCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE,
cadastro nº.194-1, cargo de Jornalista, sem ônus para esta
Casa de Leis, no período de 1º de abril a 31 de dezembro de
2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0998/2007

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

EVAINA FONTINELLE DE MELO, cadastro nº 341-8,
ocupante do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, na Escola do Legislativo, a partir
de 20 de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0999/2007

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

L O T A R

ROSA ELVA CUELLAR VARGAS, cadastro nº 885-6,
ocupante do Cargo de Oficial Legislativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a
partir de 22 de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1000/2007

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

L O T A R

AURITA CORDEIRO DE LUCENA, cadastro nº 926-8,
ocupante do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Luiz
Cláudio, a partir de 21 de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1001/2007

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

L O T A R

IVANETE QUINTELA DA SILVA BEGNINI, cadastro nº
260-0, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Secretaria
Administrativa, a partir de 22 de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1003/2007

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

L O T A R

MIRLIAN SILVA MALUF COSTA, cadastro nº 80-2,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo,

pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, na Escola do
Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1004/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de
dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de dezembro
de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 01 (uma) diária no período de 30/03/2007, a
Deputada Estadual DANIELA SANTANA AMORIM, cadastro
nº012181-4, para deslocar-se a Cujubim - RO, para tratar de
assuntos de interesse desta Casa de Leis, conforme Processo
nº. 0927/2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1010/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de
dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de dezembro
de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 27 à 28/03/
2007, ao servidor GLAUBER LUCIANO COSTA GAHYVA, cadastro
nº012788-8, Cargo de Advogado Geral Adjunto, com destino a
Cuiabá-MT, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de
Leis, conforme Processo nº. 0957/2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1011/2007

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

L O T A R

MARIA CONSOLAÇÃO NOGUEIRA, cadastro nº 316-1,
ocupante do Cargo de Agente de Serviços, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, na Advocacia Geral, a partir de 26 de
março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1023/2007

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

R E S O L V E
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Ceder para o Sindicato dos Trabalhadores dos Poderes
Legislativo do Estado de Rondônia - SINDLER, a servidora
JARINA LEMOS DA CONCEIÇÃO, cadastro nº182-6, com ônus
para este Poder Legislativo, nos termos do Art. 131, § 1º, 2º e
3º, da Lei Complementar nº 68/92, retroativo a 1º de fevereiro
de 2007.

Porto Velho, 27 de março de 2007.

Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1024/2007

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

R E S O L V E

Ceder para o Sindicato dos Trabalhadores dos Poderes
Legislativo do Estado de Rondônia - SINDLER, a servidora IRENE
CARLOS FURTADO OLIVEIRA, cadastro nº878-1, com ônus
para este Poder Legislativo, nos termos do Art. 131, § 1º, 2º e
3º, da Lei Complementar nº 68/92, retroativo a 1º de fevereiro
de 2007.

Porto Velho, 27 de março de 2007.

Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1026/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e
nos termos do Artigo 78, da Lei Complementar nº. 68, de 09
de dezembro de 1992 e Resolução nº. 115/05, de 23 de
dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 28 à 31/03/
2007 ao Deputado Estadual JOSÉ AMAURI DOS SANTOS,
cadastro nº012188-0, com destino a Brasília-DF/Belo Horizonte
- MG, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis,
conforme Processo nº. 0905/2007.

Porto Velho, 27 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1027/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

LUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Diretora do Departamento
Financeiro, código DGS-3, a partir de 28 de março de 2007.

Porto Velho, 28 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1028/2007

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

RENATO RODRIGUES DA COSTA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento
Financeiro, código DGS-3, a partir de 28 de março de 2007.

Porto Velho, 28 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0743/2007

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

ADRIANE DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-21, que exerce na
Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0750/07

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

R E T I F I C A R

O ATO/ADM/GP/Nº0466/2007, que nomeou a servidora
AGAR LEAL DE ALMEIDA, publicado no Diário Oficial da ALE-
RO nº 19, folha 363, de 02 de março de 2007, promovendo a
seguinte alteração:
E :

ONDE SE LÊ:

AGAR LEAL DE ALMEIDA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
15, no Departamento de Serviços Gerais, a partir de 02 de
fevereiro de 2007.

