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– INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Indica ao
Senhor Governador a necessidade de ser construído os Centros
de Treinamentos de Condutores Padrão do Detran-RO, nos
municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Ji-
Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.

O Deputado que a presente subscreve, indica ao Senhor
Governador do Estado na forma regimental, da urgente
necessidade do DETRAN-RO construir as unidades regionais, os
Centros de Treinamento de Condutores Padrão nos municípios
de Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Rolim
de Moura, Vilhena e Guajara – Mirim, com objetivo de melhor
qualificar os novos condutores, tirar as aulas iniciais e bem como
acabar com o fechamento de ruas e avenidas dos referidos
municípios para que os candidatos a condutores não continuem
fazendo os testes de baliza em locais inadequados.

JUSTIFICATIVA

O Departamento de Trânsito do Estado de Rondônia –
DETRAN-RO é sem sombra de dúvida a Autarquia Estadual com
maior poder arrecadatório, superando muitos municípios
rondonienses, cobra dos cidadãos e cidadãs por tudo o que faz e

ainda é uma Autarquia que possui superávit financeiro graças aos
serviços sem qualquer concorrência.

Boa parte dessa avalanche de multas no trânsito brasileiro
e do Estado, vem da péssima qualidade na formação dos novos
condutores, onde a primeira visão da Autarquia é cobrar as taxas
e só depois preparar o novo cidadão que vai às ruas conduzir um
veículo. O caso é tão grave, que o candidato procura o DETRAN
para renovar ou tirar a primeira carteira ou habilitação não recebe
por parte da Autarquia sequer um Código Brasileiro do Trânsito
ou um resumo tipo livro e apostila das principais normas que um
condutor tem que observar caso receba a sua habilitação.

Os candidatos são obrigados a procurar uma empresa
particular, mais precisamente, uma Auto Escola para comprar uma
apostila se quiser ter qualquer chance de passar no teste de
habilitação.
Depois, os testes de balizas, primeiras voltas na direção de um
veículo são feitas em ruas interditadas de qualquer jeito impedindo
o trânsito, causando transtornos aos demais condutores, sempre
em vias ou regiões de grande movimentação, sem qualquer
respeito aos novos condutores e principalmente aos cidadãos que
vêem as suas ruas ou avenidas interditadas para teste de novos
condutores, com visível prejuízo na qualidade de aprendizado.

Outros Estados Federados, já construíram os seus Centros
de Qualificação de Condutores, onde os novos motoristas, Auto
Escola, e o próprio Detran realizam os testes de baliza, teste de
condução e outros treinamentos em local próprio. Na verdade o
dinheiro arrecadado com os impostos de veículos, taxas de serviços
do Detran têm que ser empregado na formação dos novos
condutores, para que cada vez menos, tenhamos acidentes de
trânsito e cidadãos  mais preparados ao volante.

Plenário das Deliberações, 2 de maio de 2007

Deputado Alex Testoni
1° vice – Presidente - ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Indica ao Senhor
Governador do Estado a necessidade de através das Secretarias:
SEDAM, SEAPES E EMATER implantar a criação de peixes no
projeto de tanque rede para a Colônia de Pescadores do Município
de Pimenteiras.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Senhor Governador do Estado de Rondônia
a urgente necessidade através das Secretarias de Estado – SEDAM,
SEAPES e EMATER implantar o projeto de criação de peixes tanque
rede para a Colônia de Pescadores dos Municípios de Pimenteiras
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e o trecho de aproximadamente 600 km na bacia hidrográfica do
Guaporé a ser proibido a pesca a partir de 15 de novembro de
2007

JUSTIFICATIVA

A região de Pimenteiras nas décadas de 80 e 90 tinha
sido consagrada como uma das mais promissoras para a pesca
esportiva, inclusive comparada como o novo Pantanal, pelas suas
características ambientais, seus lagos, lagoas e igarapés, formando
um berçário natural da procriação de várias espécies de peixes e
animais aquáticos.
Com a ocupação desordenada no final do século XX na região,
acabou migrando para região inúmeras famílias de todos os rincões
do Brasil, que encontraram como forma de ganho e subsistência
a pesca, recurso natural de grande fartura na região. Houve o
lado positivo que abrigou inúmeros brasileiros e por outro lado,
por não haver controle e fiscalização, a pratica da pesca predatória,
que levou a região ao fracasso sócioeconômico e o fechamento
dos poucos Hotéis Pousadas e o fim do turismo da pesca esportiva.

Agora, buscamos o resgate socioeconômico da região
com a proibição da pesca profissional e predatório com redes e
outras apetrechos da pesca e com isso, aproximadamente 200
pescadores que dependem exclusivamente da pesca, precisam
de uma nova alternativa de emprego e renda, onde acreditamos
no Projeto da Criação de peixe nos modelos chamado Tanque
Rede como o mais viável para a Colônia de Pescador de Pimenteiras.

Diante dos fatos acima relatados, buscamos a parceria do
Governo do Estado para concretizar uma nova maneira dos
pescadores garantirem suas rendas sem destruir a natureza e
assegurar a continuidade da sua profissão de pescador em harmonia
com o meio ambiente e dando um salto de qualidade na forma de
ganhar dinheiro, renda e bem estar social aos seus da colônia de
pescadores.

Plenário das Deliberações, 2 de maio de 2007

Deputado Alex Testoni
1° vice – Presidente - ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ATEX TESTONI - Indica ao Senhor
Governador do Estado a necessidade do DETRAN-RO, padronizar
os serviços de renovação e primeira habilitação.

O Deputado que a presente subscreve, indica na forma
regimental, a necessidade do DETRAN-RO, padronizar os serviços
de renovação e primeira habilitação entregando no ato do
pagamento e abertura do processo, um exemplar do Código
Nacional de Trânsito e exemplar de uma Apostila com os conteúdos
para o teste, conforme serviços prestado pelas Auto Escolas
quando o contribuinte contrata os seus serviços.

