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19ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 12 de abril de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

Secretário:
Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 11 horas e 31 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Tiziu Jidalias (PMDB),
Marcos Donadon (PMDB), Kaká Mendonça (PTB), Valter Araújo
(PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Ribamar Araújo
(PT), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio (PTN), Jesualdo Pires (PSB),
Wilber Coimbra (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Doutor Alexandre
(PSDC), Luizinho Goebel (PV), Miguel Sena (PV), Euclides Maciel
(PSL), 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 19ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa
da 7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda à leitura da ata
da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Procedendo
à leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão a
ata que acaba de ser lida. Não havendo impugnação, dou-a por
aprovada. Vamos à Ordem do Dia.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura das matérias
a serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em segunda
discussão e votação o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
nº005/07, de autoria da Defensoria Pública, que altera a redação
do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Complementar nº 117, de 4
de novembro de 1994, alterada pela Lei Complementar nº357,
de 26 de julho de 2006, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº005/07,
de autoria da Defensoria Pública, que altera a redação do parágrafo
1º do artigo 7º da Lei Complementar nº 117, de 4 de novembro
de 1994.

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação.
Os Deputados favoráveis votarão SIM, os contrários

votarão NÃO.
Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder a chamada nominal

dos Srs. Deputados.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Procedendo
à leitura da chamada nominal dos senhores Deputados.

Chamada  nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - Sim
- Deputado Jesualdo Pires - Sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - Sim
- Deputado Euclides Maciel - Sim
- Deputado Alex Testoni - Sim
- Deputado Luiz Cláudio - Sim
- Deputado Tiziu Jidalias - Sim
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- Deputado Amauri dos Santos - Ausente
- Deputado Marcos Donadon - Sim
- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputada Daniela Amorim - Ausente
- Deputado Kaká Mendonça - Sim
- Deputado Professor Dantas - Sim
- Deputado Neri Firigolo - Sim
- Deputado Ribamar Araújo - Sim
- Deputado Ezequiel Neiva - Ausente
- Deputado Jair Miotto - Ausente
- Deputado Luizinho Goebel - Sim
- Deputado Miguel Sena - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Maurinho Silva - Sim
- Deputado Dr. Alexandre - Ausente
- Deputado Valter Araújo - Sim

Segunda chamada:

- Deputado Amauri dos Santos - Ausente
- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputada Daniela Amorim - Ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - Ausente
- Deputado Jair Miotto - Ausente
- Deputado Miguel Sena - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Dr. Alexandre - Ausente
- Deputado Neodi Carlos - Abstenção regimental

São 15 votos favoráveis, uma abstenção regimental e 8
ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) -  Com 15 votos
favoráveis está aprovado. Vai ao Expediente.

Quero registrar a presença aqui do senhor Everaldo Falcão,
popular Genê, Vereador da Câmara Municipal de Cacaulândia;
também da senhora Ana Maria Follador, Presidente da Câmara
Municipal lá de Cacaulândia.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em segunda
discussão e votação o PROJETO DE LEI 012/07, de autoria do
Deputado Neri Firigolo, que dá denominação ao Trevo da RO-
399.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº 012/07, de autoria do
Deputado Neri Firigolo, que dá denominação ao Trevo da RO-
399.

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se

encontram.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de

Deus, antes de encerrar a presente Sessão convoco a Sessão
Ordinária para o dia 17 do corrente, no horário regimental, ou
seja, às 15 horas.

Quero fazer um convite aqui aos Deputados que amanhã,
sexta-feira, a partir das 9 horas, teremos aqui uma Audiência
Pública requerida pelo ilustre Deputado Alex Testoni para tratar
da divisão territorial, ou seja, a criação de novos municípios aqui
no Estado de Rondônia.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 37 minutos)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 15ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO   LEGISLATIVA

 DA 7ª LEGISLATURA

-INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Senhor Governador do Estado a necessidade de realizar convênio
com a Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, a fim
de viabilizar novas turmas dos cursos já existentes ou implantação
de novos cursos nas extensões de ensino da UNIR, nos períodos
vagos.
           O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo.
Senhor Governador do Estado, ouvindo o Douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de realizar convênio com a Fundação
Universidade Federal de Rondônia – UNIR, a fim de viabilizar novas
turmas dos cursos já existentes ou implantação de novos cursos
nas extensões de ensino da UNIR, para atender à demanda
estudantil, aproveitando os períodos vagos.

JUSTIFICATIVA

Para a maioria dos jovens brasileiros universidade é um
sonho muito distante por diversos motivos, dentre eles a falta de
recursos para custear as despesas de uma faculdade particular, a
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falta de vagas nas instituições federais e também a dificuldade
para nelas entrar.

Em Rondônia essa realidade não é diferente, porém
podemos fazer algo para remediar esse grave problema que atinge
a educação da população.

Por esse motivo é importante que seja efetuado essa
parceria viabilizando a criação de novas turmas e porque não,
implantando novos cursos nas extensões da UNIR, preenchendo
os períodos ora vagos, disponibilizando horário, seja matutino,
vespertino ou noturno para essa demanda estudantil.

Hoje, os universitários da Fundação Universidade do Estado
de Rondônia, nas extensões de ensino da UNIR não contam com
essa opção. Por exemplo: os vestibulandos do município de
Vilhena, onde existe uma extensão da UNIR, só podem optar por
aulas nos períodos Matutino e Noturno, pois no Vespertino não
tem aulas. Em Cacoal o período Matutino está livre, ou seja, não
tem aulas nesse horário e o mesmo acontece nos municípios de
Rolim de Moura e Guajará-Mirim.

É importante que o jovem de hoje esteja voltado para a
educação todo o tempo, haja vista que os convites para a
marginalidade lhe são oferecidos como uma proposta ilusória de
vida boa e dinheiro farto e fácil. Se esses jovens que deixam o
ensino médio sejam ingressados de imediato nas universidades,
certamente a violência e a criminalidade vão diminuir nessa faixa
etária.

Não se pode esquecer também daquelas pessoas de idade
mais avançada que nunca perderam o sonho de ser universitário
e exercer uma profissão com dignidade. Para esses cidadãos essa
seria a oportunidade que tanto esperaram, ou seja, mais vagas
em uma universidade pública e a certeza que, o sonho de se
tornarem pessoas melhores, pode virar realidade.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia a necessidade de
viabilizar convênio com as Prefeituras Municipais e a UNIR, a fim de
efetuar a implantação e instalação de extensão nos municípios
onde não há extensão da UNIR.
           O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo.
Senhor Governador, ouvido o Douto Plenário na forma regimental,
a necessidade de viabilizar convênio com as Prefeituras Municipais
e UNIR, a fim  de efetuar a implantação de extensões nos
municípios onde ainda não há extensão da UNIR, sendo que o
Governo do Estado se responsabilizará pelo corpo docente,
biblioteca e materiais permanentes, a Prefeitura Municipal com o
espaço físico e carteiras e a UNIR com a implantação da extensão,
supervisão e o “nowhall” técnico.

JUSTIFICATIVA

Essa parceria entre esses poderes, visa acima de tudo
tornar realidade o sonho de muitos estudantes em cursar o nível
superior e tirando proveito da estrutura técnica existente nas
extensões da Unir em funcionamento, estas seriam aproveitadas
para serem implantadas nos municípios pólos onde não existem a
extensão. Por exemplo: na extensão de Ji-Paraná, funcionam os
cursos de Física, Matemática, Pedagogia e Engenharia Ambiental
e com esse convênio, esses mesmos cursos seriam implantados
em Jaru, propiciando atender em torno de 160 alunos, com 40
em cada curso.

Diante dessa situação, este parlamentar apresenta esta
indicação, esperando mais uma vez contar com a aprovação dos
nobres pares desta Casa de Leis.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Requer
a realização de audiência pública.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, que sejam tomadas as providencias no sentido
de realizar audiência pública no dia 09/05/2007, para tratar de
assuntos sobre o sistema prisional do Estado de Rondônia, com
os seguintes convidados:

Secretário de Estado da Administração Penitenciária;
Secretário de Estado da Segurança Pública;
Comandante Geral da Policia Militar;
Diretor Geral da Policia Civil:
Juiz de Execuções Penais;
Ministério Público;
Defensoria Pública;
Diretor dos Presídios Estaduais;
Representante do Conselho Estadual dos Direitos

Humanos.
JUSTIFICATIVA

É necessária a realização dessa audiência pública para que
os Órgãos envolvidos com o Sistema Prisional deste Estado possam
se reunir e discutir os problemas que se arrastam por muito tempo
no sistema prisional, e então, a partir daí tomar decisões para
melhorar esse sistema em nosso Estado. Não podemos permitir
que essa situação perdure, pois se providências não forem tomadas
esse sistema pode causar mais transtornos a sociedade do que
está causando hoje.

Dessa audiência esperamos que o resultado seja a prática
de ações que visem melhorar esse sistema no Estado para que a
sociedade possa viver com mais tranqüilidade.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a designação do Shopping Cidadão Itinerante
para o Município de Ariquemes.
           O Parlamentar que este subscreve, indica, na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual, que seja designado o
Shopping Cidadão Itinerante para a realização de seus serviços no
Município de Ariquemes.

JUSTIFICATIVA

A realização dos serviços prestados pelo Shopping Cidadão
Itinerante neste Estado é muito importante para a sociedade,
principalmente para as pessoas de baixo poder aquisitivo, que
muitas vezes não consegue ter acesso a alguns serviços prestados
pelo Estado, por falta de oportunidade.

Essa iniciativa do Poder Executivo Estadual em dispor de
um Shopping Cidadão Itinerante possibilita a essa parcela da
população a oportunidade de poder ter acesso a esses serviços
que são essenciais a sua vida em sociedade.

Diante disso, é que pleiteamos junto ao Governo Estadual
a designação desse Shopping para o referido Município.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
informações ao Ministério Público Estadual.

O Parlamentar que o presente assina, nos termos
regimentais e cientificado o Plenário, requer à Mesa Diretora que
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oficie ao Exmº. Procurador-Geral da Justiça do estado de Rondônia
para que informe a esta Casa se o Ministério Público tem estudo
ou informações sobre o tratamento do lixo hospitalar, no Estado,
em cumprimento às Resoluções da ANVISA, do O    CONAMA, e
as normas da ABNT e do Estado de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

É uma obrigação deste Poder colaborar e exigir dos órgãos
estaduais o cumprimento de suas competências, bem como
gestionar junto aos órgãos federais, no mesmo sentido, visando
sempre a defesa da saúde da população.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Dep. Neri Firigolo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo estadual a urgente necessidade de implantação
da Academia de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado
de Rondônia.
           O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno , indica ao Poder Executivo Estadual
sobre a urgente necessidade da implantação da Academia de
Formação de oficiais da Polícia Militar do estado de Rondônia, para
atender a enorme demanda reprimida acerca do oficialato dos
Militares do Estado.

JUSTIFICATIVA

Com a constante saída de oficiais combatentes para a
inatividade na Polícia Militar, abre-se uma lacuna no que concerne
ao elemento de comando no âmbito da corporação em Rondônia.
Como em qualquer setor da sociedade, a instituição precisa ter
profissionais capacitados para exercer a chefia sobre os
subordinados.

Numa operação policial militar, o Estado precisa dispor de
profissionais competentes e treinados para enfrentar, junto aos
seus subordinados, todas e quaisquer mazelas da sociedade, desde
pequenos crimes ao mais cruel, o desrespeito à vida.

A implantação da Academia de Polícia Militar dará suporte
ao Estado para capacitar o oficial policial militar a desenvolver o
senso crítico no sentido de buscar pragmáticas para o
desenvolvimento institucional, além de despertar no policial militar
o compromisso com a instituição e com o Estado, dentro de uma
perspectiva afeta à realidade sócio-econômica e cultural do estado
de Rondônia. Como conseqüência, formará profissionais
conhecedores dos problemas regionais e capazes de oferecer
alternativas para solucioná-los nas condições de elementos
integrados e comprometidos com a comunidade rondoniense.

Salienta-se que existem vagam (claros) a serem
preenchidas, a Diretoria de Ensino da Polícia Militar dispõe de
estrutura física e de efetivo de instrutores necessários para a
realização do curso, restando apenas a consciência da necessidade
de se criar ferramentas políticas para contemplar os anseios do
militares do Estado que serão futuramente os comandantes da
Polícia Militar, porém, por não haver academia no Estado vão
aprender a fazer policiamento em outras localidades, em situações
completamente diferentes das vivenciadas em Rondônia. Nessa
situação a Polícia Militar do Estado de Rondônia, vive uma crise de
identidade, pois acaba sendo comandada por pessoas que pouco
conhecem a realidade do Estado.

Considerando as razões expostas, confia-se no honroso
apoio do Governador Ivo Cassol, para que nossa sociedade seja

beneficiada com profissionais qualificados e conscientes dos reais
problemas do nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Dep. Wilber Coimbra.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual a urgente necessidade de instalação
efetiva da Universidade Estadual de Rondônia – UNESTADO,
            O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual
sobre a urgente necessidade da implantação da Universidade
Estadual de Rondônia – UNESTADO, criada pela Lei nº 543, de 28
de dezembro de 1993 e organizada pela Lei Complementar nº
271, de 10 de dezembro de 2002, para atender a enorme
demanda acerca do ensino superior em nosso Estado.

 JUSTIFICATIVA

A instalação efetiva da Universidade Estadual de Rondônia
– UNESTADO, criada pela Lei nº 543, de 28 de dezembro de
1993 e organizada pela Lei Complementar nº 271, de 10 de
dezembro de 2002, na forma prevista no art. 194 da Constituição
Estadual, preencherá uma lacuna no ensino superior do Estado, e
o dotará de um instrumento imprescindível ao seu desenvolvimento
econômico, social e cultural.

A instalação da UNESTADO dará suporte ao Estado para
promover o ensino como direito do cidadão. Como conseqüência,
formará profissionais de nível superior conhecedores dos problemas
regionais e capazes de oferecer alternativas para solucioná-los,
por vivenciá-los nas condições de elementos integrados e
comprometidos com a comunidade rondoniense.