LEIA-SE:

AGAR MALTA BELEZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
15, no Departamento de Serviços Gerais, a partir de 02 de
fevereiro de 2007.

Porto Velho-RO, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0809/2007

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

ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de
Programas Pedagógicos, código DGS-7, na Escola do Legislativo,
a partir de 1º de março de 2007.
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Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0821/2007

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

ANGELITA CAMPOS COSTA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Secretária de Apoio, código DGS-9, que exerce
na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0793/2007

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

ANIELLE DIONIZIO DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-02 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Alex Testoni, a partir
de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0788/2007

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:

A L T E R A R

O código para ASP-03 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, que o servidor
ANTONIO COELHO DA SILVA exerce, no Gabinete do Deputado
Alex Testoni, retroativo a 1º de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0764/2007

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

ARILDO LOPES DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26,
na Secretaria Geral, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0771/2007

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:

A L T E R A R

O código para AST-23, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, que o servidor ARINOS
PASSOS VIEIRA exerce, no Departamento de Cerimonial, a
partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0801/2007

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

BRUNO ASSIS COIMBRA DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
15, que exerce no Departamento de Polícia Legislativa, a partir
de 03 de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0744/2007

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

CARLA AGUIAR MACHADO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Pesquisa,
código DGS-4, na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março
de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0805/2007

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

CARLOS ALBERTO COSTA NASCIMENTO, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico,
código AT-15, no Departamento de Policia Legislativa, a partir
de 1º de março de 2007.
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Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0752/2007

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:

A L T E R A R

O código para AP-26 + G.R.G, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessora Parlamentar, que a servidora
CASSIA JANINI CORDEIRO VELOSO, exerce no Gabinete do
Deputado Ribamar Araújo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0751/2007

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:

A L T E R A R

O código para AP-26 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessora Parlamentar, que a servidora
CINTHIA JANAINA CORDEIRO VELOSO, exerce no Gabinete do
Deputado Ribamar Araújo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0738/2007

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:

A L T E R A R

O código para AT-14, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, que o servidor CLEBER UCHOA
PINTO exerce na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março
de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0748/2007

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

DEL ROSÁRIO PINTO NASCIMENTO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Secretária de Apoio,
código DGS-9, na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março
de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0795/2007

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:

A L T E R A R

A lotação para Departamento de Policia Legislativa do
servidor DEVONILDO DE JESUS SANTANA, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0753/2007

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

DUVAL BEZERRA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-02, no
Gabinete do Deputado Ribamar Araújo, a partir de 1º de março
de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0798/2007

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:

A L T E R A R

A lotação para Departamento de Policia Legislativa do
servidor EDILSON CRISPIN DIAS, que exerce o Cargo de
Provimento em Comissão, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0826/2007

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

ELIANA SILVESTRINI DE ANDRADE, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
04 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Jidalias Tiziu, a partir de
1º de março de 2007.
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Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0823/2007

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:

A L T E R A R

O código para AT-23, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, que o servidor ELIAS CORREA
ALVES exerce na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março
de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0839/2007

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

ELINEIDE LOPES ARCENIO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-11,
na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0745/2007

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

ERIKA GUASTOVARA LOPES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
11, na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0807/2007

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:

A L T E R A R

O código para AST-15, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, que a servidora ESTER ALVES
DE CASTRO exerce no Departamento de Recursos Humanos, a
partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0787/2007

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:

A L T E R A R

O código para ASP-09 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, que o servidor FÁBIO
FURTADO DE OLIVEIRA exerce, no Gabinete do Deputado Alex
Testoni, retroativo a 1º de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0789/2007

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:

A L T E R A R

O código para ASP-05 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, que a servidora
FERNADA GUIDI FEITOSA exerce, no Gabinete do Deputado
Alex Testoni, retroativo a 1º de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0761/2007

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

FRANCELINE FERREIRA DE SOUZA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
13, na Secretaria Geral, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0763/2007

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:

A L T E R A R

O Cargo de Provimento em Comissão que o servidor
FRANCISCO ELIEUDO BURITI DE SOUZA exerce na Escola do
Legislativo, para Assessor Técnico, código AT-19, a partir de
1º de março de 2007.
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Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0754/2007