JUSTIFICATIVA

O contribuinte que paga para tirar uma primeira habilitação
diretamente pelo DETRAN-RO não tem recebido as instruções
adequadas ou igualitárias aos serviços prestados quando se é pago
para uma Auto Escola. A diferença já começa na entrega pela

Auto Escola de um exemplar de um livro contendo as normas de
trânsito, um amplo resumo das Leis que regem o trânsito brasileiro
e outras dicas para que os cidadãos realmente sejam uns motoristas
responsáveis e conscientes de seus deveres e obrigações.

O cidadão que procura diretamente o DETRAN-RO, só
recebe os documentos das taxas a pagar e depois lhe é marcado
uma prova ou teste, sem qualquer informação ou conteúdo que
poderá conter na prova. O Cidadão é pessimamente conduzido a
uma armadilha, um mundo do desconhecido e na prática de uma
prova do acerta o que puder e o que souber.

Plenário das Deliberações, 2 de maio de 2007

Deputado Alex Testoni
1° vice – Presidente - ALE

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS - Requer o
adiamento da Audiência Pública para discutir assuntos relacionados
ao sistema prisional do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, que seja adiada a realização da audiência pública
para discutir assuntos relacionados ao sistema prisional do Estado
de Rondônia, com data a ser definida posteriormente junto à
Mesa Diretora desta Casa de Leis.

JUSTIFICATIVA

Quando solicitamos a realização dessa audiência, algumas
ações deveriam ser desencadeadas pela Comissão de Fiscalização
e Controle antes da realização da mesma, mas devido as alterações
de agenda diante de compromissos importantes para a população
do Estado e de outros que ainda deveremos cumprir, como o
retorno a Brasília para discutir a questão da transposição dos
servidores, é necessário que seja adiada essa audiência para que
os objetivos da mesma não sejam comprometidos e a população
seja devidamente beneficiada, principalmente os diretamente
envolvidos que são os usuários do sistema prisional e os servidores
desse setor e, ainda o Estado que poderá desencadear ações
atendam a contento essa área.

Plenário das Deliberações, 2 de maio de 2007

Tiziu Jidalias
Deputado Estadual - PMDB

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS -
Requerendo a realização de sessão da Assembléia itinerante no
município de Ariquemes.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, seja realizada uma Sessão da Assembléia
itinerante no município de Ariquemes, no dia 15 de junho de
2007

JUSTIFICATIVA

Já solicitamos a realização de Sessões da Assembléia
Itinerante nos Municípios do interior do Estado, mas precisamos
realizar uma dessas sessões no município de Ariquemes, por ser o
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mesmo pólo da maior região do Estado, a do Vale do Jamari, que
engloba 12 Municípios, tais como: Alto Paraíso, Monte Negro,
Campo Novo, Buritis, Cacaulândia, Rio Crespo, Cujubim, Vale do
Anari, Machadinho do Oeste,Theobroma e Jaru.

Com a realização dessa sessão faremos a participação
desses doze Municípios e, assim esta Casa de Leis estará levando
até essa população a realização de debates sobre os problemas
dessa região e o mais importante, que possamos encaminhar as
reivindicações dessa população e viabilizar junto aos Órgãos estatais
a solução para os mesmos.

Nós somos os verdadeiros representantes do povo e na
medida em que este Parlamento se aproxima mais da população,
com certeza estaremos cumprindo nossa missão primando pelo
bem estar social da coletividade.

Plenário das Deliberações, 2 de maio de 2007

Tiziu Jidalias
Deputado Estadual - PMDB

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indica ao Poder
Executivo que seja executado serviço de iluminação pública em
campo de futebol na área rural no município de Pimenteiras do
Oeste.

O Parlamentar que o presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, sejam executados os
serviços de iluminação pública de um campo de futebol suíço,
localizado na linha 8 km 8 da 3ª para 2ª eixo Pimenteiras do Oeste
– RO conforme projeto em anexo.

JUSTIFICATIVA

A atividade física associada à prática esportiva é hoje uma
prioridade entre as políticas públicas do governo do Estado. É
cientifico e do conhecimento público que o sedentarismo aliado
ao descontrole nutricional tem sido os maiores vilões, causadores
do sobrepeso e da obesidade, requerendo uma vigilância constante
dos gestores públicos.

Toda a iniciativa direcionada para a prática de atividades
física da comunidade deve ser incentivada e priorizada pelos
governantes, como mais um aliado para a solução deste grave
problema de saúde pública. Aliado a estas razões está o fato de
ser este campo de futebol socyte, uma das poucas alternativas
de lazer daquela comunidade, que diurnamente está envolvida
na atividade laboral, tendo o período noturno para a prática de
atividades físicas e desportivas.

Por assim entender, solicito o atendimento a necessário
indicação.

Plenário das Deliberações, 27 de abril de 2007

Deputado Ezequiel Neiva
3º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indica ao
Poder Executivo da necessidade de convênio para contrapartida
na construção de 20 casas populares no município de Pimenteiras
do Oeste.

O Parlamentar que o presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, a necessidade de elaboração
de convênio entre o Governo do Estado de Rondônia e o município
de Pimenteiras do Oeste, para a contrapartida da construção de
20 casas populares, financiadas pelo Programa de Habitação Popular
da Caixa Econômica Federal.

JUSTIFICATIVA

A dificuldade em que se encontra a maioria dos municípios
do Estado tem impedido o recebimento de recursos federais ou
de obras por ele realizadas, quando é necessário a contra partida
do Município.

O Governo Federal através do programa de habitação
popular programou a construção de 20 casas populares para o
município de Pimenteiras do Oeste, que por sua vez, na dispõe
dos recursos necessários para dar contrapartida exigida.