A instalação da instituição de ensino superior proposta,
decorre do reconhecimento de que só através da promoção do
crescimento intelectual dos habitantes do Estado, lhes
proporcionando acesso a um ensino de qualidade, condizente com
as peculiaridades e realidade de Rondônia, é que poderão ser
superados os obstáculos atuais a serem promovidas significativas
mudanças sociais, contribuindo para a superação da marginalização
e da falta de perspectivas econômicas e de bem estar social.

Considerando as razões expostas, confia-se honroso apoio
e no espírito humanitário que sempre norteou as ações do
Governador Ivo Cassol, para que nossa sociedade seja beneficiada
com profissionais qualificados e conscientes dos reais problemas
do nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Dep. Wilber Coimbra.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
informações ao Governador do Estado.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, com base no que dispõe o inciso XXXIII, artigo
29, da Constituição Estadual, combinando com o artigo 172 do
Regimento Interno, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, no sentido de encaminhar a esta Casa de
Leis relação das Leis aprovadas por este Poder e promulgadas,
com imperativo de regulamentação, e que ainda não foram
regulamentadas.

JUSTIFICATIVA

Sendo uma das atribuições desta Casa Legislativa a
aprovação de leis, das quais muitas dependem de regulamentação
para que possam ser efetivamente aplicadas, deve-se também
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acompanhar a sua regulamentação dentro do prazo estabelecido
no texto legal.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Neri Firigolo.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
informações ao Poder Executivo..

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa,
na forma regimental, com base no que dispõe o inciso XXXIII,
artigo 29, da Constituição Estadual, combinando com o artigo
172 do Regimento Interno, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, solicitando a seguinte informação: Qual o
total da arrecadação do Fundo Estadual de Febre Aftosa –
FEFA, nos últimos quatro anos?

JUSTIFICATIVA

Uma das funções mais importante do parlamento é a
fiscalização dos atos do Poder Executivo, isto é, acompanhar a
forma como está sendo aplicado o que se arrecada através dos
impostos pagos pelos contribuintes, ou seja, se a aplicabilidade
dos recursos atende os princípios constitucionais.

Plenário das Deliberações, 07 de março de 2007.
Dep. Neri Firigolo.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
informações ao Governador do Estado.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, com base no que dispõe o inciso XXXIII, artigo
29, da Constituição Estadual, combinando com o artigo 172 do
Regimento Interno, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, que encaminha a esta Casa de Leis as
informações a seguir elencadas:

I – a relação dos funcionários comissionados do DETRAN,
nos últimos três anos, bem como as datas de admissão e
exoneração;

II – a relação atual dos servidores do quadro permanente
do órgão em questão.

JUSTIFICATIVA

Uma das importantes funções deste Poder, além de legislar,
é a de fiscalizar, seja na destinação dos recursos públicos, seja na
área de recursos humanos. De modo que, é com este intuito,
que estamos requerendo tais informações. Contudo, para que
possamos de forma efetiva utilizar deste mecanismo, conclamamos
o apoio dos nobres parlamentares na aprovação do referido
requerimento.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Neri Firigolo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES -Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de recuperação da
via asfáltica, sinalização e recuperação de obras de arte da Rodovia
Estadual - RO popularmente conhecida como Rodovia do Café,
onde fica uma das maiores produções de café da nossa região e
também dando acesso ao município de Espigão D’Oeste-RO.
           O Deputado que a presente subscreve, obedecendo ao
disposto do Regimento Interno e ouvido o douto Plenário, indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de recuperação da
via asfáltica, sinalização e recuperação de obras de Artes na Rodovia
do Café, onde fica concentrada uma das maiores produção de
café da nossa região e dando acesso ao município de Espigão do
Oeste-RO.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação dispõe sobre urgência, de recuperar
e sinalizar a Rodovia do Café, pelo motivo de ser uma estrada de
grande fluxo de veículos e caminhões sendo que possui trechos
sinuosos e de alto índice de acidentes.

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

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Dep. Valdivino Rodrigues.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO RODRIGUES – Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de recuperação da
via Asfáltica, sinalização e recuperação de obras de arte da Rodovia
Estadual – RO 471, popularmente conhecida como Linha 5, que
liga a BR-364 ao município de Ministro Andreazza e dá acesso
também a Rondolândia no Estado do Mato Grosso.
          O Deputado que a presente subscreve, obedecendo ao
disposto do Regimento Interno e ouvido o douto Plenário, indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de recuperação da
via asfáltica, sinalização e recuperação de obras de arte da Rodovia
RO – 471, popularmente conhecida como Linha 5, que liga o
Município de Ministro Andreazza a BR-364.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação dispõe sobre urgência, de recuperar
a Rodovia Estadual-RO 471, visto que está se encerrando o período
chuvoso em nossa Região e que nesta época nossas rodovias
ficam em alguns pontos em situação precárias e lembrado que
esta rodovia também liga ao Estado de Mato-Grosso dando acesso
ao município de Rondolândia-MT.

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

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Dep. Valdivino Rodrigues.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia interceder junto ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem, pela recuperação
da malha viária do município de Pimenteiras do Oeste/RO.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem em
atender a reivindicação do Município de Pimenteiras do Oeste/
RO, com a recuperação das ruas e vias pavimentadas do Município
com lama asfáltica.

 JUSTFICATIVA

Justa solicitação do Município de Pimenteiras do Oeste/
RO dar-se-á pelo fato de que a cidade de Pimenteiras por se
tratar de uma cidade com um grande potencial turístico, e
necessita desta obra para melhor atender as pessoas que lá residem
bem como os turistas de todas as partes do Brasil que procuram
a região para conhecer a fauna e a flora, praticar pesca esportivas,
e inúmeras outras opções que a região do Vale do Guaporé tem
a oferecer.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Dep. Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao DER -–
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Departamento de Estradas de Rodagem, em atender a
reivindicação do Município de Pimenteiras do Oeste/RO

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia interceder
junto ao DER-Departamento de Estradas de Rodagem, em
atender a reivindicação do Município de Pimenteiras do Oeste/
RO, para que seja feita a recuperação da RO – 399 que liga o
Município de Pimenteiras ao Município de Cerejeiras.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do Município de Pimenteiras do Oeste/
RO dar-se-á pelo fato, de que a RO-399 é de suma importância
para a ligação entre os dois Municípios, melhorando assim a
trafegabilidade para os moradores e turistas que procuram o
Município de Pimenteiras para conhecer a região do vale do
Guaporé. Não deixando de enumerar, os benefícios que trará para
os produtores rurais daquela região que é grande produtora de
gado de corte e de grãos.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Dep. Luizinho Goebel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade do Executivo
Estadual assumir a responsabilidade pela manutenção da Linha
Eletrônica entre os Municípios de Mirante da Serra e Jaru.
                   O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador sobre a necessidade
do Executivo Estadual assumir a responsabilidade pela manutenção
da linha vicinal, conhecida como Linha Eletrônica, localizada entre
os Municípios de Mirante da Serra e Jaru.

JUSTIFICATIVA

Pedimos o apoio de Vossas Excelências para aprovação
desta indicação, no sentido de que o Poder Executivo do Estado
assuma total responsabilidade sobre a linha vicinal, conhecida como
Linha Eletrônica, que se localiza entre os municípios de Mirante da
Serra e Jaru, procedendo-se as devidas recuperações.

O fato acima citado faz com que os dois municípios, se
eximem da responsabilidade de recuperá-la, pois ambos esperam
um pelo outro para tal procedimento; e enquanto isto não ocorre
a população é que sofre com as dificuldades do escoamento da
produção agrícola e outros.

Ressaltamos ainda, que os municípios referidos não
possuem os equipamentos necessários para executar trabalhos
de qualidade.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Prof. Dantas.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade do Executivo
Estadual assumir a responsabilidade pela manutenção da Linha
81, entre o município de Mirante da Serra e a Linha 84.
           O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador sobre a necessidade
do Executivo Estadual assumir a responsabilidade pela manutenção
da Linha 81 no trecho entre a sede do Município de Mirante da
Serra e a Linha 84.

JUSTIFICATIVA

Pedimos o apoio de Vossas Excelências para aprovação
desta indicação, no sentido de que o Poder Executivo do Estado

assuma total responsabilidade sobre a Linha 81, no trecho
compreendido entre o município de Mirante da Serra e a Linha
84, procedendo-se as devidas recuperações.

Tal solicitação prende-se ao fato da mesma ser grande
em extensão e o município de Mirante da Serra não dispor de
condições para adquirir equipamentos de recuperação de toda
sua malha viária.

Salientamos ainda, que a linha 81 faz parte da RO 470,
porém está sob a responsabilidade do município que não dispondo
de condições para executar trabalhos de qualidade, tem feito
apenas pequenas reparações, a fim de socorrer a população que
tem problemas com o tráfego e escoamento de suas produções
agrícolas.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Prof. Dantas.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade de lotar mais
servidores na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “
Migrantes”, localizada no município de Mirante da Serra.
           O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao senhor Governador sobre a necessidade da
lotação de mais servidores na Escola Estadual de Ensino e Médio
“Migrantes”, localizada no Município de Mirante da Serra.

JUSTIFICATIVA

A propositura ora apresentada surge da falta de servidores
de apoio e professores para suprir a demanda da estrutura física,
administrativa e pedagógica da escola.

Esta escola hoje, conta com os seguintes problemas:
• o portão fica sem porteiro durante o período matutino,
pois possui apenas três vigias os quais atendem ao período noturno
e um para a vigilância vespertina e todos estão com licença prêmio
vencida e sem substitutos para as férias dos mesmos;
• possui a escola 33 turmas e em média 1.100 alunos, e tem
apenas o secretário, uma professora federal 20 hs e um professor
com laudo de readaptação, onde apenas o secretário faz serviços
no computador, pois não há nenhum digitador;
• quando um professor de 40 horas que está lotado com 30
aulas adoece e tem que sair de licença médica, não possui um
professor substituto imediato, normalmente tem-se que reformular
a lotação e em conseqüência, o horário de aula fica com algumas
vagas.

Senhores Parlamentares, tendo em vista o exposto
contamos com o apoio de Vossas Excelências para a aprovação
desta indicação.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Prof. Dantas.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade de reformar o
muro e o portão da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio “Migrantes”, localizada no município de Mirante da Serra.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador sobre a necessidade
de reformar o muro e portão da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio “Migrantes”, localizada no Município de
Mirante da Serra.

JUSTIFICATIVA

            Senhores Parlamentares, pedimos à Vossas Excelências
apoio para que aprove essa propositura, pois a referida Escola
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Estadual encontra-se com o muro ao redor do prédio em toda a
sua extensão extremamente baixo, possibilitando a entrada de
pessoas estranhas no pátio da escola, não proporcionando aos
alunos e professores a segurança necessária.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Prof. Dantas.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade de construir uma
sala de aula na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
“Migrantes”, localizada no município de Mirante da Serra.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador sobre a necessidade
de construir uma sala de aula no prédio da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio “Migrantes”, no município de Mirante
da Serra.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por finalidade que seja
providenciado junto a Secretaria de Educação – SEDUC, a ampliação
do espaço físico da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
“Migrantes”, com a construção de 01 (uma) sala de aula para
atender a chegada de computadores cedidos pelo PROINFO.

Nobres Colegas, contamos com o apoio de Vossas
Excelências, para a aprovação dessa propositura.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Prof. Dantas.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade de fornecer 100
jogos de carteiras escolares para a Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio “Migrantes”, localizada no município de
Mirante da Serra.
           O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, sobre a
necessidade de fornecer 100 (cem) jogos de carteiras escolares
para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Migrantes”,
localizado no município de Mirante da Serra.

JUSTIFICATIVA

A citada Escola Estadual, em parceria com o Governo do
Estado, através do PROINFO, receberá alguns computadores, e
necessitarão de carteiras escolares para serem instalados, e
também para acomodarem os alunos que no momento utilizam
mesas e bancos dos refeitórios para desenvolverem suas atividades
escolares.

Diante da justificativa exposta, contamos com o apoio
dos Nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Prof. Dantas.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Senhor Governador do Estado a necessidade de implantar a
Fundação Universidade do Estado de Rondônia, conforme a Lei
Complementar nº 271, de 10 de dezembro de 2002, nas cidades
de Ariquemes, Jaru, São Miguel do Guaporé e Pimenta Bueno/
RO.
           O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo.
Senhor Governador do Estado , ouvido o douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de implantar a Fundação Universidade
do Estado de Rondônia, conforme a Lei Complementar nº 271 de

10 de dezembro de 2002, nas cidades de Ariquemes, Jaru, São
Miguel do Guaporé e Pimenta Bueno/RO.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação visa atender os estudantes do Estado,
principalmente aqueles sem poder aquisitivo, que não podem
custear uma faculdade particular. Sabemos que nos dias atuais ser
Universitário é um sonho para a maioria dos estudantes da rede
estadual de ensino, apesar de termos em nosso Estado uma
Universidade Federal. Infelizmente entrar para essa renomada
instituição de ensino, muitas vezes é frustrante, tamanha a
dificuldade que os vestibulandos enfrentam.

É sabido que, quanto mais desenvolvido um país ou estado,
maior o nível de escolaridade de sua população. Alguns concluem,
de forma apressada, que bastará então proporcionar a um grande
número de brasileiros uma maior escolaridade para que nos
tornemos uma Nação e um Estado desenvolvido. Evidentemente
que há muitos outros fatores envolvidos, e a escolaridade é em
parte causa e, em parte, conseqüência do desenvolvimento.

Um dos fatores que devem ser levados em conta é a
qualidade da formação oferecida. Não basta aumentar a
escolaridade formal, melhorar os dados estatísticos, como se fez
no Brasil nos últimos anos. É também fundamental elevar a
qualidade e a efetividade da educação oferecida.

Diante de tal situação é que peço a implantação da
Universidade Estadual, pois a Lei Complementar de nº 271 de 10
de Dezembro de 2002, Cria os Cargos de Direção Superior da
Fundação Universidade do Estado de Rondônia e dá outras
providências, faltando apenas o Estado instalar essas unidades de
ensino.

Investindo na Educação Superior, consequentemente o
Estado gera emprego e renda, diminui a criminalidade, reduz o
analfabetismo e dessa forma prepara, cada vez mais pessoas ao
mercado de trabalho.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Proíbe
o corte residencial do fornecimento de água e energia elétrica
pelas concessionárias por falta de pagamento, nos dias que
especifica.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DECRETA:
Art. 1º. As empresas de concessão de serviço público de

água e energia elétrica ficam proibidas de cortar o fornecimento
residencial de seus serviços, por falta de pagamento de suas
respectivas contas, às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados
e no último dia útil anterior a feriado.

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

JUSTIFICATIVA

As empresas que detém a concessão e exploram os
serviços de água e esgoto (CAERD), bem como a que exploram a
prestação de energia elétrica no Estado de Rondônia, por diversas
vezes tem deixado os consumidores às escuras ou sem água
potável e cortam o fornecimento do serviço, após o horário de
fechamento de banco e casas lotéricas, às sextas-feiras, fins de
semana e feriados. Tal serviço foi terceirizado e esta prática vem
sendo uma constante, uma vez que as empresas ganham por
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corte que fazem. Este projeto tem por objetivo disciplinar o corte
de fornecimento dos serviços.

Plenário das Deliberações, 26 de março de 2007.
Dep. Euclides Maciel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia a necessidade de
firmar convênio com o Instituto da Mulher em Ação de Rondônia
– IMARO.

O Deputado que a presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades legais, indica ao
Poder Executivo a necessidade de firmar um convênio com o
Instituto acima citado que inclusive mantêm a Casa de Amparo
Menina Luz, com sede na 3ª rua do setor 1 nº 1937, no município
de Ariquemes.

 JUSTIFICATIVA

A presente indicação vem de encontro com a necessidade
de melhor amparar as mulheres de nosso Estado, pois somo todos
sabedores dos problemas por que passam milhares de mulheres,
sofrendo espancamentos, maus tratos e humilhações em todo o
País. Rondônia infelizmente não é, exceção. Jovens, adolescentes,
mães solteiras etc. carecem de um atendimento mais humano,
que encontram em instituição desta natureza.

Decorrente desta, vem a necessidade de nossa
propositura junto ao Chefe do Executivo firmar um convênio com
a referida entidade, possibilitando-lhe, desta forma continuar
prestando inestimável serviço social a uma expressiva parcela de
nossa sociedade.

Dada a importância do Pleito que apresentamos, contamos
com o apoio dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 27 de março de 2007.
Dep. Euclides Maciel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO – Indica
ao Senhor Governador do Estado sobre a necessidade da presença
da Polícia Militar no Bairro Areal.
          O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de implantar um box da Polícia Militar no Bairro Areal,
para a inibição de vendedores de drogas e noiados que aproveitam
da fragilidade das pessoas para realizarem seus atos de assaltos e
roubos a mão armada, colocando assim em risco a população
daquele bairro.

JUSTIFICATIVA

Este parlamentar tem recebido vários ofícios de moradores
do Bairro Areal no intuito de indicar junto ao Governador do Estado
de Rondônia, o policiamento ostensivo da Policia Militar no CEDEL
– Centro de Esportes e Lazer, localizado entre as Ruas Princesa
Izabel e Tenreiro Aranha. O local que seria para área de lazer de
nossas crianças tem sido alvo de vandalismo de noiados, assaltos à
mão armada, roubos de motos e bicicletas. Assim sendo, os pais
não podem mais levar as crianças para brincar no campo e na
quadra, pois a presença de boqueiros exibindo suas armas dia e
noite são constantes.

Plenário das Deliberações, 02 de março de 2007.
Dep. Maurão de Carvalho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade de um transporte

para os alunos da Escola E.E.E.F.M. Maria Nazaré dos Santos, no
Distrito de Jaci-Paraná-RO.
           O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de um Transporte para locomoção dos alunos da
Zona Rural da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Maria Nazaré dos Santos, no distrito de Jaci-Paraná-RO.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a Prefeita do Município de Porto
Velho, tem um Transporte Escolar que leva os professores que
trabalham do Distrito de Jaci – Paraná, e neste trajeto levam os
alunos que estão esperando ao longo da extensão da BR 364 até
o referido distrito. Porém o Governador do Estado de Rondônia
têm deixado de cumprir com o compromisso de repassar para a
Prefeitura a verba para ajudar na locomoção tanto dos profissionais
como dos alunos. Assim sendo a prefeitura tomou uma decisão
de só transportar os alunos da rede de ensino municipal, deixando
assim os alunos da rede de ensino estadual impossibilitados de se
locomover para a região da referida Escola.

Plenário das Deliberações, 07 de março de 2007.
Dep. Maurão de Carvalho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE – Indica
ao Senhor Governador do Estado a necessidade da construção
de um terminal flutuante no Porto do Cai N´água, no município
de Porto Velho.
           O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, com cópia
ao Departamento de Obras e Serviços Públicos, para que viabilize
a construção de um terminal flutuante de embarque de pessoas
e cargas com rampas e escadaria no Porto do Cai N’ água, no
município de Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a construção desse terminal
flutuante se faz necessário em virtude de toda a produção agrícola
e pesqueira da calha do Rio Madeira para Porto Velho, passar pelo
Porto do Cai N’água, bem como o transporte de toda população
ribeirinha.

Dessa forma, contamos com o apoio dos Nobres Pares,
para aprovação da presente propositura.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Dr. Alexandre Brito.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Declara
de Utilidade Pública a Associação Rondoniense de Municípios –
AROM.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública a Associação
Rondoniense de Municípios – AROM, com sede no município de
Porto Velho.

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

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a Associação Rondoniense de
Municípios – AROM é uma entidade sem fins lucrativos, com a
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finalidade de congregar os municípios do Estado de Rondônia,
visando estimular o desenvolvimento e a defesa de suas atividades
de caráter comum, com a realização de vários cursos e eventos,
visando a abordagem de temas de interesse dos municípios, e
ainda manter serviço de consulta técnica, assistência jurídica e
administrativa dos municípios, entre outros.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Dep. Neodi Carlos.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Senhor Governador do Estado sobre a necessidade de se estender
benefícios aos militares inativos do Estado, alterando dispositivos
da Lei nº 1.591, de 31 de março de 2006, que autoriza o Poder
Executivo a conceder revisão geral anual, e dá outras providências.
           O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
artigo 188 do Regimento Interno, conforme ante projeto de lei
em anexo, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de se alterar dispositivos da Lei nº 1.591, de 31 de
março de 2006, que “autoriza  o Poder Executivo a conceder
revisão geral anual, e dá outras providências”.

JUSTIFICATIVA

A intensificação da violência tem exigido políticas mais
eficazes de segurança pública e acarretado uma sobrecarga física
e emocional para os trabalhadores desse setor. Além de lidar com
as pressões da sociedade por um policiamento eficiente, na
realidade brasileira as precárias condições de trabalho interferem
no desempenho desses profissionais, afetam sua saúde, geram
desgaste, insatisfação e provocam estresse e sofrimento psíquico
ao militares e familiares. Estudos destacam que o policial lida com
riscos reais e imaginários que são inerentes à profissão, gerando
estresse e sofrimento.

A Reserva remunerada, dentro deste contexto, vem a
recuperar parte dos desgastes psicossomáticos acumulados
durante vários anos de profissão. Esse problema, aliado à idade
geralmente avançada dos policiais, vem a causar uma dependência
ainda maior do Estado, pois esse é o momento em que os militares
mais necessitam de saúde.

Ao incluir os militares inativos e pensionistas como
beneficiários do auxílio saúde, o Estado estaria reconhecendo o
trabalho desses brilhantes policiais que doaram toda a sua vida
para atender as mazelas da sociedade e também salvando vidas,
pois esses profissionais se utilizam desse recurso para manter um
plano de saúde de seus familiares.

Importante é despertar o espírito humanitário que sempre
norteou as ações do Governador Ivo Cassol, para que nossa
sociedade seja beneficiada com profissionais mais motivados e mais
determinados a cumprir seu papel constitucional em defender e
proteger a sociedade rondoniense, mesmo com o sacrifício da
própria vida.

Dep. Wilber Coimbra.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 16ª
SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

 DA 7ª LEGISLATURA

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MIGUEL SENA -”Requerendo
constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito”.

O Parlamentar que ao presente subscreve, requer à Mesa
Diretora nos termos do Art. 36 § 3º da Constituição Estadual,
combinado com o Art. 33 do Regimento Interno, Comissão
Parlamentar de Inquérito composta de 05 (cinco) membros, para
no prazo de 60 (sessenta) dias, apurar possíveis irregularidades
existentes no Sindicato dos Trabalhadores em Educação –
SINTERO, fatos esses que supostamente vem causando prejuízo
a seus associados, uma vez que temos recebido várias denúncias
de associado ao sindicato de que a Diretoria tem exercido suas
funções de maneira duvidosa, nas ações judiciais e/ou acordos
feitos com a administração nos termos da justificativa. Saliento
ainda que a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem por finalidade
apurar responsabilidade quer, na área pública ou privada, desde
que haja fato determinado de interesse público.

JUSTIFICATIVA

Investigar a atuação do SINTERO – Sindicato dos
Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia, na “famosa
e milionária” ação da ISONOMIA, dos professores federais, o
processo está registrado no TRT com o número
2039.1989.002.14.00-0. Um grupo de professores procurou os
deputados para fazerem várias denúncias sobre a forma que o
SINTERO e seu advogado trataram o caso, e aqui registramos
algumas delas, e esses profissionais que esperaram por 17 anos se
sentiram lesados, justamente por quem tem como objetivo maior
proteger seu filiado, que é o seu sindicato que abriu mão de 91%
do valor da ação de cerca de 4 bilhões de reais, restando aos
professores cerca de 358 milhões, dessa a UNIÃO tinha muito o
que comemorar economizou cerca de mais 3,5 bilhões de reais. E
esses professores querem saber o porquê dessa atitude. Segue
as denúncias:
a) Quando verificaram um documento da AGU – Advocacia
Geral da União datada de 08 de março de 2005, onde a União
comemorava um acordo com o SINTERO, onde economizou
91,25% do valor total da ação. Um visível prejuízo para os
professores. Anexo cópia do documento.
b) Quando meses depois tiveram conhecimento e ainda assim
foi mal explicado o despacho assinado pelo juiz do trabalho
Edson Carvalho Barros Júnior, condenando o SINTERO a pagar
à União o valor correspondente a 2% do valor do crédito, que era
de R$258 milhões. Em sua justificativa, o magistrado expôs o
seguinte “(...) o SINTERO alterou a verdade dos fatos,
deduziu pretensão contra fatos incontroversos, opôs
resistência injustificada ao andamento do processo usou
do processo para conseguir objetivo ilegal, procedeu de
modo temerário e provocou incidente manifestante
infundado”.
c) Os servidores contestam o desconto de 6% pagos ao
advogado Hélio Vieira, uma vez que no dia 25 de junho de 2005,
o juiz do trabalho Edson Carvalho Barros Júnior assinou a sentença
“(...)Sendo assim, os honorários do Dr. Hélio Vieira da Costa
correspondem a 6% (seis por cento) do crédito de todos os
substituídos que não outorgaram procuração ao Dr. Luiz Felipe
Belmonte dos Santos”. Mas o SINTERO e seu advogado nem se
incomodaram, descontaram de todos sumariamente e ainda se
deram ao trabalho de produzir uma carta ameaçando o servidor
de não receber seus créditos se houvesse manifestação contrária
à decisão do SINTERO e seu advogado (boletim do sindicato
anexo)
d) Quando questionaram a direção do SINTERO sobre um
grande número de professores que estavam com os cálculos
incorretos, e receberam do sindicato apenas a resposta que a
ação havia terminado com a homologação do acordo. E não havia
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mais nada a fazer. Fizeram um novo questionamento aos diretores
da entidade, queriam a informação sobre em qual escritório
contábil foram elaborados os cálculos de cada servidor e não
obtiveram resposta alguma dessa entidade até hoje. (conforme
depoimento dos professores em vídeo.)

Assim, é dever desse parlamentar fazer uso do instrumento
que tem para procurar desvendar, descobrir e dirimir quaisquer
dúvidas desses professores que passaram uma vida inteira
esperando e alguns que até faleceram, ficando seu direito na
ação para filhos e netos, foram obrigados a arcar com os prejuízos
causados pela atuação do seu sindicato nesse episódio da ação
da isonomia. Não é possível não ouvir as denúncias tão graves
que foram trazidas à público por esse grupo de professores sobre
um acordo judicial que a primeira vista face as denúncias parece
mais um acordo comercial onde ganharam a UNIÃO, o advogado
do SINTERO e por incrível que pareça os prejudicados por amargar
perdas foram os professores, que deveriam ser os principais
beneficiados e a entidade que foi multada em sete milhões de
reais. As faltas de compromisso ético e profissional do advogado
do SINTERO e de sua diretoria provocaram esse enorme dano
financeiro, o qual já foi descontado do servidor, que arcou por
mais esse prejuízo, sem ter culpa ou ser responsável. Logo, essas
denúncias devem ser apuradas, de forma que fique definida após
as investigações se houve má fé ou apenas um Acordo judicial
mal feito.

Dessa forma, é necessário tomar providências para que
essa situação de prejuízos aos filiados não levada como regra na
entidade e provoque os mesmos danos em outras ações judiciais
que por ventura o sindicato tenha em nome dos filiados.

Plenário das Deliberações, 01 de março de 2007.
Dep. Miguel Sena..2º Vice-Presidente - ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Ao Governo
do Estado da necessidade de criação da gratificação de localidade
especial aos integrantes da Polícia Militar e Bombeiro Militar do
Estado.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica na forma
regimental, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, solicitando o envio a esta
Assembléia Legislativa, um Projeto de Lei de acordo com o
Anteprojeto em anexo:

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia, localizado na Amazônia legal, possui
uma área de 238.518,8 quilômetros quadrados, com uma
população estimada em 1,5 milhões de habitantes, possuindo 52
municípios, 27 distritos e 05 vilas.

Encontram-se, ainda, no território rondoniense 19 reservas
indígenas e 22 áreas de garimpo, além de uma fronteira de
aproximadamente setecentos quilômetros, com a Bolívia e a
Colômbia, corredores naturais de parte da droga escoada para a
América, Europa, Ásia e África e grandes focos de conflitos agrários.

Pertencendo à Amazônia Legal, Rondônia se favorece de
um clima equatorial quente e úmido, bem como de uma vegetação
de floresta amazônica e cerrado. A Polícia Militar está desdobrada
em Unidades operacionais e administrativas em 52 municípios, 12
Distritos e 02 vilas e uma linha (linha triunfo). Visando proporcionar
o bem estar para a sociedade rondoniense, a Polícia Militar articula-
se para permanecer presente em mais de 90% do nosso território,
seja com Batalhões de Polícia Militar (BPM), Companhias de

policiamento ostensivo (Cia Ind Pol Ost.), Pelotões PM ou
Grupamento (GP PM).

É do conhecimento público que diversas localidades do
Estado apresentam problemas de ordem, social e econômica que,
de certo, refletem-se na comunidade local. Há localidades que
não dispõem de uma rede médico-hospitalar estruturada ou mesmo
de escolas públicas e particulares ao nível esperado pela
comunidade, e, ainda, em alguns lugares há problemas com
estradas de rodagem, como é o caso do município de Costa
Marques que em período de chuvas o acesso é praticamente
impossível.

No contexto atual de Rondônia salta aos olhos as condições
precárias de muitos Municípios, alguns sujeitos às calamidades
públicas e epidemias, com a malha viária deficiente, sem instituições
de ensino médio e superior, sem rede de saneamento básico e
quase todos desprovidos de hospitais que possam atender ao
público satisfatoriamente. Muitos desses sítios estão no meio da
imensidão amazônica, como exemplos de Boa Vista, Alto Alegre
Parecis, Alta Floresta, São Miguel do Guaporé, Corumbiara, Cabixi,
Nova Conquista dentre muitos.

O policial militar, conforme as necessidades poderá ser
movimentado em qualquer época do ano, para qualquer região
do Estado, indo residir em locais inóspitos e destituídos de infra-
estrutura pública para o apoio familiar.

Insta ressaltar que o Policial Militar, naquelas localidades mais
inóspitas,mantém-se disponível praticamente 24 horas para o
serviço, sem reivindicar qualquer remuneração extra, compensação
de qualquer ordem ou cômputo de serviço pelos seus valorosos
serviços prestados nos rincões do Estado. Via de regra as guarnições
policiais militares que compõem os GP PM (menor fração) são de
05 d 06 PPMM, em locais onde a população ultrapassa 9.500 hab,
como é o caso de Alto Alegre Parecis.

Não remanescem dúvidas que o desgaste desse Policiais
Militares é superior que o daqueles que se encontram lotados em
Municípios ou localidades que apresentem melhores condições de
vida.

O Estado tem o dever de prover todos os cidadãos com
saúde e educação, com fulcro nos arts.196 e 205 da Constituição
Federal/88, contudo sabe-se que a  realidade nas localidades mais
inóspitas do Estado é totalmente inversa, relegando a  família
policial militar ao que de amparo existe, deixando-os alheios às
fontes de educação e saúde, e, em alguns casos do convívio
social. Se na capital têm-se diversos problemas que para
solucionarmos recorremos ao apoio de outros Estados, imagine-
se em localidades como Corumbiara, Pimenteiras e outros.

Considerando que os policiais militares lotados em
localidades dessa natureza ficam fora do processo de
desenvolvimento sociocultural da sociedade.
 : Considerando que o tratamento igual a quem trabalha em
condições desiguais tem trazido insatisfação, baixas da instituição,
problemas de ordem disciplinar, problemas de ordem familiar que
refletem no serviço diário e uma enxurrada de pedidos de
transferência.

Nada mais justo do que recompensarmos essas diferenças
com uma gratificação de Localidade Especial, de acordo com os
percentuais estabelecidos no projeto e definidos a sua localização
em estudo e proposta da Comandante Geral da Polícia Militar.

Isto posto, solicito aos Nobres Pares o encaminhamento
desta indicação.

ANTIPROJETO LEI Nº

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:
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Art. 1º - A Gratificação de Localidade Especial (GLE) é devida ao
servidor militar que servir em regiões que apresentem condições
adversas de qualidade de vida, em razão da posição geográfica,
ausência dos serviços de ponta, dificuldade de comunicação ou
precárias condições ambientais.

Art. 2º - A Gratificação de Localidade Especial será atribuída no
valor correspondente a 5% do soldo de Capitão PM, para localidade
tipo I e de 7% do soldo de Capitão PM para localidade do tipo II.

Art. 3º - O Poder Executivo estabelecerá por Decreto, mediante
proposta do Comandante Geral da Polícia Militar, as organizações
militares que estejam em áreas consideradas de localidades especiais
tipo I e tipo II.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revoguem-se as disposições em contrário.

Plenário das Deliberações, 05 de março de 2007.
Dep.Ezequiel Neiva – 3º Secretário

- REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS DANIELA AMORIM,
TIZIU JIDALIAS, JAIR MIOTTO, NEODI CARLOS – Requerendo
providências do Conselho Estadual  de Educação do Estado.

Os Parlamentares que o presente subscrevem, requerem
à Mesa, na forma regimental, seja oficiado ao Conselho Estadual
de Educação do Estado, solicitando que o mesmo proceda
inspeção junto a Escola Estadual de Ensino localizada no município
de Cujubim, levantando todas as informações relativas ao número
de alunos matriculados e a atual demanda existente, número de
professores lotados, material didático e de expediente, a qualidade
e quantidade da merenda escolar fornecida aos alunos, e se a
atual estrutura física da Escola atende as reais necessidades, bem
como checar se os recursos financeiros Constitucionais estão sendo
repassados e devidamente aplicados.

JUSTIFICATIVA

Estamos apresentando esta propositura, considerando as
colocações que ouvimos por ocasião da reunião Parlamentar
ocorrida naquele município, no dia 30 último, cujo objetivo foi
exatamente levantar os problemas e pleitos daquela população, à
fim de que nós, na qualidade de representantes do povo, e de
forma especial, daquela região, pudéssemos tomar medidas que
visem solucionar as carências que são gritantes e urgentíssimas.

Considerando também, que cabe ao Conselho de Educação
levantar “in loco” tais necessidades e apresentar um relatório
apontando o que realmente precisa ser feito com urgência, pois
aquela Comunidade está sofrendo privações que não se justificam,
pois são direitos consagrados em nossa Carta Magna, aos quais
fazem jus.

Diante disso, solicitamos o apoio dos Nobres Pares.
Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.

Dep. Daniela Amorim.
Dep. Tiziu Jidalias.
Dep. Jair Mioto.
Dep. Neodi Carlos.

- REQUERIMENTO DOS PARLAMENTARES DANIELA
AMORIM, TIZIU JIDAIAS, JAIR MIOTTO E NEODI CARLOS –

Requerendo providências do Conselho Estadual da Saúde do
Estado.

Os parlamentares que o presente subscrevem, requerem
à Mesa, na forma regimental, seja oficiado ao Conselho Estadual
de Saúde do Estado, solicitando que o mesmo proceda inspeção
junto à unidade de Saúde localizada no município de Cujubim,
levantando todas as informações relativas ao número de médicos
lotados na unidade; se o pessoal de apoio técnico e administrativo
lotado atende as reais necessidades; se os equipamentos,
instrumentos e medicamentos disponíveis são suficientes para o
atendimento a demanda; se os recursos constitucionais devidos
foram repassados e devidamente aplicados.

JUSTIFICATIVA

Estamos apresentando esta propositura, considerando as
colocações que ouvimos por ocasião da reunião Parlamentar
ocorrida naquele município, no dia 30 último, cujo objetivo foi
exatamente levantar os problemas e pleitos daquela população, a
fim de que nós, na qualidade de representantes do povo, e de
forma especial, daquela região, pudéssemos tomar medidas que
visem solucionar as carências que são gritantes e urgentíssimas.

Considerando também, que cabe ao Conselho de Saúde
levantar “in loco” tais necessidades e apresentar um relatório
apontando o que realmente precisa ser feito com urgência, pois
aquela Comunidade está sofrendo privações que não se justificam,
pois são direitos consagrados em nossa Carta Magna, aos quais
fazem jus.

Diante disso, solicitamos o apoio dos Nobres Pares.
Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.
Dep. Daniela Amorim.
Dep. Tiziu Jidalias.
Dep.Jair Miotto.
Dep. Neodi Carlos.

- REQUERIMENTO DOS PARLAMENTARES DANIELA
AMORIM, TIZIU JIDALIAS, JAIR MIOTO, E NEODI CARLOS
– Requerendo informações ao Poder Executivo.

Os parlamentares que o presente subscrevem, requerem
à Mesa, na forma regimental, com base no que dispõe o inciso
XXXIV, artigo 29, da Constituição Estadual, combinado com o artigo
179 do Regimento Interno, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, solicitando informações acerca do montante
dos recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do
ensino, por Município e por atividade, conforme preceitua o § 3º,
artigo 189 da Constituição Estadual, relativos aos últimos 04 anos.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,

Estamos tomando esta iniciativa, considerando que a
aplicação de recursos na Educação é um dever Constitucional do
Poder Executivo, que deve ser cumprido rigorosamente,
contemplando todos os Municípios do Estado, inclusive por
atividade.

Considerando também, que é atribuição Constitucional
desta Casa de Leis exercer o papel fiscalizador, queremos conhecer
os valores que foram devidamente aplicados em obediência a esse
preceito da Constituição do nosso Estado, município por município,
e as respectivas atividades.

Pois somos conhecedores das enormes dificuldades que
os governantes municipais enfrentam na área da educação, e a
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nossa dúvida é se realmente essa aplicação tem realmente
contemplado todos os Municípios do Estado.

Razão pela qual estamos solicitando o apoio dos Nobres
Pares.

Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.
Dep. Daniela Amorim.
Dep. Tiziu Jidalias.
Dep. Jair Miotto.
Dep. Neodi Carlos.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Requer
providências às Empresas de Telefonia Móvel Celular.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na forma
regimental, que sejam tomadas providências no sentido de solicitar
junto as Empresas Operadoras de Telefonia Celular, Vivo, Brasil
Telecom, Tim e Claro e implantação de telefones celular no
Município de Cujubim.

JUSTIFICATIVA

O referido Município está localizado fora do eixo da BR-
364, com aproximadamente 20 mil habitantes e, diante de tantas
dificuldades, principalmente de acesso que ainda se dá por rodovia
sem asfalto, sua população clama pelos serviços de telefonia móvel
celular, vislumbrando assim o desenvolvimento da região.

O avanço tecnológico que proporcionou a ampliação dos
serviços de telefonia móvel celular nos últimos anos, criou grande
expectativa na população que ainda não conta com esse serviço,
pois acredita que através dele há o crescimento econômico,
principalmente aqueles que dependem desse serviço em suas
atividades diárias, como empresários, vendedores, etc.

Ante o exposto ressaltamos a importância das Empresas
acima verificarem a possibilidade de ampliar a base de cobertura
de telefonia móvel celular para contemplar o referido Município
com esse benefício visando a melhora na qualidade de vida da
população.

Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.
Dep.Tiziu Jidalias.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS –
Requerendo providências à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na forma
regimental, que sejam tomadas providências no sentido de
programar, o mais urgente possível, uma ação com os profissionais
da Divisão Médica deste Poder Legislativo para realizar atendimentos
médico no Município de Cujubim.

JUSTIFICATIVA

Estivemos em uma Comissão de Deputados visitando o
referido Município no último dia 30, e presenciamos in loco as
necessidades da população. Por se localizar fora do eixo da BR-
364, e por ainda ter acesso em rodovia sem asfalto as dificuldades
são muitas, e a população vive desprovida de muitos benefícios
essenciais a sua vida, como saúde, educação, etc. A saúde é a
área mais carente, pois só tem um médico no Município para atender
toda a  população e com isso as pessoas que necessitam de
tratamento médico muitas vezes tem que recorrer a Ariquemes,
a cidade mais próxima.

Diante dessa situação caótica e como uma maneira de
socorrer àquela população em algumas especialidades é que
recorremos a Mesa Diretora desta Casa de Leis para designar
profissionais da área de saúde deste Poder para realizar alguns

atendimentos à população do referido Município que literalmente
está pedindo socorro por atendimento médico.

Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO – Ao
Poder Executivo Estadual da necessidade da reforma do centro
Estadual de Esporte e Lazer - CEDEL do Bairro Ulisses Guimarães,
na Rua Estrada dos Periquitos c/ Rua Bola 7 no município de Porto
Velho.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Poder Executivo Estadual a necessidade de
uma reforma urgente no Centro Estadual de Esporte e Lazer-
CEDEL no Bairro Ulisses Guimarães na Estrada dos periquitos c/ a
rua bola 7 no Município de Porto Velho-RO.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, esta reforma se faz necessária,
por que visa atender as necessidades dos jovens como demais
pessoas da comunidade que estão impossibilitados de praticar
alguns tipo de esportes por falta de novas instalações, que
possibilite o mínimo de conforto e segurança. A contratação desses
serviços é de fundamental importância, e deverá ser implementada
tanto na parte interior, como na parte exterior do prédio para
assegurar a manutenção da saúde e a conservação do patrimônio
público.

Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.
Dep.Maurão de Carvalho.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Junto à
CERON, requerendo informações quanto aos valores do ICMS,
ISS e CIP, arrecadados mensalmente dos últimos 05 (cinco) anos,
em cada município, além da data da implantação no Estado e
municípios.

O Deputado que o presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário na forma regimental, requer junto à CERON informações
quanto aos valores de ICMS, ISS e CIP arrecadados mensalmente
dos últimos 05 (cinco) anos em cada município, e a data de
implantação desta instituição no Estado e municípios.

JUSTIFICATIVA

Essas informações se fazem necessário para que possamos
obter maior conhecimento e embasamento para o nosso trabalho
Parlamentar e assim podermos atender melhor as necessidades
das comunidades em geral, principalmente no que concerne a
energia elétrica, item básico para segurança, conforto e
desenvolvimento das localidades beneficiadas.

Rondônia é um estado promissor, e ainda hoje recebe um
grande número de imigração que vem em busca de novos
horizontes e melhoria de vida e a luta é grande para acomodar e
proporcionar melhoria a essa população que acredita no
desenvolvimento e engrandecimento desse Estado.

É necessário que nós Parlamentares, detectemos as
necessidades dessa gente que tem em Rondônia, a esperança
de um futuro melhor e uma vida digna e honrada que todo homem
tem direito e procurar torná-las realidade.

Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.
b:Dep.Valter Araújo.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Requer
junto à CAERD - Informações quanto aos valores de ICM e ISS,
arrecadados mensalmente dos últimos 05 (cinco) anos em cada
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município e a data de implantação desta instituição no Estado e
municípios.

O Deputado que o presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário na forma regimental, requer junto à CAERD informações
quanto aos valores do ICMS e ISS arrecadados mensalmente dos
últimos 05 (cinco) anos em cada município, e a data de implantação
desta instituição no Estado e municípios de atuação.

JUSTIFICATIVA

Essas informações se fazem necessário para que possamos
obter maior conhecimento e embasamento para o nosso trabalho
Parlamentar e assim podermos atender melhor as necessidades
das comunidades em geral, principalmente no que concerne a
distribuição de água e implantação da rede de esgotos.

A água é um bem precioso que sem ela, não haveria
sobrevivência na Terra e é nosso dever proporcionar que as
comunidades do nosso Estado tenham o conforto de receber
água encanada e tratada em suas casas, além da necessidade de
implantação da rede de esgotos para que haja melhor higienização
e consequentemente, segurança no trato à saúde.

Rondônia é um estado promissor, e ainda hoje recebe um
grande número de imigração que vem em busca de novos
horizontes e melhoria de vida e a luta é grande para acomodar e
proporcionar melhoria a essa população que acredita no
desenvolvimento e engrandecimento desse Estado.

É necessário que nós Parlamentares, detectemos as
necessidades dessa gente que tem em Rondônia, a esperança
de um futuro melhor e uma vida digna e honrada que todo homem
tem direito e procurar torná-las realidade.
Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.
Dep.Valter Araújo.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Requer
junto à Secretária de Estado e Finanças, informações quanto ao
valor de ICMS, recolhido mensalmente da CERON e da CAERD,
nos últimos 05 (cinco) anos.

O Deputado que o presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário na forma regimental, requer junto à Secretaria de Estado
de Finanças, fornecer informações dos valores arrecadados
mensalmente de ICMS da CERON – Centrais Elétricas de Rondônia
e CAERD – Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia dos últimos
05 (cinco) anos.

JUSTIFICATIVA

Essas informações se fazem necessário para que possamos obter
maior conhecimento e embasamento para o nosso trabalho
Parlamentar e assim podermos atender melhor as necessidades
das comunidades em geral, principalmente no que concerne a
energia elétrica e distribuição de água e saneamento.
Rondônia é um estado promissor, e ainda hoje recebe um grande
número de imigração que vem em busca de novos horizontes e
melhoria de vida e a luta é grande para acomodar e proporcionar
melhoria a essa população que acredita no desenvolvimento e
engrandecimento desse Estado.
É necessário que nós Parlamentares, diagnosticarmos as
necessidades dessa gente que tem em Rondônia, a esperança
de um futuro melhor e uma vida digna e honrada que todo homem
tem direito.

Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.
Dep.Valter Araújo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
senhor Governador do Estado de Rondônia a necessidade de
viabilizar, através da SEDUC, (Programa de Expansão da Educação
Profissional-PROEP), a implantação de cursos profissionalizantes
para atender a comunidade em geral, no município de Jaru/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo.
Senhor Governador, ouvido o Douto Plenário na forma regimental,
a necessidade de viabilizar junto a Secretaria de Estado da Educação
– SEDUC, a implantação de cursos profissionalizantes para atender
a comunidade em geral, no município de Jaru, nas áreas de:

- Operador de computador
- Montagem e manutenção de micro-computador
- Web Design – Frontpage 2003 e Dreamweaver MX e 8.0
- Panificação
- Confecção de jóias artesanais – biojóias
- Identificação, classificação e serragem de pedras preciosas
- Lapidação de gemas

JUSTIFICATIVA

Esta solicitação visa atender os anseios da comunidade da
região de Jaru, criando oportunidades de geração de emprego e
renda e promovendo a melhoria da qualidade de vida da nossa
população dentro dos princípios básicos da educação.

O Estado precisa investir na formação de profissionais
técnicos para atender a demanda necessária para o
desenvolvimento e produção de trabalho com qualidade,
consequentemente, sensível melhoria de vida, mesmo porque
esta é a meta do Governo e da Secretaria de Educação.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep.Valter Araújo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo da necessidade de construir uma quadra
poliesportiva coberta na cidade de Urupá.

O parlamentar que a presente subscreve, em uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais, indica
ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar a construção de
uma quadra poliesportiva coberta na cidade de Urupá.

JUSTIFICATIVA

A construção de uma quadra poliesportiva é de
fundamental importância para a cidade de Urupá tendo em vista
que a única quadra em funcionamento na cidade pertence à escola
estadual e sua utilização se limita principalmente à comunidade
estudantil.

No passado a cidade dispunha de uma quadra na rua José
Carlos Prestes, todavia, com o passar dos anos a mesma ficou
completamente danificada, imprópria para práticas desportivas,
tornando necessária a construção de uma outra quadra naquele
local.

Conto com o empenho do Senhor Governador no
atendimento do pleito.

Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2007.
Dep.Jesualdo Pires.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Ao Poder
Executivo a necessidade de transformar em rodovia Estadual a
linha 205, que divide o município de Ji-Paraná e Ouro Preto do
Oeste.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais, indica
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ao Poder Executivo a necessidade de transformar em Rodovia
Estadual a estrada denominada Linha 205, que divide os municípios
de Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste.

JUSTIFICATIVA
Iniciando a partir da linha 153 e com uma extensão de

aproximadamente 50 Km, a linha 205 é uma importante via de
escoamento para agricultores, pecuaristas, estudantes e
associações rurais da região central do Estado, todavia, em virtude
de sérios problemas de conservação a estrada tem causado
diversos transtornos a seus usuários quanto à dificuldade de
trafegar pela mesma.

Tendo em vista a relevância da estrada e com o crescente
volume de tráfego, é de fundamental importância que o Estado
de Rondônia, através do Departamento de Estradas e Rodagens,
assuma todas as responsabilidades sobre a rodovia que necessita
urgentemente ser asfaltada bem como carece de pontes em
alvenaria, que muito contribuirá para o desenvolvimento daquela
região.

Conto com a aprovação dos nobres pares face à relevância
do pleito.

Plenário das Deliberações,  02 de Abril de 2007.
Dep.Jesualdo Pires

-INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Ao Poder
Executivo a necessidade de transformar em rodovia Estadual a
linha 86, localizada no município de Ji-Paraná.

O parlamentar que a presente subscreve, em uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais, indica
ao Poder Executivo a necessidade de transformar em Rodovia
Estadual a estrada denominada Linha 86, localizada no município
de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

A linha 86 é uma importante via coletora que dá
sustentação a um intenso fluxo de veículos, principalmente na
escoação de produtos agrícolas e pecuários de toda a região. A
referida estrada liga a linha 128 até o município de Rondolândia
no vizinho Estado do Mato Grosso, com uma extensão de
aproximadamente 50 Km.

Vale lembrar que em virtude da importância da rodovia
para a região e com o volume de tráfego cada vez mais crescente,
torna-se imprescindível que o Estado assuma a responsabilidade
sobre a rodovia e em seguida efetue serviços de asfaltamento
bem como construção de pontes em alvenaria, garantindo dessa
forma, um considerável salto na economia daquela região.

Conto com a aprovação dos nobres pares face à relevância
do pleito.

Plenário das Deliberações,  02 de Abril de 2007.
Dep.Jesualdo Pires.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Ao Poder
Executivo a necessidade de viabilizar a sinalização das vias urbanas
da cidade de Urupá.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais, indica
ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar a sinalização das
vias urbanas da cidade de Urupá.

JUSTIFICATIVA

O município de Urupá dispõe de uma frota de cerca de
dois mil e quatrocentos veículos e o fluxo que esses veículos causam
no trânsito da cidade tem sido crescente nos últimos anos e diante
da precária sinalização existente na cidade vem causando muitos
transtornos àquela população.

Ressalto que a nossa proposição visa atender justa
reivindicação subscrita pelo vereador Luziano Tressman que há
muito vem recebendo reclamações da população de Urupá.

Conto com a aprovação dos nobres pares.
Plenário das Deliberações, 02 de Abril de 2007.
Dep.Jesualdo Pires.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Ao senhor
Governador do Estado, da necessidade de ampliar a altura do
muro da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Carmosina
Pinheiro, do município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo.
Senhor Governador do Estado, ouvido o Douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de viabilizar junto ao órgão competente,
a ampliação da altura do mudo da E.E.E.F. Maria Carmosina Pinheiro,
do município de Porto Velho/RO, a fim de proporcionar segurança
aos freqüentadores da Escola.

JUSTIFICATIVA

A referida escola se encontra localizada no Bairro Tiradentes,
localização de grande fluxo de violência e marginalidade, o que
tem ocasionado constantes surpresas desagradáveis de indivíduos
de conduta duvidosa dentro do pátio, ameaçando a integridade
física dos alunos.

A altura do muro é primordial para que esse tipo de incidente
seja evitado e traga segurança e tranqüilidade aos freqüentadores
da Escola, pois a constante ansiedade, tanto por parte do corpo
docente como do discente tem prejudicado o andamento e
aproveitamento adequado que a Escola tem a oferecer.

É nossa obrigação lutar para que a educação seja a base
primordial para que essas crianças que tanto necessitam desse
apoio, não se percam na marginalidade que os cercam no ambiente
externo à escola.

Plenário das Deliberações, 30 de março de 2007.
Dep.Valter Araújo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Ao senhor
Governador do Estado da necessidade de criar a Superintendência
da Educação Profissional do Estado de Rondônia, SUEPRO/RO.

O parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo.
Senhor Governador do Estado, ouvido o Douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de viabilizar a criação da
Superintendência da Educação Profissional do Estado de Rondônia
– SUEPRO/RO para a implementação e acompanhamento das
políticas estaduais para a Educação Profissional.

JUSTIFICATIVA

Tomo a liberdade de encaminhar o antiprojeto da Lei que
dispõe sobre a Educação profissional e criação da Superintendência
da Educação Profissional do Estado de Rondônia – SUEPRO/RO,
para que Vossa Excelência, junto com o órgão competente possa
analisar e uma vez Projeto de Lei, seja encaminhado o mais breve
possível a esta Casa para aprovação e sanção para torná-lo Lei.

Rondônia é um estado promissor, que necessita
urgentemente de profissionais técnicos para preencher o vácuo
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existente na mão de obra nesta categoria, pois muitos estudantes
terminam o Ensino Médio sem nenhum preparo para atender a
demanda de empregos existentes os cursos técnicos,
oportunizarão não só aos estudantes concluintes, mas todas as
pessoas da comunidade em geral em adquirir uma profissão técnica
direcionada àquilo que lhe é de interesse e de competência.

Cabe então, a Superintendência diagnosticar as
necessidades profissionais de acordo com a região e viabilizar seu
implemento, formando assim técnicos especializados, a  fim de
proporcionar o desenvolvimento dessa localidade e
consequentemente ao Estado de Rondônia, elevando o nível de
educação e de vida.

Plenário das Deliberações, 30 de março de 2007.
Dep.Valter Araújo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Ao Poder
Executivo que seja construído um trevo na RO- 399, na altura do
Km 107.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, seja construído um trevo
na altura do Km 107 na RO-399, como medida de prevenção de
acidentes, e solucionar problemas de trafego intenso,
especialmente em épocas de colheitas, devido a localização do
acesso ao armazém da Magi. Local onde constantemente ocorrem
acidentes, tendo inclusive vitimado muitas pessoas e ceifado vidas,
pela inexistência de um trevo.

JUSTIFICATIVA

Justificamos a necessidade da construção deste trevo
visando proporcionar condições de segurança e trafegabilidade
pela RO-399, naquele trecho, face o grande movimento de
caminhões e carretas, que se dirigem ao armazém da Magi, que
por sua vez, observe toda a produção agrícola daquela região,
dificultando assim a circulação segura de veículos e ônibus que
necessitam de uma maior segurança para o seu deslocamento
naquele trecho da rodovia.

Não obstante a preocupação deste parlamentar não tão
somente é em zelar por uma engenharia de trafego adequada à
comunidade, mas especialmente, vislumbramos a proteção ao bem
maior do cidadão que é a sua vida, que poderá ser ceifada, por
uma fatalidade ou pela falta do trevo que o poder público tem o
dever de proporcionar.

Portanto, solicito apoio dos nobres pares.
Plenário das Deliberações, 30 de março de 2007.
Dep.Ezequiel Neiva.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Ao Poder
Executivo, que seja adquirida quatro computadores para a Escola
Colina Verde no distrito de Rondolândia, no município de
Corumbiara-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, seja adquirido quatro
computadores para a Escola Colina Verde no Distrito de
Rondolândia Município de Corumbiara/RO.

JUSTIFICATIVA

A inclusão digital é uma realidade mundial, necessária e
indispensável na vida moderna. As comunidades estudantis das
grandes cidades já dispõem desta importante ferramenta, tanto
para a elaboração de trabalhos escolares quanto para a
comunicação via internet. Privar os alunos da rede escolar do

distrito de Rondolândia, município de Corumbiara, é privá-los de
um avanço na área do conhecimento já disponível para as
populações dos rincões mais distantes.

Assim sendo e por tudo que este meio tecnológico possa
oferecer é que apresento tão justa indicação, esperando o
atendimento com a urgência que a medida requer.

Plenário das Deliberações, 30 de março de 2007.
Dep.Ezequiel Neiva.

l

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Ao Poder
Executivo, para a revogação do Art.38 e a nova redação dos
Art.39, Art.40, e seu parágrafo único na Lei nº1063, de 10 de
abril de 2002.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica na forma
regimental, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, solicitando o envio a esta
Assembléia Legislativa, um Projeto de Lei de acordo com o
Anteprojeto em anexo:

JUSTIFICATIVA

Senhores e Senhora Deputada, a presente indicação, tem
por objetivo corrigir uma injustiça que envolve os PM/BM 3ª e 2ª
classe, desde que essa graduação foi criada.

Todos os interstícios entre Postos e graduações da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros, oscilam entre dois e quatro anos,
no entanto, o interstício do PM/BM 3ª Classe para ser promovido
a Cabo PM/BM é de no mínimo 10 anos.

Outro ponto a ser considerado, é que muitos policiais
militares com excelente grau de conhecimento (universitários,
bacharéis e doutores), em função desta situação, então deixando
a PM/RO para procurarem outras atividades, pois a carreira Policial
Militar não dá oportunidade de crescimento. Causando prejuízos
ao Poder Público que investe na sua seleção e formação.

Ademais, a criação desse escalonamento de 3ª e 2ª classe,
foi artifício do passado para reduzir a remuneração do antigo
“soldado PM” em início de carreira, com o qual não compactuamos.

E por fim deixar claro que estes Militares são os que estão
na linha de frente no combate ao crime, de forma preventiva ou
repressiva, sendo imprescindível esta correção da Norma Legal.

Por assim entender é que faço a presente indicação.
Plenário das Deliberações, 27 de março de 2007.
Dep. Equeziel Neiva.

ANTIPROJETO LEI Nº
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA RESOLVE:

Art. 1º - Fica revogado o Art. 38 e dá nova redação ao Art. 39 e
Art. 40 com seu Parágrafo Único, da forma que segue:
“Art. 39 – O aluno PM/BM ao término do curso de formação, se
aprovado será declarado PM/BM de 1ª Classe.
Art. 40 – O aluno a Militar do Estado, passa a integrar a graduação
PM/BM de 1ª Classe após a conclusão do curso, se aprovado e
empossado no cargo.
Parágrafo Único – o tempo de efetivo serviço passado na
graduação de PM/BM de 3ª Classe e de 2ª Classe não serão
computados para a realização dos cursos especial para Cabo PM/
BM”.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO – Ao
Presidente da CAERD-Companhia de Água e Esgoto de Rondônia,
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sobre a necessidade de instalação e expansão da rede de água
de Jacy-Paraná/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais requer ao Presidente da Caerd – Companhia de água
e esgoto de Rondônia sobre a necessidade de instalação e expansão
da rede de água, no Distrito de Jacy.

JUSTIFICATIVA

Este parlamentar recebeu um ofício do Administrador do
Distrito de Jacy Paraná no intuito de requerer junto ao Presidente
da CAERD – Companhia de Água e Esgotos de Rondônia, sobre a
necessidade de instalação e expansão da rede de água, no Distrito
de Jacy, pois devido a maioria dos terrenos tem seu solo constituído
de pedra, fica difícil de cavar um poço, causando assim, um grande
transtorno, principalmente na época do verão, além disso, há o
surgimento de várias doenças no Distrito devido a falta de água
tratada.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Dep.Ribamar Araújo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Ao Poder
Executivo Estadual da urgente necessidade de suprimir as 3 classes
do PM/BM do Estado para uma única classe, alterando e revogando
os dispositivos da Lei nº 1.063, de 10 de abril de 2002, para que
todos os PM/BM sejam considerados como PM/BM 1ª classe.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, conforme anteprojeto de lei em anexo,
indica ao Poder Executivo Estadual sobre a urgente necessidade
de suprimir as 3 classes PM/BM dos militares do Estado para uma
única classe, alterando e revogando dispositivos da Lei 1.063 de
10 de abril de 2002, para que todos os PM/BM sejam considerados
como PM/BM 1ª Classe.

JUSTIFICATIVA

A Lei 1.063 de 10 de abril de 2002, além de cometer
brutal injustiça aos iniciantes na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Militar, fere frontalmente princípios constitucionais, ao estabelecer
classificação entre eles, quando todos exercem o mesmo trabalho,
a mesma função e enfrentam as mesmas dificuldades e perigos
no cumprimento do dever.

Com o advento da citada lei, os soldados das Corporações
Militares do Estado passaram a ser denominados PM/BM, e
distribuídos em três distintas, PM/BM 1ª Classe, PM/BM 2ª Classe
e PM/BM 3ª Classe.

A divisão dos policiais e bombeiros militares em classes
distintas foi realizada com o objetivo de trazer economias na folha
de pagamento do Estado, porém tornou-se uma afronta ao
disposto no caput do Art. 5º da Constituição Federal, que
estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza. Além disso, a lei veda a remuneração
diferenciada para servidores que possuem o mesmo cargo e
desempenham as mesmas tarefas.

Pesquisando nas escalas hierárquicas das Policias Militares
de estados vizinhos, tais como Amapá, Roraima, Mato Grosso,
Acre e Mato Grosso do Sul, verifica-se que não existe divisão de
graduação de soldado em classes distintas, as quais cumprem com
muita inteligência o princípio constitucional da isonomia,
proporcionando ao trabalhador que exerce o mesmo trabalho,
remuneração igual.

Vale salientar que ao suprimir as 3 classes PM/BM das
corporações militares estaduais para uma única classe, a instituição

estaria corrigindo distorções e injustiças criadas pela Lei 1.063, de
10 de abril de 2002, o Estado remunerado esses bravos soldados
de formas diferentes, quem exerce o mesmo trabalho e submete-
se aos mesmos riscos defendendo os interesses da sociedade
rondoniense.

Imperioso destacar, que a supressão das 3 classes PM/BM
em uma única, tem por escopo corrigir tamanha injustiça
perpetrada contra os militares do Estado, o que por óbvia ilação
não representa aumento salarial.

Assim, confia-se no honroso apoio do Governador Ivo
Cassol, para que nossos policiais e bombeiros militares tenham
tratamento igualitário e, motivados, continuem a trazer segurança
pública e bem estar social ao nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.
Dep.Wilber Coimbra

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Ao Poder
Executivo que seja reformado o quartel da Polícia Militar de
Pimenteiras do Oeste-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, seja reformado o Quartel
da Policia Militar localizado na cidade de Pimenteiras do Oeste-RO.

JUSTIFICATIVA

Vimos na presente indicação, uma forma de proporcionar
aos servidores Militares do Estado, que exercem suas funções
laborativa naquela cidade, o conforto necessário para o
desempenho das funções e o conforto necessário à população
local.

Queremos também proporcionar aos visitantes que
procuram naquela região de fronteira, o lazer que Pimenteiras
tem a oferecer pela sua localização geográfica, uma visão real e
positiva pela boa apresentação das instalações da nossa Polícia
Militar.

No mais as instalações que abrigam aqueles policiais estão
em péssimas condições de funcionabilidade, justificada pela idade
e pela falta de manutenção.

Outrossim, conto com o entendimento do Senhor
Governador que conhece a região e sabe das dificuldades e
necessidades que nossa Polícia Militar possui.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep.Ezequiel Neiva.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA –
Acrescenta dispositivo ao § 2º do Art. 101,  do Dec.09-A,
remunera seus incisos e altera a denominação do Estatuto da
PM/RO.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DECRETA:
Art. 1º - O § 2º do Art. 101 do Decreto Lei 09-A, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“§ 2º - Considera-se para efeito deste artigo grau hierárquico
imediato:
I – 20% dos proventos para Coronel PM;
II – O de Coronel PM, para Tenente Coronel PM;
III – O Tenente Coronel PM, para Major PM;
IV – O Major PM, para Capitão PM;
V – O Capitão PM, para 1º Ten PM;
VI – O de Primeiro-Tenente PM, para Aspirante-a-Oficial PM e
Subtenente PM;
VII – O de Segundo-Tenente PM, para Primeiro-Sagento PM,
Segundo-Sargento PM, e Terceiro-Sargento PM;



20 de abril de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 43 853Pág.

VIII – O de Terceiro-Sargento PM, para Cabos e Policial militar de
1ª e 2ª Classe.
Art. 2º - Onde se lê a expressão “Policial Militar”, passa-se a ler
“Militar do Estado”: onde se lê a expressão “Soldado”, passa-se a
ler “Policial Militar”, de 1ª, 2ª ou 3ª classe.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Considerando que a redação anterior, apesar de assegurar
no seu Caput o benefício a todos os militares do estado, ao
reportar-se aos casos especiais, no parágrafo 2º, onde a expressão
“grau imediato” referiu-se a mais de um cargo, o legislador
tecnicamente omitiu os postos de Capitão, Major, T.Coronel e
Coronel, gerando com isso uma possível dubiedade na interpretação
da Lei.

Considerando que o presente projeto não cria despesas,
cargos, vantagens ou qualquer alteração estrutural, limitando-se
a uma melhor redação dos seus dispositivos.

Considerando que o termo “Policial-Militar”, foi substituído
pela expressão “Militar do Estado”, na reforma constitucional de
1988, sendo necessário a sua substituição nas legislações estaduais
que ainda consta esta expressão.

Considerando que a inclusão de mais incisos ao parágrafo
2º do Art. 101 do Decreto lei 09-A,  requer a sua renumeração.

E para uma melhor clareza das nossas Leis, é que encaminho
o presente projeto para a deliberação dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 26 de março de 2007.
Dep.Ezequiel Neiva.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA –
Requerendo Audiência Pública para discutir o problema da
obesidade.

O Parlamentar que o presente subscreve na forma
regimental, requer audiência pública para ampla discussão e
apresentação de proposta a fim de subsidiar o Governo do Estado
na implantação urgente de política pública e de ações específicas
para o combate e a redução da obesidade no Estado de Rondônia.
Faz-se necessário o comparecimento de todos os órgãos que
gerem a saúde pública no Estado, nos diversos níveis da
administração pública: Municipal, Estadual e Federal, extensivo o
convite aos membros do Poder Judiciário e Ministério Público e ao
Público em geral.

Outrossim, requer ao Senhor Presidente a definição de
data para a pretendida audiência.

JUSTIFICATIVA

As estatísticas brasileiras apresentam resultados alarmantes
quanto ao crescimento das pessoas com sobrepeso e obesas,
nas diversas classes sociais e faixa etárias.

A obesidade tem crescido tão acentuadamente, que já
representa um considerável mercado consumidor de serviço e
produtos destinados ao seu controle, muitas das vezes não
acessíveis aos cidadãos de baixa renda, muitas vezes oferecendo
resultados milagrosos que podem acarretar conseqüências
imprevisíveis e que na maioria das vezes não resolvem o problema.

O custo relacionado com a obesidade pode ser estimado
do ponto de vista econômico direto, que corresponde ao
tratamento e suas conseqüências incluindo consultas médicas,
consumo de medicamentos, exames, diagnósticos e internações
hospitalares, assim como as doenças associadas, tais como: pressão
arterial, diabetes, arteriosclerose, dentre outras. Este custo

corresponde aproximadamente a 10% (dez por cento) de todo
o custo indireto esta relacionado com o impacto na qualidade de
vida e a produtividade no desempenho de suas atividades. Apesar
de não ter sido estimado, calcula-se que o custo indireto seja
muito superior ao custo direto.

A desinformação sobre o assunto, principalmente quando
a ingestão exagerada de carboidratos por alimentos inadequados,
a falta de políticas públicas ou mesmo a falta de fatores
motivacionais, tem sido os fatores preponderantes para o
crescimento do problema.

A Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, devido à
relevância do tema, convocou uma audiência pública com todos
os setores envolvidos, para a discussão do problema que de forma
silenciosa tem causado danos irreversíveis, corroído o orçamento
da saúde daquele estado e aumentado vertiginosamente em todas
as camadas da sociedade.

É tão grave e preocupante e aumento desse quadro, que
o governo federal instituiu a cirurgia de redução de estômago, ou
cirurgia bariátrica, entre as cirurgias incluídas no programa do SUS
e o próprio Estado tem um programa de orientação para obeso,
demonstrando não estar alheio ao mesmo.

Na certeza da importância do presente requerimento,
submeto-me a apreciação dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 19 de março de 2007.
Dep.Ezequiel Neiva.
Deputado Estadual

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
que seja aprovada Moção de Pesar pelo bárbaro assassinato
do advogado Valter Nunes de Almeida.

O Parlamentar que o presente assina, nos termos
regimentais, requer seja aprovada Moção de Pesar pelo bárbaro
assassinato do Dr. VÁLTER NUNES DE ALMEIDA, ocorrido no
último dia 30/03/07, na cidade de Cacoal, e encaminhada aos
seus familiares na pessoa de sua esposa, VERA LÚCIA.

JUSTIFICATIVA

A violência tem alcançado altos índices em nosso Estado,
e nos últimos anos a situação só tem agravado de tal modo
que assassinatos e mais assassinatos tem ocorrido em todo o
Estado, vida de pessoas sérias e honestas, tem sido ceifadas
sem nenhum pudor. No dia 30 de março, foi assassinado o
combativo advogado rondoniense Presidente da Subseção da
OAB em Cacoal, de maneira inescrupulosa e violenta.

O que se espera, é que as autoridades competentes
façam uma apuração deste bárbaro assassinato e puna os
culpados nos rigores da lei, de maneira que paguem sua dívida
com a sociedade na cadeia.

Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2007.
Dep.Néri Firigolo.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – “O
parlamentar que ao presente subscreve, Requer à Mesa nos
termos da alínea “f” do artigo 235 do Regimento Interno, seja
concedido depois de ouvido o Plenário, Regime de Urgência
na tramitação do Projeto de Lei 017/07, que dispõe sobre a
proibição da pesca profissional nas bacias hidrográficas dos Rios
Guaporé e Mamoré no Estado de Rondônia, e dá outras
providências.

Plenário das deliberações, em 03 de abril de 2007.
 Dep. Alex Testoni.”
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – “O
parlamentar que o presente subscreve requer nos termos
regimentais seja cancelado a Audiência Pública, marcada para
o dia 11 de abril do corrente, que tinha por objetivo tratar da
implantação da saída do Pacífico, devendo o serviço de
Cerimonial deste Legislativo, comunicar aos convidados.

JUSTIFICATIVA

O convite para a participação dos convidados à Audiência
Pública, fora expedido no dia 2 de abril do corrente e com a
proximidade do feriado da Semana Santa, fica inviabilizada a
referida Audiência Pública, que em tempo oportuno
marcaremos nova data.

Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.
Dep. Valter Araújo.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 17ª
SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 7ª LEGISLATURA

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS - Indica ao Poder
Executivo Estadual a destinação de tanque de resfriamento de
leite para a Associação Rural de Cacaulândia.

O Parlamentar que este subscreve, Indica, na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado da Agricultura, Produção e do Desenvolvimento
Econômico Social, a necessidade de destinar um tanque de
resfriamento de leite para a Associação ASPRORIOPARDO, da linha
C-25, RO 140, do Município de Cacaulândia.

JUSTIFICATIVA

Os produtores de leite da referida região reivindicam através
da Câmara Municipal do referido Município um tanque de
resfriamento de leite para armazenar o leite produzido pelos
produtores dessa Comunidade.

Há a necessidade da contemplação desse pedido, uma vez
que gera o aumento da produção com esse tanque, possibilitando
o armazenamento de leite assegurando a qualidade do mesmo
para abastecer o mercado da região.

É a tecnologia que a cada dia possibilita aos pecuaristas o
incremento no sistema de produção e com isso o Estado cresce
economicamente, uma vez que esse setor em muito tem
contribuído para isso.

Plenário das Deliberações, 04 de abril de 2007.
Dep.Tiziu Jidalias.

 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS -Indica ao Poder
Executivo Estadual a reforma do Estádio Municipal “Valerião”, de
Ariquemes.

O Parlamentar que este subscreve, Indica, na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual a necessidade de firmar
convênio com o Município de Ariquemes com objetivo de reformar
o Estádio Municipal “Valerião”.

JUSTIFICATIVA

O referido Estádio necessita de uma ampla reforma como
iluminação, construção de arquibancadas, banheiros e cabines para

Imprensa  e o Município precisa dessa parceria com o Governo do
Estado para concretizar esse projeto em benefício da comunidade
esportiva ariquemense.

Recorremos ao Governo do Estado, pois somos
conhecedores do apoio que têm dado ao esporte em Rondônia,
elevando o nome do nosso Estado, reconhecendo que o esporte
é uma opção de lazer que atende as diversas faixas etárias da
população. Aliado a isso está também o crescimento dos
campeonatos esportivos no Estado de Rondônia com a valorização
desse esporte que a cada dia ocupa um espaço significativo em
nossa sociedade, revelando talentos que representam o Estado
de Rondônia por esse Brasil afora.

Os Municípios com tantas prioridades, tentando superar
os obstáculos para dispor dos benefícios básicos à população, como
saúde, educação e segurança, muitas vezes não conseguem
atender a área de esporte para proporcionar lazer a população e
por isso tem que recorrer ao Poder Público Estadual para firmar
parcerias e atender a coletividade.

Plenário das Deliberações, 04 de abril de 2007.
Dep.Tiziu Jidalias.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS - Indica ao Senhor
Governador do Estado, a necessidade de reservar a Casa de Cultura
Ivan Marrocos um espaço exclusivo para exposição de artes visuais.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental e após ouvido o douto Plenário, seja a presente
proposição encaminhada ao Senhor Governador, com cópia à
Secretaria de Estado dos Esportes, Cultura e Lazer, para que seja
reservado na Casa da Cultura Ivan Marrocos um espaço no piso
térreo exclusivamente para a exposição de Artes visuais, sendo
tal espaço denominado de  “Galeria de Artes Visuais Afonso
Legório”.

Plenário das Deliberações, em 03 de abril de 2007.
Dep. Neodi Carlos.

JUSTIFICATIVA

Procede-se esta propositura, para que as exposições feitas
no referido espaço sejam incluídas no roteiro de exposições
nacionais. Assim, em existindo um espaço físico adequado à Galeria
de Artes Visuais, o expositor poderá incluir em seu curriculum, a
sua exposição.

Pois é necessário para o artista, ter um local apropriado
para exposição, para que seja reconhecido o seu trabalho a nível
nacional.

Solicitamos ainda, que este espaço receba o nome de
“Galeria de Artes Visuais Afonso legório”, pois foi ele um precursor
desta arte no Estado.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURINHO SILVA - Indica ao
Chefe do Poder Executivo Estadual, sobre a necessidade de criação
de uma Comissão para elaboração do plano Plurianual-PPA, para
os próximos quatro anos.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário
na forma regimental e, de acordo com o art. 188 do Regimento
Interno, indica ao Chefe do Poder Executivo a necessidade de
criação de uma COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO
PLURIANUAL – PPA PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS,
composto por membros e técnicos do Poder Legislativo, Poder
Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas.

JUSTIFICATIVA
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Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a criação de uma

COMISSÃO com o objetivo de estudar a elaboração do PLANO
PLURIANUAL – PPA. O Plano Plurianual é o instrumento pelo qual
o Governo do Estado irá orientar o planejamento e a gestão da
administração pública para os próximos 04 anos. No Plano Plurianual
estarão definidas as metas físicas e financeiras para fins do
detalhamento dos orçamentos anuais. De acordo com a
Constituição Federal, o Projeto de Lei do PPA deve conter “as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e, para as relativas
aos programas de duração continuada”.

Plenário das Deliberações, 27 de março de 2007.
Dep. Maurinho Silva.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURINHO SILVA- Indica ao
Chefe do Poder Executivo Estadual, sobre a necessidade de
adequar a atual estrutura do Posto de Fiscalização da Fazenda
Estadual, situada na entrada da Estrada do Belmonte com Avenida
Lauro Sodré.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário
na forma regimental, e de acordo com o art. 188 do Regimento
Interno, indica ao Chefe do Poder Executivo que determine à
Secretaria de Estado de Finanças adequar a atual estrutura do
POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL, situado ao
lado do Parque dos Tanques, na entrada da Estrada do Belmont
com a Av. Lauro Sodré.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares
A presente indicação dispõe sobre a urgência de se

construir uma nova estrutura física para que se possa adequar o
POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL, localizado
no início da Estrada do Belmont com a Av. Lauro Sodré, entre os
Parques dos Tanques e Ecológico, considerando que a localização
da atual sede está prejudicando o tráfego de veículos que transitam
naquele trecho. Lembro os nobres parlamentares que naquela
estrada se deslocam as carretas e caminhões que transportam
combustível; ônibus municipais e ônibus escolares que transportam
passageiros e alunos, além dos veículos de passeios e utilitário dos
moradores do Bairro Nacional e, que em horário de pico vem
acarretando congestionamento de veículos, colocando em risco
a vida das pessoas que utilizam aquela estrada.

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

Plenário das Deliberações, 27 de março de 2007.
Dep. Maurinho Silva.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI -Indica ao senhor
Governador do Estado, sobre a necessidade de ser criado um
Comitê Permanente de Assessoramento Apícola do Estado de
Rondônia.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, com cópia
à Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e do
Desenvolvimento Social, a necessidade da criação do Comitê
Permanente de Assessoramento Apícola do Estado de Rondônia,
a fim de propor políticas e projetos públicos, agregar os produtores
e viabilizar a agroindustrialização do mel no Estado.

JUSTIFICATIVA

Os setores produtivos em Rondônia caminham a passos
lentos em seus processos de agroindustrialização, em partes, por
falta de congregar determinados setores em suas organizações e
aproximação com o Poder Público e a presente proposta visa
encurtar essa distância social.

Outro fator importante em ser criado o Comitê
Permanente de Assessoramento Apícola é fazer com que as políticas
públicas definidas pelos atores envolvidos saiam do papel e chegue
aos produtores rurais, pois o fato de se reunirem periodicamente
proporciona as lideranças a cobrança direta das ações.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2007.
Dep. Alex Testoni.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao
Poder Executivo, a necessidade de asfaltar a linha 204 e a linha
153 até o distrito de Rondominas, município de Ouro Preto do
Oeste.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
INDICA ao Poder  Executivo a necessidade de asfaltar a linha 204
e a linha 153 até o distrito de Rondominas, pertencente ao
município de Ouro Preto  do Oeste.

JUSTIFICATIVA

Nossa proposição tem por objetivo contemplar um trecho
de aproximadamente 20 quilômetros de extensão e que beneficiará
um grande número de agricultores e pecuarista que dependem
da rodovia para o escoamento de suas produções ademais, a via
é um importante corredor de escoamento para diversas outras
linhas existentes na região.

Contamos com o empenho do Senhor Governador Ivo
Cassol para atender a esta justa reivindicação, um antigo anseio
principalmente da população residente no distrito de Rondominas.

Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2007.
Dep.Jesualdo Pires.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao
Poder Executivo, a necessidade de asfaltar a linha 153, iniciando-
se na Linha 208 em Ji-Paraná até a linha 200, em Ouro Preto do
Oeste.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
INDICA ao Poder Executivo a necessidade de asfaltar a linha 153,
iniciando-se na linha 208 no município de Ji-Paraná até a linha 200
no município de Ouro Preto do Oeste.

JUSTIFICATIVA

Perfazendo um total de aproximadamente 24 quilômetros,
esse trecho da linha 153 é um importante escoadouro de toda a
produção de diversas estradas existentes entre os municípios de
Ji-Paraná e Ouro Preto D’Oeste. Contemplar aquela localidade
com asfaltamento e construção de pontes em alvenaria significa
dar um grande impulso na economia da região central do Estado
de Rondônia.

Sabendo do compromisso do Senhor Governador Ivo Cassol
para com o desenvolvimento do nosso Estado, contamos com o
apoio dos nobres pares na aprovação de tão justa reivindicação.

Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2007.
Dep. Jesualdo Pires.
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 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao
Poder Executivo, a necessidade de asfaltar a estrada
denominada ‘Km 12’, localizada no município de Ji-Paraná”.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Poder Executivo a necessidade de
asfaltar a estrada denominada ‘Km 12’, localizada no município
de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Com a extensão de aproximadamente 15 quilômetros a
estrada denominada Km 12 liga a rodovia BR 364 à linha 153
ainda no município de Ji-Paraná. A estrada Km 12 é uma
importante via de escoamento da produção agrícola e pecuária
da região e devido a falta de manutenção regular a rodovia
constantemente se transforma num verdadeiro caos,
principalmente no período do inverso amazônico, causando
diversos transtornos para a população.

Outrossim, vale informar que o asfaltamento da rodovia
é um antigo anseio dos moradores da região e se levarmos
em consideração que o trecho a ser asfaltado é de apenas 15
quilômetros, não temos dúvidas que o Senhor Governador Ivo
Cassol não medirá esforços para atender a esta justa
reivindicação.

Conto com a aprovação dos nobres pares face à
relevância do pleito.

Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2007.
Dep.Jesualdo Pires.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI- Indica ao
Senhor Governador do Estado sobre a necessidade de remeter
ao Poder Legislativo o Projeto de Lei que dispõe sobre as normas
sanitárias simplificadas e de habilitação de estabelecimento
agroindustrial no Estado de Rondônia, conforme ante-projeto
de lei em anexo.

O Deputado que a presente subescreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a urgente
necessidade de ser adotado nova Legislação que: “Dispõe sobre
as normas sanitárias simplificadas e de habilitação de
estabelecimento agroindustrial, coletivo e familiar para a
elaboração e comercialização de produtos artesanais
comestíveis de origem animal e vegetal oriundos de pequenas
propriedades rurais e da agricultura familiar no Estado de
Rondônia e adota outras providências”, conforme anteprojeto
em anexo.

JUSTIFICATIVA

A produção agrícola do Estado de Rondônia alcança
indicadores satisfatórios no que tangue a qualidade de
quantidade, principalmente vindo da pequena propriedade rural
e da agricultura familiar. Porém, quando falamos em números
estatísticos de preço mínimo da produção, escoamento da
produção, agregação de valores da produção e processos
agroindustriais, os resultados são preocupantes, principalmente
por falta de qualificação de mão-de-obra, processo de
industrialização, políticas de divulgação da qualidade das nossas
matérias primas e complexa legislação sanitária que emperra

o surgimento da agroindústria artesanal de processamento,
manipulação e elaboração de alimentos oriundos do campo.

A simplificação da legislação a que propomos, não altera
as normas sanitárias vigentes que garante qualidade e
segurança na manipulação de alimentos e sim, propõem a
qualificação de nova mão-de-obra, os chamados técnicos
agrícolas com função específica para responder por
agroindústria artesanal familiar e empreendimento da
agricultura feito por agrupamento de produtores rurais via
associação ou cooperativa.

O presente anteprojeto de lei ora apresentado, quer
obrigar o Poder Público a dar um passo além das diretrizes,
caminhando pela modernização dos seus serviços e produtos,
usando da estrutura da EMATER-RO, para contratar profissionais
técnicos nas áreas de higiene e sanidade para qualificar os
técnicos de nível médio como braço responsável da agroindústria
de alimentos da agricultura familiar artesanal que a muito
tempo existe, mas de forma desordenada coloca o seu produto
no mercado sem qualquer acompanhamento da vigilância
sanitária em feiras livres, supermercados e consumidores
diretos.

Caso as normas sanitárias atualmente previstas por Lei
não seja acatada em sua reformulação ora proposta,
continuaremos a ver boa parte da produção artesanal de
alimentos de origem animal e vegetal serem apreendidas ou
incineradas por falta de qualificação e regularização dos
empreendedores da agricultura familiar artesanal por parte
do Estado.

É bom lembrar, que outros Estados da Federação ,
investiram em suas normas sanitárias próprias, padronizaram
as suas unidades agroindustriais de fabricação de alimentos
de origem animal e vegetal e alcançaram excelentes resultados
na agregação de valores da produção agrícola, melhorando a
qualidade de vida dos pequenos produtores rurais e colocando
grande parte de suas produções já industrializado em forma
de doces, queijos, geléias, farinhas e outros tantos tipos de
alimentos tipo embutidos.

Propor a descentralização do SIE de alimentos da
agricultura familiar artesanal via EMATER e oportunizar as
condições de trabalho no campo e criar um novo caminho de
responsabilidade sanitária, ao propor que a EMATER contrate
regionalmente médicos veterinários, médicos sanitaristas e
engenheiros de alimentos para qualificar e preparar mão-de-
obras com os chamados técnicos agrícolas, que estão prontos
para atender as necessidades locais de manipulação e
preparação de alimentos, mas, por falta de integração entre
os órgãos da administração direta e indireta do Estado,
deixamos de dar importantes passos em favor da agricultura
em geral, da população que continuam comprando boa parte
dos alimentos dos empreendimentos agrícolas informais e
artesanais.

Por fim, ao apresentamos a presente indicação,
justamente para atender as demandas da chamada agricultura
familiar, os setores informais da manipulação, industrialização
e comercialização de alimentos e principalmente para garantir
a população uma segurança mínima ao consumir alimentos
rondoniense.

Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2007.
Dep.Alex Testoni.
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO Dr. ALEXANDRE - Requer
Audiência Pública para discutir a Segurança Pública no Estado.

O Parlamentar que ao presente subscreve requer nos
termos regimentais, seja marcada Audiência Pública para o
dia 11 de junho do corrente ano às 9:00 horas no Plenário
desta Casa Legislativa com o objetivo de discutir a Segurança
Pública no Estado.

JUSTIFICATIVA

A violência em nosso País tem sensibilizado as
autoridades federais e trazendo ao centro das grandes
discussões na Câmara dos Deputados e no Senado Federal o
tema da Segurança Pública. Assim não podemos ficar alheios
aos anseios da população de nosso Estado, quanto a falta de
segurança do cidadão que aflige a todo país não sendo diferente
o Estado de Rondônia, para tanto, requeiro ainda o convite às
seguintes autoridades: Secretário Nacional de Segurança
Pública, Secretário de Estado de Segurança Pública,
Comandante de Polícia Militar, Comandante do Corpo de
Bombeiro Militar, Delegado Geral de Polícia Geral, Diretor do
Instituto Médico Legal, Diretor de Perícia Criminal, Associação
de Defesa dos Direitos Humanos das vítimas  da Criminalidade,
Pastoral dos Encarcerados, Comissão de Direitos Humanos da
O.A.B, Juiz Diretor do Fórum Criminal da Comarca de Porto
Velho e demais organizações governamentais e não
governamentais e não governamentais que atuem na área da
Segurança Pública.

Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2007.
Dep.Doutor Alexandre.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA -
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Eu, Deputado Ezequiel Neiva - PPS, requeiro a V.Exª.
que seja retirada a minha assinatura da CPI do SINTERO.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Porto Velho, 04 de abril de 2007.

Deputado Ezequiel Neiva
3º Secretário - ALE

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Requer
audiência pública para discutir o problema da obesidade.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, requer audiência pública para ampla discussão e
apresentação de proposta a fim de subsidiar o Governo do
Estado na implantação urgente de política pública e de ações
especificas para o combate e a redução da obesidade no Estado
de Rondônia. Faz-se necessário o comparecimento de todos
os órgãos que gerem a saúde pública no Estado, nos diversos
níveis da administração pública: Municipal, Estadual e Federal,
extensivo o convite aos membros do Poder Judiciário e Ministério
Público e ao público em geral.

Igualmente, requer ao Senhor Presidente a definição de
data para a pretendida audiência.

J U S T I F I C A T I V A

As estatísticas brasileiras apresentam resultados
alarmantes quanto ao crescimento das pessoas com sobrepeso
e obesas, nas diversas classes sociais e faixa etárias. A
obesidade tem crescido tão acentuadamente, que já representa
um considerável mercado consumidor de serviço e produtos
destinados ao seu controle, muitas das vezes não acessíveis
aos cidadãos de baixa renda, muitas vezes oferecendo
resultados milagrosos que podem acarretar conseqüências
imprevisíveis e que na maioria das vezes não resolvem o
problema.

O custo relacionado com a obesidade pode ser estimado
do ponto de vista econômico direto, que corresponde ao
tratamento e suas conseqüências  incluindo consultas médicas,
consumo de medicamentos, exames diagnósticos e internações
hospitalares, assim como as doenças associadas, tais como
pressão arterial, diabetes, arteriosclerose, dentre outras. Este
custo corresponde aproximadamente a 10% (dez por cento)
de todo o custo indireto esta relacionado com o impacto na
qualidade de vida e a produtividade no desempenho de suas
atividades. Apesar de não ter sido estimado, calcula-se que o
custo indireto seja muito superior ao custo direto.

A desinformação sobre o assunto, principalmente quando
a ingestão exagerada de carboidratos por alimentos
inadequados, a falta de políticas públicas ou mesmo a falta de
fatores motivacionais, tem sido os fatores preponderantes para
o crescimento do problema.

A Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, devido à
relevância do tema, convocou uma audiência pública com todos
os setores envolvidos, para a discussão do problema que de
forma silenciosa tem causado danos irreversíveis, corroído o
orçamento da saúde daquele Estado e aumentado
vertiginosamente em todas as camadas da sociedade.

É tão grave e preocupante o aumento deste quadro,
que o governo federal instituiu a cirurgia de redução de
estômago, ou cirurgia bariátrica, entre as cirurgias incluídas
no programa do SUS e o próprio Estado tem um programa de
orientação para obesos, demonstrando não estar alheio ao
mesmo.

Na certeza da importância do presente requerimento,
submeto-o a apreciação dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 19 de março de 2007.
Deputado Ezequiel Neiva

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS - O
Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na forma
regimental, que sejam tomadas as providências no sentido de
realizar audiência pública no dia 09/05/2007, para tratar de
assuntos sobre o sistema prisional do Estado de Rondônia,
com os seguintes convidados:
Secretário de Estado da Administração Penitenciária;
Secretário de Estado da Segurança Pública;
Comandante Geral da Polícia Militar;
Diretor Geral da Polícia Civil;
Juiz de Execuções Penais;
Ministério Público;
Defensoria Pública;
Diretor dos Presídios Estaduais;
Representante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos.
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JUSTIFICATIVA

É necessária realização dessa audiência pública para
que os Órgãos envolvidos com o Sistema Prisional deste Estado
possam se reunir e discutir os problemas que se arrastam por
muito tempo no sistema prisional, e então, a partir daí tomar
decisões para melhorar esse sistema em nosso Estado. Não
podemos permitir que essa situação perdure, pois se
providências não forem tomadas esse sistema pode causar
mais transtornos a sociedade do que está causando hoje.

Dessa audiência esperamos que o resultado seja a
prática de ações que visem melhorar esse sistema no Estado
para que a sociedade possa viver com mais tranqüilidade.

Plenário das Deliberações, 29 de março de 2007.
Deputado Tiziu Jidalias

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

ATO ADM/GP/Nº0265/2007

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

R E S O L V E:

DETERMINAR, instauração da Comissão Especial de
Folha de Pagamento, para levantamento dos ajustes ocorridos
na Folha de Pagamento em decorrência da Lei 1489/05 e Lei
Complementar 326/05, e ainda, havendo indicio de prática de
qualquer ato ilegal, ilegítimo ou anti-econômico que tenha
causado dano ao Erário no período de julho de 2005 ao tempo
atual, deverá apontar e propor sua apuração.

Nomear a Comissão Especial de Folha de Pagamento,
composta pelos servidores abaixo relacionados:

Presidente: Leme Bento Lemes

Membros: Gilberto Antonio Andretta Viato
Eliane da Silva Mendes
Zulmira Salete da Silva

Secretária: Vera Lucia Ribeiro da Silva Dall Aglio

Para cumprir suas atribuições, a Comissão terá acesso
à documentação necessária à elucidação dos fatos,
assessorando-se no que couber com o Tribunal de Contas do
Estado, bem como colher quaisquer provas, admitidas em
direito, que julgar pertinente.

A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 120 (cento
e vinte) dias, a contar de 02 de fevereiro de 2007, para concluir
a apuração dos fatos, apresentando relatório circunstanciado
à Mesa Diretora.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01378/2007

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

L O T A R

ZAIRA BEZERRA LEAL, cadastro nº 5-0, ocupante do
Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de
12 de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01377/2007

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

L O T A R

PAULO FERREIRA LUZ, cadastro nº 1026-5, ocupante
do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Valdivino Rodrigues,
a partir de 12 de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01052/2007

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

ALEXANDRE SOARES LOPES, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, que exerce
no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01053/2007

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
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ANDRESSON TORRES DA SILVA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, que exerce
no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01055/2007

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

CARLOS CEZAR DA SILVA VIDAL, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, que exerce
no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0890/2007

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

ROBERT NIGRE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
08, no Gabinete do Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira,
a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 16 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01060/2007

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

ROMÉRIO ALVES GONZAGA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, que exerce no
Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 01062/2007

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

WALDIR BARBOSA MAGALHÃES, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, que exerce
no Departamento de Polícia Legislativa, a partir de 1º de abril
de 2007.

Porto Velho, 30 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Homologação de Dispensa de Licitação

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
torna público a quem possa interessar, que de conformidade
com a Informação da Procuradoria Geral desta Casa de Leis
constante nas fls. (34/37) nos autos do Processo Administrativo
n° 046/07 dando embasamento, segundo os Termos do
artigo 26, Parágrafo único, inciso I, da Lei Federal nº.
8.666/93, dispensando a licitação, objetivando Contratação
de Serviços Telefônicos Móvel, até a conclusão do novo certame
que já foi deflagrado através do Processo Licitatório de nº.
013/07. No valor total de R$ 145.709,36 (cento e quarenta e
cinco mil, setecentos e nove reais e trinta e seis centavos) a
favor da empresa: VIVO S/A – CGC: 02.449.992/0105-90.

Porto Velho/Ro, 14 de Março de 2007.

Dep. Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente da ALE/RO

Aviso de Homologação de Dispensa de Licitação

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
torna público a quem possa interessar, que de conformidade
com a Informação da Procuradoria Geral desta Casa de Leis
constante nas fls. (34/37) nos autos do Processo Administrativo
n° 046/07 dando embasamento, segundo os Termos do
artigo 26, Parágrafo único, inciso I, da Lei Federal nº.
8.666/93, dispensando a licitação, objetivando Contratação
de Serviços Telefônicos Fixa, até a conclusão do novo certame
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que já foi deflagrado através do Processo Licitatório de nº.
013/07. No valor total de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)
a favor da empresa: BRASIL TELECOM S/A – CGC:
05.423.963/0001-11.

Porto Velho/Ro, 14 de Março de 2007.

Dep. Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente da ALE/RO

Aviso de Homologação de Inexigibilidade de Licitação

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
torna público a quem possa interessar, que de conformidade
com o Parecer nº. 116/AG/ALE/2007 da Procuradoria desta
Casa de Leis constante nas fls. (45/56) nos autos do Processo
Administrativo nº. 028/07 dando embasamento, segundo os
Termos do artigo 25, da Lei Federal nº. 8.666/93, tem
como objetivo a despesa com assinatura de jornal “Folha de
Rondônia”, com entrega diária por um período de 12 (doze)
meses, no valor total de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais) a
favor da empresa: AMAZÕNIA PROPAGANDA E MARKETING
LTDA – CGC: 84.620.400-0001/90.

Porto Velho/RO, 14 de Março de 2007.

Dep. Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente da ALE/RO

Aviso de Homologação de Inexigibilidade de Licitação

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
torna público a quem possa interessar, que de conformidade
com o Parecer nº. 116/AG/ALE/2007 da Procuradoria desta
Casa de Leis constante nas fls. (45/56) nos autos do Processo
Administrativo nº. 028/07 dando embasamento, segundo os
Termos do artigo 25, da Lei Federal nº. 8.666/93, tem
como objetivo a despesa com assinatura  “JORNAL ALTO
MADEIRA”, com entrega diária por um período de 12 (doze)
meses, no valor total de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais) a
favor da empresa: GUAPORÉ PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA – CGC: 04.849.962-0001/70.

Porto Velho/RO, 14 de Março de 2007.

Dep. Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente da ALE/RO

Aviso de Homologação de Inexigibilidade de Licitação

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
torna público a quem possa interessar, que de conformidade
com o Parecer nº. 116/AG/ALE/2007 da Procuradoria desta
Casa de Leis constante nas fls. (45/56) nos autos do Processo
Administrativo nº. 028/07 dando embasamento, segundo os
Termos do artigo 25, da Lei Federal nº. 8.666/93, tem
como objetivo a despesa com assinatura de jornal “JORNAL

DIÁRIO DA AMAZÕNIA”, com entrega diária por um período
de 12 (doze) meses, no valor total de R$ 27.000,00 (Vinte
sete mil reais) a favor da empresa: EDITORA DIÁRIO DA
AMAZONIA S/C LTDA – CGC: 63.763.296-0001-12.

Porto Velho/RO, 14 de Março de 2007.

Dep. Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente da ALE/RO

Aviso de Homologação de Inexigibilidade de Licitação

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
torna público a quem possa interessar, que de conformidade
com o Parecer nº. 116/AG/ALE/2007 da Procuradoria Geral
desta Casa de Leis constante nas fls. (45/56) nos autos do
Processo Administrativo nº. 028/07 dando embasamento,
segundo os Termos do artigo 25, da Lei Federal nº. 8.666/
93, tem como objetivo a despesa com assinatura  “JORNAL O
ESTADÃO DO NORTE”, com entrega diária por um período de
12 (doze) meses, no valor total de R$ 27.000,00 (vinte sete
mil reais) a favor da empresa: EDITORA DE JORNAIS PORTO
VELHO LTDA –CGC: 01.770.802-0001-43.

Porto Velho/RO, 14 de Março de 2007.

Dep. Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente da ALE/RO

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 5 DIAS

Processo:1634/2006

Notificada: LUCIANA ROSS, ex-servidora da Assembléia
Legislativa  sob o cadastro 06866-0, portadora do  CPF-
806.324.249-15, residente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Notificar a ex-servidora supracitada para
comparecer na sala da Comissão (antigo banco) nesta
Assembléia Legislativa, no dia 20/04/2007, às 16:30 horas, a
fim de prestar esclarecimentos referente  ao Processo em
epígrafe,  podendo apresentar manifestação por escrito, com
o devido reconhecimento da assinatura.

João Henrique Nunes Moura
Presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial