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

FRANCISCO MÉDICI CAVALCANTE DE SOUSA, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Parlamentar, código AP-02, no Gabinete do Deputado Ribamar
Araújo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0792/2007

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

GABRIEL IGNACIO ESCUDERO FILHO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar,
código AP-03 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Alex Testoni,
a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0762/2007

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

GABRIELA DE CASTRO MINETO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
13, na Secretaria Administrativa, a partir de 1º de março de
2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0799/2007

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:

A L T E R A R

A lotação para Secretaria Geral da servidora GISELE
CRISTINA DA SILVA MAIA, que exerce o Cargo de Provimento
em Comissão, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0740/2007

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

GLORIETE O. ALVAREZ DE AGUIAR, do Cargo de
Provimento em Comissão de Coordenadora de Programas
Pedagógicos, código DGS-7, que exerce na Escola do Legislativo,
a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0786/2007

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:

A L T E R A R

O código para ASP-06 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, que a servidora
HELLEN SOCORRO PINTO MOURÃO exerce, no Gabinete do
Deputado Alex Testoni, retroativo a 1º de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0716/2007

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

ÍRIS LÚCIA CAYE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
30, no Departamento Médico, no período de 1º a 31 de março
de 2007.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0796/2007

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:

A L T E R A R

A lotação para Departamento de Policia Legislativa do
servidor JANIO HENRIQUE CARVALHO BRAGA, que exerce o
Cargo de Provimento em Comissão, a partir de 1º de março de
2007.
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Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0808/2007

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

JANEISA ALVES DE LIMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-07,
na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0840/2007

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

N O M E A R

JOSE BATISTA GUEDES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-05, no Gabinete do Deputado Neodi Carlos, a partir de 1º
de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0842/2007

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

ADÃO ALVES FILHO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-15, no
Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de março
de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0857/2007

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

ADENÍCIO JOSE RIBEIRO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
30, no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º
de março de 2007.

Porto Velho, 14 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0858/2007

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:

A L T E R A R

O código para AP-30, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, que a servidora ANA MARIA
DE BEM exerce no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a
partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 14 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0843/2007

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

ANTONIO ALVES DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
20, no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de
março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0719/2007

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:

A L T E R A R

O Cargo de Provimento em Comissão da servidora
ARIANA BOAVENTURA PEREIRA, para Assessor Técnico, código
AT-14, da Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de
2007.

Porto Velho, 05 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0734/2007

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:

A L T E R A R

O cargo do servidor CEZAR PRISISHUKI FARIAS, para
Assessor de Projetos Pedagógicos, código DGS-08, que exerce
na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.
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Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0929/2007

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

CONSTANTINO FELIX, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-23 + G.R.G.,
que exerce Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva de Carvalho,
a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 19 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0779/2007

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

EDILAINE ARAUJO DE LIMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-24,
no Departamento Médico, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0847/2007

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

EUZEBIO LOPES NOVAIS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21,
no Departamento de Comunicação Social, a partir de 1º de
março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0844/2007-A

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:

A L T E R A R

O código para AST-23, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, que o servidor FREDSON
TEIXEIRA PEREIRA exerce no Departamento de Cerimonial, a
partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0859/2007

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

JAIR DE FIGUEIREDO MONTE, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-30, que
exerce no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir
de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 14 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0728/2007

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:

A L T E R A R

O Cargo de Provimento em Comissão do servidor JEAN
CARLOS DOS SANTOS, para Secretário de Apoio, código DGS-
9, da Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 06 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0844/2007

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

N O M E A R

JOSÉ AGNALDO MEDEIROS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
15, no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de
março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0690/2007

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

LUCI MARIA RODRIGUES DA SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
12, no Departamento Médico, a partir de 1º de março de 2007.
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Porto Velho, 07 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0845/2007

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

OZIEL NEIVA DE CARVALHO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
26, no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de
março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0853/2007

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

PATRÍCIA DOS SANTOS LEMOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
11, na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 14 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0846/2007

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

VALDOMIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
22, no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de
março de 2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0854/2007

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

VALÉRIA CRISTINA FERNANDES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
11, na Escola do Legislativo, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 14 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0928/2007

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

WILSON AUGUSTINHO PANIAGO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-23 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva de
Carvalho, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 19 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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