Sabendo do interesse do Governo do Estado em priorizar
as comunidades menos assistidas, inclusive dotando o orçamento
do Estado com recursos apropriados através do FITHA, que prevê
atendimento, mediante convênio com as prefeituras do Estado
de Rondônia.

Sabendo que a realização deste convênio possibilitará, a
população de baixa renda a adquirir sua casa própria, e garantir
condições dignas de moradia para o acesso à cidadania e inclusão
social, aumentando a auto-estima do beneficiado, proporcionando
mais segurança às famílias e aumentando a sua qualidade de vida,
além de outros benefícios agregados.

Por estas razões, solicito o atendimento a presente
indicação.

Plenário das Deliberações, 18 de abril de 2007

Deputado Ezequiel Neiva
3º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Indica ao
Senhor Governador do Estado da necessidade de viabilizar a
construção de um Posto Policial no bairro Fortaleza abrangendo
os bairros Vista Alegre, Bandeirantes, Conjunto Halley, Jardim Itália
e Bela Vista no município de Cacoal.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, indica ao Exm° Senhor Governador a
necessidade de construir um Posto Policial nos bairros Fortaleza,
Vista Alegre, Bandeirantes, Conjunto Halley, Jardim Itália e Bela
Vista no município de Cacoal.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem o objetivo de proporcionar
segurança aos moradores dos bairros supracitados, que hoje
encontram-se apreensivos e temerosos com o aumento da
criminalidade.

As famílias se resentem da falta de segurança e sentem
na carne a ação de maus elementos. Os pais de famílias precisam
sair para trabalhar e precisam ter segurança para deixar suas casas
e suas famílias, sem que fiquem expostas a atuação nefasta de
marginais, que infelizmente proliferam em todos os setores.

A construção do Posto Policial acima citado é uma
reivindicação do Vereador Emilio Junior Mancuso de Almeida e
trará segurança e tranqüilidade a uma parcela expressiva do
comunidade do município de Cacoal, para isso contamos com o
apoio dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 2 de maio de 2007

Euclides Maciel
Deputado Estadual - PSL

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Indica ao
senhor Governador do Estado de Rondônia a necessidade de
aquisição de uma unidade de resgate (UR), para o 4º Grupamento
do município de Cacoal.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, solicita ao Exm° Senhor Governador destinar
uma unidade de resgate (UR) ao 4° grupamento de Bombeiro de
Cacoal.

JUSTIFICATIVA

Na ocorrência de situações de emergência a população
se resente da falta de um pronto atendimento, o que é primordial
para o salvamento de vidas preciosas.

O veículo que solicitamos seja colocado a disposição do
Município, preencherá uma enorme lacuna, prestando um
inestimável serviço a comunidade no atendimento em situações
de emergência, facilitando sobremaneira o trabalho heróico desses
profissionais que atuam com denodo no salvamento de vidas.

A presente indicação visa atender aos reclamos da
população de Cacoal na aquisição desta unidade de resgate.
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Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres Pares para sua imediata
aprovação.

Plenário das Deliberações, 2 de maio de 2007

Euclides Maciel
Deputado Estadual - PSL

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Indica ao
Senhor Governador do Estado a necessidade de viabilizar a
construção de um vestiário com banheiros, espaço para
aparelhagem de som, iluminação e cobertura na passagem entre
o prédio para a quadra de esportes e ao refeitório da Escola Estadual
de Ensino Fundamental Santa Marcelina, no município de Porto
Velho.

O Parlamentar que a  presente subscreve, indica ao Exm°
Senhor Governador do Estado, ouvido o douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de viabilizar a construção de um vestiário
com banheiros, espaço para aparelhagem de som, iluminação e
cobertura na passagem entre o prédio para a quadra de esportes
e ao refeitório na EEEF Santa Marcelina, no município de Porto
Velho/RO.

JUSTIFICATIVA

A escola é composta por um quadro de 1.890 alunos e
170 funcionários e a quadra de esportes é uma das áreas mais
freqüentadas por alunos e membros da comunidade, pois é comum
a interação entre pais e alunos e demais membros da comunidade
local, e a construção de um vestiário e banheiros, espaço para
colocação de aparelhagem de som e iluminação, vem colaborar
com o sucesso dos objetivos da escola.

A Escola Santa Marcelina, também de caráter beneficente,
atende na maioria criança de famílias carentes que necessitam de
atenção especial, fazendo um trabalho de interação junto aos
familiares e que tem no esporte, um meio de propiciar esta
interação, pois a promoção da atividade física na infância, é fator
primordial para o desenvolvimento de hábitos saudáveis que podem
modificar futuros aparecimentos de doenças crônicas enquanto
adulto como, pressão alta, altas taxas de colesterol, elevado
percentual de gordura corporal além de doenças  do coração.
Além disso, pesquisas apontaram que a aderência às atividades
fís icas em tenra idade trazem maior desenvolvimento no
condicionamento geral do adulto além de maiores habilidades
motoras para diversas atividades, promovendo ainda a
conscientização dos jovens da gravidade do uso de entorpecentes,
cigarros e bebidas alcoólicas.

Quanto a cobertura da passarela entre o prédio para a
quadra e ao refeitório se faz necessário para atender aos alunos
que, devido ao nosso clima, ou é chuva ou é sol forte, encontram
dif iculdades essa locomoção, muitas vezes faci l i tando o
aparecimento de doenças como a gripe, asma, entre outras.

Isso posto, solicito aos nobres Pares a aprovação deste
pleito, viabilizando mais esse beneficio a nossa comunidade.

Plenário das Deliberações, 26 de abril de 2007

Valter Araújo
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Indica ao
Senhor Governador do Estado a necessidade de viabilizar uma
ambulância para atender o distr ito de Cujubim Grande e
comunidades circunvizinhas, no município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exm°
Senhor Governador do Estado, ouvido o douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de viabilizar uma ambulância para atender
o distrito de Cujubim Grande e comunidades circunvizinhas, no
município de Porto Velho/RO.

A comunidade ribeirinha do município de Porto Velho foi
beneficiada com 13 ambulânchas para atender as necessidades

de saúde no transporte aos doentes, principalmente porque
nessas localidades o meio de transporte é o rio Madeira, porém,
há necessidade de uma ambulância para dar suporte ao translado
desses doentes, entre sua casa até a localidade onde se encontra
a ambulancha.

Locais como a região do Grande Cujubim, em vista da
proximidade e acesso a Capital, nem sempre possível devido ao
período chuvoso, além de proporcionar essa assistência, nos
períodos de seca, com a estrada em condições de tráfego, a
ambulância poderá transportar os doentes diretamente para Porto
Velho, culminando em assistência mais rápida.

Com mais este beneficio, com certeza a comunidade
ribeirinha poderá contar com total assistência no que tange ao
transporte de doentes e estaremos assim proporcionando
condições de vida digna.

Plenário das Deliberações, 23 de abril de 2007

Valter Araújo
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO -  Indica ao
Senhor Governador do Estado a necessidade de viabilizar a
implantação de uma Delegacia especializada de Atendimento à
Mulher no município de Ouro Preto do Oeste.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica Exm°
Senhor Governador do Estado, ouvido douto Plenário na forma
regimental, a necessidade de viabilizar a implantação de uma
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no município
de Ouro Preto do Oeste.

JUSTIFICATIVA

Essa solicitação se faz necessário para atender a população
de Ouro Preto do Oeste, hoje com aproximadamente 41 mil
habitantes e Municípios circunvizinhos, tais como: Governador Jorge
Teixeira, Jaru, Mirante da Serra, Nova União Teixeirópolis, Urupá,
Vale do Anari, Vale do Paraíso, entre outros, totalizando em torno
de 200 mil habitantes.

Dados da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
mostram que no país existem 386 delegacias especializadas de
Atendimento às Mulheres, o que significa, em média, uma delegacia
para cada grupo de 14 Municípios.

Em Rondônia, contamos com 07 Delegacias Especializadas
de Atendimento à Mulher, instaladas nos municípios de Ariquemes,
Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e
Vilhena, demonstrando assim, a prioridade no atendimento ao
pleito mencionado, visto que Ouro Preto do Oeste está localizada
em um ponto estratégico para atender essa demanda de pessoas
que encontram dificuldades para se deslocarem até Ji-Paraná ou
Ariquemes, uma vez que a maioria vive na zona rural, o que dificulta
mais ainda o seu deslocamento a procura de apoio e atendimento
em situações de violência e abuso contra a mulher.

Muitas mulheres se sentem acuadas e envergonhadas
em dizer que apanham ou são violentadas pelo marido ou
companheiro e/ou outros indivíduos e não encontram coragem
para denunciar esses maus tratos. E, na delegacia da mulher, diante
de uma Delegada Mulher,  normalmente a pessoa consegue se
abrir com mais facilidade, pois lá vai encontrar compreensão e
afetuosidade com acompanhamento de especialistas para o amparo
moral e psicológico a fim de elevar sua auto-estima, normalmente
muito abalada com a ocorrência dos fatos.

Com a nova lei de proteção à mulher vitima de violência,
espera-se que sejam implantadas delegacias especializadas à mulher
em todos os municípios do Brasil, visando coibir e punir os agressores
com mais rigor e acima de tudo, conscientizar as pessoas de modo
geral, de que um relacionamento só se adquire com muito respeito
e liberdade, sem violência e opressão

Plenário das Deliberações, 2 de maio de 2007

Valter Araújo
Deputado Estadual



15 de maio de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 55 1101Pág.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia para que interceda
junto ao DER em atender a reivindicação do município de Urupá/
RO com a recuperação da estrada vicinal denominada Linha C-04.

O Deputado que a  presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto ao Departamento de Estrada de Rodagem – DER, em atender
a reivindicação do município de Urupá/RO, para que seja feito à
recuperação da linha –C-04 que liga o município de Urupá/RO,
aos Municípios de Mirante da Serra/RO e Nova União/RO.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Urupá/RO dar-se-á pelo
fato, de que a LINHA C -04 é de suma importância para a ligação
entre os Municípios citados, melhorando assim a trafegabilidade
para os produtores rurais que moram naquela região, cabendo
ainda lembrar a importância da via mencionada acima por ser um
dos principais corredores de acesso às escolas PÓLOS do município
de Urupá/RO e região.

Plenário das Deliberações, 24 de abril de 2007

Luizinho Goebel
Deputado Estadual - PV

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Indica ao
Senhor Governador do Estado para intercessão junto ao DER da
possibil idade em atender a reivindicação do município de
Castanheiras/RO com a recuperação da LINHA CAPA-0 e LINHA
02.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia,
interceder junto ao Departamento de Estradas de Rodagem –
DER, a possibilidade em atender a reivindicação do município de
Castanheiras/RO, para que seja feito à recuperação da linha capa-
0 e linha -02 no município de Castanheiras/RO.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Castanheiras/RO dar-se-
á pelo fato, de que a LINHA CAPA-0 e LINHA – 02, é de suma
importância para o escoamento da produção agrícola daquela região
que é cortada pelas referidas linhas. Não deixando de enumerar,
os benefícios que trará para os produtores rurais, e estudantes
que utilizam as referidas estradas para chegarem até a escola no
município de Castanheiras/RO para que desenvolvam as suas
atividades escolares.

Plenário das Deliberações, 24 de abril de 2007

Luizinho Goebel
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao
Poder Executivo a necessidade de efetuar reformas na Escola
Estadual Professor Paulo Freire, de Presidente Médici.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
INDICA ao Poder Executivo a necessidade de efetuar reforma na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. Paulo Freire
localizada em Presidente Médici.

JUSTIFICATIVA

Esta proposição visa atender uma extrema necessidade
da comunidade estudantil da Escola Professor Paulo Freire uma
vez que a referida unidade necessita de uma reforma geral em
suas instalações, principalmente nos banheiros que estão bastante
deteriorados.

Outrossim, ressalto que a troca das instalações elétrica e
hidráulica também é de fundamental importância tendo em vista

que o estado de conservação das instalações existentes estão
seriamente comprometidos.

Conto com a aprovação dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 26 de abril de 2007

Jesualdo Pires
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao
Poder Executivo da necessidade de efetuar reformas na Escola
Estadual Juscelino Kubitscheck em Ji-Paraná.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
INDICA ao Poder Executivo a necessidade de efetuar reformas
na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Juscelino
Kubitschek localizada em Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar educação é um dever do Estado e garantir
um ensino de qualidade à nossa população é uma das bandeiras
deste parlamentar, por isso apresento esta proposição visando
atender um antigo anseio da comunidade estudantil da Escola
Estadual Juscelino Kubitschek.

Nossa preocupação é dar mais conforto aos professores
e alunos da escola, para isso a referida unidade escolar necessita
de uma revisão geral em suas instalações elétricas para que sejam
instalados aparelhos de ar condicionados em suas salas de aula.

Conto com a aprovação dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 26 de abril de 2007

Jesualdo Pires
 Deputado Estadual - PSB

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao
Poder Executivo da necessidade de efetuar reformas na Escola
Estadual Antonio Bianco, em Ji-Paraná.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Poder Executivo a necessidade de efetuar reformas na
Escola Estadual de Ensino Fundamental Antonio Bianco localizada
em Ji-Paraná

JUSTIFICATIVA

A rede elétrica da Escola Antonio Bianco necessita
urgentemente de uma revisão geral uma vez que se encontra
totalmente deteriorada causando sérios riscos aos professores e
alunos que fazem uso da escola, ademais, também faz-se necessária
a construção de uma subestação para distribuição de energia
elétrica na referida unidade.

Vale lembrar que a escola também carece de reparos nos
banheiros e no telhado, além da reforma da quadra esportiva e
de serviços de pintura em diversas salas.

Conto com a aprovação dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 26 de abril de 2007

Jesualdo Pires
Deputado Estadual - PSB

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo da necessidade de efetuar reformas na Escola
Estadual Tubarão, em Vale do Paraíso.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Poder Executivo a necessidade de efetuar reformas na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tubarão, localizada
no município de Vale do Paraíso.
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JUSTIFICATIVA

Nossa proposição tem por objetivo atender antigo anseio
da comunidade estudantil da Escola Tubarão tendo em vista que
a referida unidade necessita de uma ampla reforma, pois as
instalações atuais encontram-se seriamente danificadas.

Outrossim, vale ressaltar que a escola também necessita
da construção de um refeitório que possa melhor atender as
necessidades dos seus alunos.

Conto com a aprovação dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações,26 de abril de 2007

Jesualdo Pires
Deputado Estadual – PSB

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - Indica ao Poder
Executivo da necessidade de firmar convênio entre  a Secretaria
de Estado da Educação e Cultura - SEDUC e a Prefeitura de Alto
Alegre dos Parecis/RO para atender projeto de construção de
uma quadra poli esportiva na Escola Municipal João Paulo I.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, com cópia para Secretaria
de Estado da Educação e Cultura - SEDUC a necessidade de
celebrar convênio com a prefeitura da cidade de Alto Alegre dos
Parecis, tendo como objeto a construção de uma quadra poli-
esportiva na Escola Municipal João Paulo I no referido Município.

JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente atendendo solicitação da comunidade Alto
Alegrense, venho pedir aprovação da referida indicação, visto que
o corpo discente daquele centro educacional pratica suas atividades
esportivas a céu aberto, sujeitos a insalubridade e tornando inviável
as atividades “recreativas” naquele ambiente.

Na certeza de que este convênio, muito beneficiará tanto
o município como as comunidades adjacentes, também em muito
contribuirá para o desenvolvimento sociocultural da classe estudantil
e da população em geral. Peço, portanto, a aprovação dos nobres
Pares desta Casa, para a referida propositura.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2007

Luiz Cláudio
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – Indica ao Poder
Executivo da necessidade de instalar uma unidade da Polícia Militar
(Quartel) no Distrito de Colina Verde, município de Governador
Jorge Teixeira.

O Deputado que a presente subscreve ouvido o douto
Plenário na forma regimental, vem através da presente indicar ao
Poder Executivo, com cópia para Comando Geral da Policia Militar
do Estado de Rondônia, a instalação de uma unidade da Policia
Militar no Distrito de Colina Verde, município de Governador Jorge
Teixeira – RO.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, nobres Deputados, atendendo
solicitação de associações, lideranças políticas e moradores do
Distrito de Colina Verde, peço aprovação da referida indicação,
em virtude daquele povo sentir-se desprotegidos e inseguros em
função da ausência de força policial naquela localidade.

O Distr ito de Colina Verde tem uma população de
aproximadamente de nove mil habitantes sendo que a maioria
reside na zona rural, distribuídos em aproximadamente um mil e
quinhentos pequenas propriedades rurais. Ocorre que, muito
embora aquele povo seja ordeiro e trabalhador, tem ocorrido um
aumento significativo de pequenos crimes, como furtos, invasão
de domicílios, atentados ao pudor, abusos sexuais e até mesmo
homicídios, sem contar com os crimes praticados contra o meio-
ambiente.

A presença permanente da Policia Militar naquela localidade
vai proporcionar segurança à população, pois coibirá a prática de
tais delitos.

Plenário das Deliberações, 24 de abril de 2007

Luiz Cláudio
Deputado Estadual - PTN

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – Indica ao Poder
Executivo da necessidade de instalar escritório da EMATER - RO
no Distrito de Colina Verde, no município de Governador Jorge
Teixeira.

O Deputado que a presente subscreve ouvido o douto Plenário
na forma regimental, vem através da presente indicar ao Poder
Executivo, com cópia para EMATER – RO, a instalação de uma
unidade operacional no Distrito de Colina Verde, município de
Governador Jorge Teixeira – RO.

JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente, nobres Deputados, atendendo solicitação
de associações dos produtores rurais e lideranças locais, peço
aprovação da referida indicação, em virtude daquele Distrito
apresentar demanda que justifica a instalação de um escritório da
Emater – RO.

Sabidamente o Distrito de Colina Verde tem potencial
para emancipar-se, assim que a legislação permitir. Pois ali residem
aproximadamente 9.000 (nove mil) pessoas, sendo a maioria na
zona rural, tendo ali 3.000 (três mil) eleitores, aproximadamente
1.500 (um mil e quinhentas) pequenas propriedades rurais que
tem como sustentação econômica a  pecuária leiteira e o cultivo
de arroz, milho, feijão e café. Ali se encontra instalado um laticinio
com capacidade de processamento de 30.000 litros/dia.

Como o escritório da Emater-RO mais próximo dista 45
km daquele Distrito, pois se localiza na sede do Município, a
assistência técnica prestada à mais de 1.500 (um mil e quinhentos)
pequenos produtores rurais ficam sobremaneira prejudicado
grandemente o desenvolvimento sócioeconômico daquela região.

Plenário das Deliberações, 24 abril de 2007

Luiz Cláudio

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS E OUTROS
- Requer a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa a formação de
Comissão Parlamentares para realizar reunião no município de
Buritis.

Os Parlamentares que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, que sejam tomadas providências no sentido de
formar uma Comissão de Deputados da região para realizar uma
reunião mo Município de Buritis no dia 18/05/2007, para tratar de
assuntos de interesse da população daquele Município.

JUSTIFICATIVA

Os Municípios distantes do eixo da BR-364, e neste caso
Buritis, que fica muito distante desse eixo e desprovida de muitos
benefícios do Poder Público, acabam sendo sacrificados pela
dificuldade de levar até aos Poderes constituídos os anseios da
comunidade.

E por isso, esta Casa de Leis, com os verdadeiros
representantes do povo, tem o dever de ir até essa comunidade
buscar os anseios da coletividade e encaminhá-los aos Órgãos
competentes, buscando dessa forma satisfazer as necessidades
básicas da população que clamam pelos mais elementares
benefícios como saúde, educação, segurança, etc.

Diante disso, nada mais justo que nós Deputados da região
façamos um trabalho conjunto para buscar resolver os problemas
que afligem a população da região, primando pelo desenvolvimento
econômico e social da mesma.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2007.

Tiziu Jidalias – Deputado Estadual
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Requer ao
Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da emissão de
títulos.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral –
TRE-RO, com cópia ao Diretor Geral do Shopping Cidadão a
urgente necessidade de ser levado às comunidades dos Distritos
de: Rondominas, Tarilândia, Vista Alegre do Abunã, 5º BEC, Jaci
Paraná, Extrema, Rio Branco, Colina Verde, Ponta do Abunã, São
Domingos do Guaporé, União Bandeirantes e Comunidade
Assentamento Santa Catarina do Município de Theobroma, o
serviço social de emissão de Título de Eleitor.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia tem feito através dos Poderes
Público do Executivo, Legislativo e do Judiciário todos os esforços
para atender as demandas sociais e o seu desenvolvimento. A
nossa população cresce a cada ano e a busca de documentação
por parte da população mais carente tem sido constante, mas
frustrante, haja vista, os custos e o acesso das comunidades
distantes aos centros ou sedes dos municípios.

Somente uma frente social englobando Governo do
Estado e os outros Poderes, será possível levar direitos e garantias
sociais aos nossos cidadãos razão pela qual pleiteamos que seja
feito um planejamento no sentido de atender as comunidades
acima relatadas.

Outro importante fator, é que vários municípios pleiteiam
a sua emancipação e a garantia de que as comunidades foram
assistidas com a oportunidade de seus documentos é fator social
preponderante para os novos indicadores sociais.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2007.

Alex Testoni – 1º vice-Presidente

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA - O
parlamentar que este subscreve na forma regimental requer a
Vossa Excelência que seja providenciada a formalidade necessária
para retirar sua assinatura da proposta de Emenda Constitucional
006/07, de autoria do ilustre Deputado Amauri dos Santos, em
virtude de acurada análise do teor daquela propositura restando
por entender que não se coaduna com o teor dela aduzida.
Termos em que pede e aguarda deferimento.

Plenário das Deliberações, 20 de abril de 2007.

Wilber Coimbra – Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Indica ao Senhor
Governador do Estado da urgente necessidade de ser criada a
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos prestados
pelas concessionárias de serviços, conforme anteprojeto de lei
em anexo.
O Deputado que a presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Senhor Governador do Estado a urgente necessidade
de ser criada a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos
das Prestadoras e Concessionárias dos Serviços de energia elétrica,
água, telecomunicações, transporte, saneamento, rodovias,
distribuição de gás, a granel e canalizados, inspeção de segurança
veicular, Hidrovias, Portos, coleta e tratamento de resíduos sólidos
distr ibuição e venda de combustível setor petroquímico,
combustíveis alternativos e outras atividades, resultantes de
delegação do poder público e adota outras providências, conforme
proposta em forma de Anteprojeto de Lei que segue em Anexo.

JUSTIFICATIVA

A presente proposta visa equacionar as demandas de
qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias públicas
no âmbito estadual e federal no tocante a energia elétrica, água,
telecomunicações, transportes, saneamento, rodovias, distribuição
de gás, a granel e canalizados, inspeção de segurança veicular;
Hidrovias, Portos, coleta e tratamento de resíduos sólidos,
distr ibuição e venda de combustível, setor petroquímico,

combustíveis alternativos e outras atividades, resultantes de
delegação do Poder Público.

O Estado de Rondônia caminha para a sua plena definição
econômica, alcançando indicadores sociais importantes e as
concessionárias de prestação de serviços públicos não vem
acompanhando aos mesmos níveis de novos investimentos, tem
estado de forma solta as suas ações e com isso, os consumidores
tem sido os maiores prejudicados. O Procon e a Assembléia
Legislativa de Rondônia, tem sido alvo de uma avalanche de
reclamações e denúncias dos péssimos serviços prestados pelas
concessionárias em todas as áreas e por falta de um instrumento
institucional para regular essas atividades previstas na presente
proposta de lei, muito pouco tem sido feito em favor da população.

Acreditamos que somente com a criação da Agência
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
de Rondônia – ARSPERON, com natureza de autarquia especial,
vinculada ao Gabinete do Governador, dotada de autonomia
financeira, orçamentária, funcional e administrativa, com sede na
Capital do Estado poderemos dar uma resposta concreta aos
cidadãos usuários dos serviços e infra-estruturas.

Para maiores esclarecimentos tomamos como base legal
a Lei Federal que estabelece aos Estados a criação de suas Agências
reguladora dos serviços públicos, cuja cópia segue em anexo,
para sugestões e aperfeiçoamento do anteprojeto que seguirá
ao Poder Executivo para que se proceda as suas considerações
técnicas e remeta para a Assembléia Legislativa em forma de
Projeto de Lei e, assim possamos acabar de vez com os abusos,
ineficiências e incompetências arbitrárias e autoritárias dos
Concessionários de Serviços prestados à população rondoniense.
Certo da aprovação da presente proposta, espero o apoio do
Poder Executivo e dos nobres Deputados Estaduais.

Plenário das Deliberações, 24 de abril de 2007.

Alex Testoni – 1º vice-Presidente

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indicando ao
Poder Executivo da necessidade de aquisição de um resfriador
para a Associação da Agricultura Familiar de Rondolândia - ASFAR,
no município de Corumbiara/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, para a aquisição de um
resfriador de leite para a Associação da Agricultura Familiar de
Rondolândia - ASFAR no município de Corumbiara-RO.

JUSTIFICATIVA

A compra desses resfriadores se faz necessária, para que
se possa oferecer as associações melhores condições de
armazenamento de sua produção, e se adequando nas novas
normas estabelecidas pelo setor quanto ao armazenamento de
leite, viabilizando melhoras na produção, gerando mais lucro e
reduzindo os desperdícios dos produtores.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2007.

Ezequiel Neiva – 3º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indica ao
Poder Executivo da necessidade de um triturador para a cidade
de Campo Novo - RO.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo a aquisição de 1 triturador,
para a Associação dos Produtores do P.A. Lagoa Azul (Asprazul)
no município de Campo Novo-RO.

JUSTIFICATIVA

A compra deste triturador se faz necessária, para que se
possa oferecer aos associados melhores condições de trabalho,
permitindo um trato adequado ao seu rebanho leiteiro, produzindo
produtos derivados da cultura do milho entre outros, tornando
mais produtivo o trabalho dos produtores rurais, o que acarretará
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aumento da produção, podendo assim estar se igualando as
exigências do mercado e gerando mais lucro.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2007.

Ezequiel Neiva – 3º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo da necessidade de aquisição de uma máquina de
beneficiamento de arroz para a Associação de Produtores Rurais -
ASPRAZUL.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, a aquisição de uma máquina
de beneficiamento de arroz para a Associação dos Produtores
Rurais do P.A. Lagoa Azul (ASPRAZUL), Gleba 02, cuja média anual
de produção é de 78 toneladas.

JUSTIFICATIVA

A aquisição desta máquina é de suma importância aos
produtores rurais daquela região, pois, logo depois que as sementes
são colhidas, é necessário imediata secagem a fim de impedir o
resfriamento da colheita, a infestação de fungos e a perda de
parte dela.

A venda do produto diretamente no local da produção,
antes da secagem, tem ocasionando prejuízos ao agricultor. Assim
sendo a aquisição desta máquina de beneficiamento de arroz irá
agregar valores aos produtos antes da sua comercialização e evitará
desperdícios da produção.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2007.

Ezequiel Neiva – 3º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indica ao
Poder Executivo da necessidade de aquisição de um secador de
café para a Associação de Produtores da ASPRAZUL.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, a aquisição de um secador
de café para atender a Associação dos Produtores Rurais do P.A.
Lagoa Azul (ASPRAZUL) no município de Campo Novo-RO.

JUSTIFICATIVA

A aquisição deste secador é de suma importância para os
produtores da região, levando em consideração que o secador
vai ajudar os produtores que não possuem recursos para comprá-
lo, o qual poderá ser utilizado na sede da associação para a secagem
dos produtos.

O que consequentemente irá melhorar a qualidade do
café produzido e garantir condições de qualidade para atender o
mercado e realizar uma boa comercialização do produto, gerando
mais lucro para os produtores.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2007.

Ezequiel Neiva – 3º Secretário

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO -
Requerendo uma Moção de Aplauso ao Dia do Enfermeiro que é
merecedor da homenagem, pois são os profissionais de
enfermagem que cuidam dos problemas reais da saúde por meio
de ações interdependentes com zelo e carinho ao paciente.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais requer à Mesa Diretora uma Moção de aplauso ao Dia
do Enfermeiro, dia 12 de maio, comemora-se mundialmente o dia
do enfermeiro, seria um reconhecimento a toda classe dos
Profissionais de Enfermagens no Estado e Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Através dos tempos e experiências de anos vividos de
dedicação, o Profissional de Enfermagem, tem um grande papel
na sociedade, bem como reconhecer que o  Profissional tem suas
habilidades, que faz muito zelo e cuida da saúde dos pacientes.
Dia 12 de maio comemora-se mundialmente o dia do Enfermeiro,

data instituída em meados dos anos 40 em homenagem a dois
grandes personagens da enfermagem no mundo. Florence
Nigthingale e Anna Nery, enfermeira brasileira e primeira enfermeira
a se alistar voluntariamente em combates militares.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2007.

Ribamar Araújo – Deputado Estadual

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE,
Requerendo a retirada da assinatura da propositura.

O Parlamentar que o presente subscreve requer a Mesa,
na forma regimental, seja retirada a sua assinatura de apoiamento
à proposta de Emenda Constitucional de autoria do Deputado
Amauri dos Santos que altera e revoga dispositivos da Constituição
Estadual que trata da eleição da Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa do Estado, lida na Sessão Ordinária do dia 18 de abril
de 2007.

JUSTIFICATIVA

Tomamos a iniciativa em apresentar esta propositura, com
a finalidade de retirar a minha assinatura de apoio a Proposta de
Emenda Constitucional de autoria do Deputado Amauri dos Santos,
pois entendemos que essa deve ser a minha atitude face a
colocações do eminente autor na Tribuna deste Poder, as quais
discordo totalmente, e, portanto não posso continuar apoiando
o autor de propositura que taxa este Poder Legislativo de ditador,
o qual não concordo, em absoluto.
Diante disso, solicito o apoio dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2007.

Doutor Alexandre – Deputado Estadual

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 1383/2007

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

ANA LUCIA DE SOUSA LUCAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-26,
na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1363/2007

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

JOSEFINA SOARES OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-05,
no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de abril de
2007.
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Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1364/2007

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

JUACIRA DE OLIVEIRA DE PAULA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-05, no
Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1367/2007

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

MARIA VALENTIM DOS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-05, no Gabinete
do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1365/2007

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

JUSCELINO PAULO, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-02, no Gabinete do Deputado
Valter Araújo, a partir de 1° de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1366/2007

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

MARCIO ROGERIO LUCENA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-05, no Gabinete do
Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1368/2007

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

MATILDE DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-07, no Gabinete do
Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1369/2007

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

RAFAEL ANTONIO STAUT DE AGUIAR, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-08, no
Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1370/2007

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

RISOMAR NEVES DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-05, no
Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1376/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
da servidora ROSANGELA SALDANHA DE AZEVEDO GAIDA, que exerce
o Cargo de Provimento em Comissão, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1382/2007

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

A L T E R A R

O código para AT-29 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, que o servidor RONALDO
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MARTINS, exerce na Área Administrativa da Presidência, a
partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1381/2007

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

A L T E R A R

A lotação para Área Administrativa da Presidência, da
servidora TAIS NASCIMENTO DOS SANTOS, que exerce o
Cargo de Provimento em Comissão, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1371/2007

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

WALTER FERREIRA DOS SANTOS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar,
código AP-05, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir
de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1372/2007

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

WATSON SALMEN DA CRUZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
05, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1373/2007

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

YURY OLIVEIRA BEZERRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
06, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1345/2007

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

AMIRLETE FERREIRA DO NASCIMENTO, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar,
código AP-08, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir
de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1346/2007

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

APARECIDA ODETE VIEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
02, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1342/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, do
servidor AUDINEI VIEIRA DE ALMEIDA, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1344/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, da
servidora ELIANA DE ANDRADE FERREIRA, que exerce o
Cargo de Provimento em Comissão, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1343/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, do
servidor ELIEL OLIVEIRA DA SILVA, que exerce o Cargo de
Provimento em Comissão, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1355/2007

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

DINÁ DE OLIVEIRA PARENTE SILVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar,
código AP-05, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir
de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1356/2007

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

DOMINGOS DA ROCHA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
02, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1357/2007

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

EDMAR CRUZ BIZERRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
05, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1358/2007

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

EVA ALVES LUCENA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
05, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1359/2007

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

N O M E A R

FRANCISCO DUTRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
05, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1341/2007

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

A L T E R A R
A lotação para a Área Administrativa da Presidência, do

servidor JAMILTON DA SILVA COSTA, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão, a partir de 1º de abril de 2007.
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Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1360/2007

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

JEFERSON DUARTE DA SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-07, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º
de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1362/2007

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

N O M E A R

JOSE MARIA DE MEDEIROS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
09, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º de
abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1361/2007

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

N O M E A R

JOSÉ ALVES TEIXEIRA FILHO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-09, no Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1º
de abril de 2007.

Porto Velho, 13 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1339/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, do
servidor JOZIVALDO DOS SANTOS SENA, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO 144/07

Dá nova redação ao inciso II do artigo 27, § 2º do artigo
29 e acrescenta o § 6º ao artigo 30, do Regimento Interno.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. O inciso II do artigo 27 do Regimento Interno
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 27 .......................................................................

II – Comissão de Finanças, Economia e Orçamento com
sete membros” (NR)

Art. 2º. O § 2º do artigo 29 do Regimento Interno passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29 ......................................................................

§ 2º. A Comissão de Finanças, Economia e Orçamento
compete  opinar sobre”. (NR)

Art. 3º. Acrescenta o § 6º ao artigo 30 do Regimento
Interno, com a seguinte redação:

“Art. 30 ...................................................................

§ 3.A Comissão deverá se instalar no prazo de  05 (cinco)
dias após a nomeação de seus membros”.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 10 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente


