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27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SL
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 26ª SO
ATOS DIVERSOS
DECRETO LEGISLATIVO
SINDLER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

    SUMÁRIO

27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 10 de maio de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

Secretário
Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 9 horas e 10 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Jesualdo
Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP),
Euclides Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio (PTN),
Tiziu Jidalias (PMDB), Amauri dos Santos (PMDB), Marcos Donadon
(PMDB), Chico Paraíba (PMDB), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Mioto
(PPS), Luizinho Goebel (PV), Miguel Sena (PV), Daniela Amorim
(PTB), Kaká Mendonça (PTB), Valter Araújo (PL), Professor
Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Ribamar Araújo (PT).

O SR.PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 27ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da
7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura da ata da
sessão ordinária anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Proceda à
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR.PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão a
ata que acaba de ser lida, não havendo observação dou-a por
aprovada.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder à leitura do
expediente recebido.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Procedendo
à leitura do expediente recebido

EXPEDIENTE RECEBIDO

– CARTA nº 057/07 – CAERD em resposta ao Ofício S/347/
07, referente ao Requerimento nº. 053/07 de autoria do Deputado
Valter Araújo.

– TELEGRAMA nº 000032/07 – Ministério da Saúde informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$3.240,00.

- TELEGRAMA nº000033/07 – Ministério da Saúde informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$7.560,00.

– CARTA s/n – TIM em resposta ao Ofício S/298/07,
referente ao Requerimento nº023/07, de autoria do Deputado
Ezequiel Neiva.

– CARTA s/n - TIM em resposta ao Ofício S/341/07,
referente ao Requerimento nº045/07, de autoria do Deputado
Tiziu Jidalias.

– MENSAGEM nº51/07 – Poder Executivo encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Altera dispositivos das Leis
Complementares nº 332 e 333, ambas de 27 de dezembro de
2005, e dá outras providências”.

– MENSAGEM Nº52/07 – Poder Executivo encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Altera dispositivos do artigo
16, da Lei Complementar nº224, de 04 de janeiro de 2000, e dá
outras providências”.
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O DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA FOI CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 05/83, ÓRGÃO
OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Palácio Teotônio Vilela
Rua Major Amarante, 390
Arigolândia
CEP 78.900-901   Porto Velho-RO

MESA DIRETORA

Neodi Carlos - Presidente
Alex Testoni– 1º Vice-Presidente
Miguel Sena – 2º Vice-Presidente
Jesualdo Pires – 1º Secretário
Chico Paraíba – 2º Secretário
Ezequiel Neiva – 3 º Secretário
Maurinho – 4º Secretário

Controle geral de processamento:  Domingos Sávio.
Controle de fluxo de documentos: Célia Aguiar
Correção Gramatical, Ortográfica e Redacional:
Matias Mendes, Iris de Oliveira e Fátima Araújo.
Indexação e Processamento de textos: Sandra
Almeida, Mariléia Azevedo, Juliana Antonia,  Pedro Rocha
e Fátima Albuquerque.
Revisão de textos:  Maria do Socorro.
Revisão técnica final das sessões: Maria do Carmo e
Edmílcia Fátima Martins.
Controle Digital e Diagramação:  Ana Cristina Favacho
e Robison Luz da Silva.
Distribuição  e org. Anais:  Terezinha Dias .

– Ofício nº85/GG/GG – Poder Executivo solicitando a substituição
da Mensagem nº048/07, de 03 de maio de 2007, a qual Extingue
a Secretaria da Casa Militar, Cria o Gabinete Militar e dá outras
providências.

– Ofício nº86/GG – Poder Executivo solicitando a substituição
do Projeto de Lei que Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar para atender, exclusivamente, despesa de
capital até o valor de R$8.550.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

– Ofício nº87/GG – Poder Executivo solicitando que seja incluso
na Mensagem nº047, de 03 de maio de 2007, que Autoriza o
Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Departamento
Estadual de Transito do Estado de Rondônia, cópia das
documentações aqui acostadas.

Senhor Presidente, foi lido o expediente recebido.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Quero registrar a
presença da senhora Ediene Maria Amorim, Vereadora da Câmara
municipal de Rio Crespo, e também do excelentíssimo senhor Jaime
Cândido Ferreira, Presidente da Câmara de Vereadores de Rio
Crespo, que está hoje nas galerias desta Casa, muito obrigado
pelas presenças.

Passemos às Breves Comunicações. Não há oradores
inscritos.

Encerradas as Breves Comunicações passemos ao Grande
Expediente, também não há oradores inscritos.

Encerrado o Grande Expediente. Passemos às
Comunicações de Lideranças. Não há oradores inscritos. Passemos
à Ordem do Dia.

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

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) - Procedendo
à leitura das proposições recebidas.

ORDEM DO DIA

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Requer
à Mesa Diretora que seja antecipada a data de Audiência Pública
para discutir o assunto sobre a obesidade.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURINHO SILVA – Indicação
ao Governo do Estado para incluir no seu pacote de Obras do
Estado a recuperação da RO 05 (Estrada da Penal) no trecho
entre a Rua do Contorno, no Conjunto Marechal Rondon até a
Rua 13, Avenida Guaporé.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a designação do Shopping Cidadão Itinerante
para os municípios de Buritis, Campo Novo, Monte Negro,

Cacaulândia, Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Vale do Anari,
Machadinho, Alto Paraíso, Rio Crespo, Cujubim e Distrito do 5º
BEC.

- INDICAÇÃO DA  DEPUTADA DANIELA AMORIM – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado à necessidade de se efetuar
ações e/ou campanhas no sentido de serem fornecidos
documentos pessoais a menores, abrigos, entidades e casas de
apoio.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Requer
à Mesa Diretora, ou que seja reiterado, o pedido de informações
ao Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Indica ao
senhor Governador do Estado, a necessidade da reforma da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Costa e Silva
no distrito de Bom Jesus no município de Jaru/Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
senhor Governador do Estado a necessidade de viabilizar a
instalação de um bebedouro industrial na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Marechal da Costa e Silva do distrito de
Bom Jesus, município de Jaru.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao
Governo do Estado a urgente necessidade de ser construído
através da Secretaria de Estado de Saúde a UTI-Pré-Natal e o
Centro Cirúrgico no Hospital do Município de Ouro Preto do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
senhor Governador do Estado com cópia para a Secretaria de
Estado de Segurança, Defesa e Cidadania sobre a necessidade de
realizar Operação Policial Integrada no município de Machadinho
do Oeste, Distrito de 5º BEC e no município de Vale do Anari.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS - Indica ao senhor
Governador do Estado, com cópias à Secretaria de Estado de
Segurança, Defesa e Cidadania sobre a necessidade de reformar
e ampliar o Quartel da Polícia Militar, localizado no município de
Machadinho do Oeste.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
senhor Governador do Estado com cópias à Secretaria de Estado
de Segurança, Defesa e Cidadania sobre a transformação do
Grupamento da Polícia Militar de Machadinho do Oeste para
Companhia de Polícia Militar.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
senhor Governador do Estado com cópias para os Secretários de
Estado, Defesa e Cidadania sobre a necessidade de transformar a
1ª Companhia Independente de Policiamento Ostensivo de Jaru
em Batalhão de Polícia Militar.

Foram as indicações, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Solicito ao Sr. 1º
Secretário que proceda à leitura das Matérias a serem apreciadas.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Senhor
Presidente, sobre a Mesa, chegaram duas indicações que passo a
ler;

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de aquisição de veículos para atender ao
Programa Saúde na Família – PSF, em todo o Estado de Rondônia.

É a mesma indicação, senhor Presidente, já foram lidas.

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

Nada mais havendo a tratar e invocando a proteção de
Deus, e, antes de encerrar convoco uma sessão Extraordinária
para o prazo de uma hora, e convoco as Comissões de Comissão
e Justiça, e a Comissão de Finanças e Orçamento, para apreciar as
matérias que serão apreciadas na Sessão Extraordinária.

Está Encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 9 horas e 26 minutos).

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 26ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª

LEGISLATURA

- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº
316, 06 de JULHO DE 2005, DO DEPUTADO AMAURI DOS
SANTOS. Acrescenta o Parágrafo Único, no Artigo 3º, da Lei
Complementar Nº 316, de 06 de julho de 2005.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:

Art. 1°. O artigo 3°. Da Lei Complementar N° 316, de 6
de julho de 2005, que alterou a Lei Complementar N° 292, de 29
de Dezembro de 2003, que “Institui” o Fundo Para Infra-Estrutura
de Transporte e Habilitação – o FITHA, passa avigorar acrescido
do Parágrafo Único, com a seguinte redação;

Art. 3°.....................................................................

Parágrafo Único. Caso o Município que tenha seu projeto
aprovado, no ato de firmar  o Convênio com o Estado, estiver
inadimplente, e não regularizar sua situação no prazo de 60 dias,
fica autorizado o Governo do Estado executar o objeto do projeto
aprovado no referido Município.

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

JUSTIFIC ATIVA

Nobres pares, submeto à apreciação e deliberação de
Vossas Excelências a proposta de alteração na Lei Complementar
n° 316 de 6 de julho de 2005.

Nossa propositura tem como objetivo não deixar que um
Município venha a perder os recursos do FITHA, pelo fato do
mesmo encontrar-se inadimplente com alguma Instituição, neste
caso não poderá firmar convênio com o Estado, tomamos o cuidado
de dar um prazo de 60 dias ao Executivo Municipal, para que o
mesmo, possa regularizar a situação de seu Município perante a
Instituição que decretou sua inadimplência.

Senhores Deputados, eu que já fui Prefeito do município
de Jaru, sei o quanto e difícil manter todas as obrigações do
Município em dia, além das prestações de contas ao Tribunal de
Contas do Estado, e dos diversos convênios firmados com o
Governo do Estado e com o Governo Federal,diante destas
dificuldades, e que venho em nome dos Prefeitos Municipais, propor
que, no impedimento do Município de firmar convênio com o
Estado, o mesmo, venha realizar a obra aprovada, para que a
nossa população não venha a sofrer esta perda.

Isto posto, contamos com o apoio dos nobres Deputados
para votar favorável a presente proposição.

Plenário das Deliberações, 7 de maio de
 2007.

José Amauri dos Santos
Deputado Estadual

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Fica
denominado de Distrito Industrial Marechal Rondon o imóvel de
domínio e propriedade do Governo do Estado de Rondônia,
destinado a abrigar o Distrito Industrial de Porto Velho, às margens
da BR 364, KM 17 - matrícula pública número 016521.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DECRETA:

Art. 1°. Fica denominado DISTRITO INDUSTRIAL MARECHAL
RONDON, o imóvel nas margens da BR 364 – lado direito – sentido
Porto Velho – Cuiabá – km 17, local destinado a abrigar o Distrito
Industrial de Porto Velho, sob a matricula pública número 016521
– de propriedade do Governo do Estado de Rondônia – área de
371.4552 há.
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A denominação de DISTRITO INDUSTRIAL MARECHAL
RONDON, do local nas margens da Br – 364 – km17 – sentido
Porto Velho para Cuiabá onde se pretende abrigar o Distrito
Industrial da Capital do Estado, se justifica pela similaridade do
conceito histórico, social, geográfico e das características
empreendedoras do nosso patrono do Estado o Marechal Cândido
Rondon, que dedicou toda uma vida em favor de trazer os avanços
das comunicações para a Amazônia Legal.

O Governo do Estado de Rondônia tem apresentado um
amplo programa de desenvolvimento da Política Industrial, levando
aos mais diversos setores da economia regional, alcance índices
de crescimento com a agregação de valores as matérias primas
do agro negócio, setores; mineral e extrativista, de forma a dar
sustentação socioeconômica aos brasileiros que vivem nesse rincão
do Brasil.

Graças aos esforços do Marechal Candido Rondon em
integrar o nossa região amazônica ao restante do Brasil, que
podemos desfrutar de autonomia política administrativa, com o
advindo da linha de telégrafo e posteriormente a abertura da BR
– 364 com o assentamento de milhares de famílias no então
“Projeto do Território de Rondônia”.

O Exército Brasileiro foi decisivo desde as primeiras ações
do Marechal Cândido Rondon até a política de abertura da Br -364
e emancipação do Território. Lembramos que de Território do
Guaporé, passamos a ser denominado Estado de Rondônia em
reconhecimento do Exército pela bravura e coragem do cidadão
e militar brasileiro Marechal Candido Rondon em aceitar a difícil
missão de abrir uma linha de comunicação do Centro Oeste a
Amazônia.

Diante da importância do Distrito Industrial da Capital como
marco inicial do desenvolvimento da região e bem como local de
implantação de empresas de tecnologia e agregação de valores,
aliado ao espírito de coragem e bravura do nosso herói nacional,
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espero contar com a aprovação do presente Projeto de Lei
Estadual.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2007

Deputado Alex Testoni
1°. Vice-Presidente

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Dispõe
sobre a identificação civil dos estudantes matriculados na rede
pública estadual de ensino e dá outras providências.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1°. – Nos termos desta lei todo estudante
regularmente matriculado na rede pública estadual de ensino será
obrigatoriamente registrado no competente órgão de identificação
civil do Estado de Rondônia.

Art. 2°. – No ato da matrícula ou da sua renovação o
estudante que ainda não disponha de Carteira de Identidade
deverá ser encaminhado ao órgão responsável por sua emissão a
fim de requerê-la.

Art. 3°. – Por ocasião da renovação da matricula será exigida
ao estudante apresentação de cópia da Carteira de identidade
ou do protocolo para sua confirmação

Art. 4°. – O Poder Executivo editará os atos
complementares à aplicação desta Lei.

Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A emissão da cédula de identidade através da rede escolar
encontra  respaldo nos princípios mais comezinhos da cidadania. A
identificação obrigatória não será apenas um instrumento de
controle, mas principalmente de inclusão  social. Ela vai assegurar
um direito constitucional a esses alunos, garantindo que exerçam
plenamente seu papel de jovens cidadãos. Dessa forma, passam
a ter mais visibilidade e reconhecimento formal do meio em que
convivem.

Programas semelhantes já foram implantados em
Pernambuco e no Distrito Federal, com grande sucesso. Além de
não trazer quaisquer ônus para o Estado, já que utiliza a estrutura
disponível dos órgãos competentes, vale lembrar que a emissão
da primeira via da identidade é gratuita. De resto, a identificação
tem caráter de utilidade pública, pois servirá para conscientizar
pais, alunos e professores da importância deste documento e do
modo correto de utilizá-lo.

O projeto surgiu a partir da preocupação em assegurar às
pessoas mais carentes o exercício de seus direitos como cidadãos,
por falta de informação ou de acesso aos meios formais, muitas
famílias deixam de registrar seus filhos, que crescem sem ao menos
saber seu nome completo e sua data de nascimento. A evasão
escolar também contribui para que estes jovens permaneçam à
margem da sociedade. Afinal, como provar que eles são quem
afirmam ser? No mundo de hoje, a cédula de identidade tem
importância especial, pois, sem ela, não se pode confirmar ser,
aquele em que a pessoa afirma ser.

Acredito que essa iniciativa viabilizará uma comunidade
educadora, voltada ao exercício da cidadania. Tal projeto evitará
também demandas de última hora por ocasião das inscrições dos
exames vestibulares. Com efeito, sendo o documento obrigatório
para a inscrição naqueles exames, aumenta de forma substancial
a demanda de estudantes nos serviços de atendimento ao cidadão
por parte daqueles que ainda não possuem o referido documento.

Enfim, a participação das escolas estaduais na identificação
dos alunos com certeza ampliará o sentido de “pertencimento”
dos alunos, bem como a elevação da auto-estima e principalmente

o aumento da responsabilidade do individuo pelo efeito de suas
ações.

Para tanto, solicito aos nobres Pares a aprovação deste
projeto de lei

Plenário das Deliberações, 7 de maio de 2007

Deputado Ezequiel Neiva
3° Secretário

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Dispõe
sobre o fechamento de estabelecimentos comerciais que tenham
máquinas caça-níqueis.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1°. – Fica proibido a instalação de máquinas de caça-
niques em qualquer estabelecimento comercial no Estado de
Rondônia.

Art. 2°. – Será fechado e terá cassado o alvará de
funcionamento o estabelecimento comercial que descumprir o
estabelecido no Art. 1° desta Lei.

Art. 3°. – Esta  Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Não é admissível que a prática da exploração criminosa
de máquinas caça-níqueis, continue sendo perpetuada no Estado
de Rondônia, fazendo vit imas, por falta de fiscal ização e
impunidade.

A falta de efetivo da policia federal, a extensão territorial
do país e a proliferação dessas máquinas nas áreas mais periféricas
das cidades, requerem a participação do Estado e do Município
no combate a este tipo de exploração da sociedade.

A propositura objetiva punir àqueles comerciantes que
não cumprem a legislação, submetem os freqüentadores de seus
estabelecimentos a riscas e incentivam a ilegalidade.

Para tanto, solicito aos nobres Pares a aprovação deste
projeto de Lei.

Plenário das Deliberações, 7 de maio de 2007

Deputado Ezequiel Neiva
3° Secretário

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI - O Deputado
que o presente subscreve, nos termos do inciso V do caput do
artigo 176 do Regimento, requer a retirada de tramitação do
Projeto de Lei Nº 028/07, de autoria deste parlamentar, que Cria
o Programa de Incentivo à Apicultura do Estado de Rondônia –
PROMEL DE RONDÔNIA – e dá outras providências.

N. termos
Pede deferimento
Porto Velho, 8 de maio de 2007

Deputado Alex Testoni
1° Vice-Presidente

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM –
Requer encaminhamento de Carta Aberta ao Senhor Governador
do Estado e aos órgãos de comunicação do Estado.

A Parlamentar que ao presente subscrever, requer à Mesa
na forma regimental, seja encaminhada a “carta Aberta Cujubim
chama atenção de Rondônia” ao Senhor Governador do Estado e
aos órgãos de comunicação em todo o Estado de Rondônia. (Carta
aberta em Anexo).
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JUSTIFICATIVA

A Comissão de Parlamentares, denominada Comissão
Municipais da Grande Região de Ariquemes, por intermédio de
seus integrantes, participarem de uma reunião no dia 30 de março
no município de Cujubim, onde se produziu o texto da referida
carta que ora se torna público à imprensa e ao Senhor Governador
do Estado.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2007

Daniela Amorim
Deputado Estadual – PTB

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS –
Requer à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia que interceda junto às Centrais Elétricas de Rondônia
(CERON), a necessidade de expandir a rede elétrica do município
de Mirante da Serra.

O Deputado que subscreve de acordo com o art. N° 172
do regimento interno, requer à Mesa Diretora que interceda junto
Centrais Elétrica de Rondônia para que a mesma venha a realizar
expansão da rede elétrica do município de Mirante da Serra.

JUSTIFIC ATIVA

O preente requerimento solicita que a Mesa Diretora
interceda junto a Centrais Elétricas de Rondônia (CERON)  para
que a mesma realize a expansão da rede elétrica do município de
Mirante da Serra, para atender os chacareiros que formam um
cinturão verde em volta do perímetro Urbano do Município, para
que os mesmos possam ser incluídos no programa Luz Para Todos,
pois suas chácaras estão localizadas na zona rural do Município, de
acordo com a Declaração fornecida pela Prefeitura Municipal de
Mirante da Serra (em anexo).

Este requerimento está consolidado no abaixo assinado
(em anexo) encaminhado pelo Sr. Floriano da Silva pereira,
contando com 70 (setenta) assinaturas dos proprietários de
chácaras.

Diante do exposto, espero que seja o mesmo aprovação
pelos nobres Deputados.

Plenário das Deliberações, 27 de abril de 2007

José Amauri dos Santos
Deputado

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao Senhor
Governador do Estado na forma regimental, da necessidade do
governo através da SETUR – Superintendência de Turismo do
Estado de Rondônia, implantar no município de Pimenteiras e ao
longo das Comunidades de Ribeirinhos no trecho até Costa
Marques, Projeto de Qualificação de Pescadores e Pirangueiros
como Guia Turístico.

O Deputado que a presente subscreve na forma regimental,
indica ao Governo do Estado através da SETUR – a urgente
necessidade de ser implantado no município de pimenteiras e ao
longo das Comunidades de Ribeirinhos no trecho até o município
de Costa Marques o projeto de Qualificação de Pescadores e
pirangueiros como Guia Turístico a fim de atender aos turistas
amantes da pesca esportiva (pesca e solta) visitantes do Vale do
Guaporé todos os anos.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia possuiu a mais bela região propícia
para a pesca esportiva do Brasil, denominado Vale do Guaporé,

trecho que vai de Pimenteiras até o município de Costa Marques.
Essa região divercificação aquática também é considerado o maior
berçário na reprodução das espécies de peixes existentes ao longo
dos rios, lagos e afluentes, que por força de Lei Estadual aprovada
pela Assembléia Legislativa de minha autoria, proibirá a pesca
profissional e predatória e levar novas alternativas de trabalho e
renda as comunidades tem que ser uma constante do Poder
Executiva para a região.

Com a implantação do Programa de Qualificação de Mão
de Obra – dotando os pescadores também como Guias Turísticos
é sem sombra de dúvida um grande passo para garantir a
preservação futura da região do Vale do Guaporé, haja vista, que
os turistas amantes da pesca esportiva irá pagar pela companhia
dos guias e por sua vez, os guias turísticos regional irão trabalhar
pela conscientização da importância da preservação ambiental e o
fim da pesca predatória que já diminuiu as reservas pesqueiras na
região.

Somos sabedores que o Estado de Rondônia através da
SETUR possui todas as condições de qualificar os pescadores em
agentes de turismo, dando a região e aos pescadores novas
alternativas de empregos e renda.

Plenário das Deliberações, 2 de maio de 2007

Deputado Alex Testoni
1° Vice-Presidente

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao
Governador do Estado a urgente necessidade da SEDAM, usar o
pacto federativo e formar um grupo de Técnicos e Consultores
ambientais independentes para acompanhar o IBAMA e o Ministério
do Meio Ambiente, na emissão das Licenças das Usinas do Madeira.

O Parlamentar que a presente subscreve, nos termo
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a urgente
necessidade da SEDAM – Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
usar o pacto federativo e formar um grupo de Técnicos e
Consultores ambientais independentes, diretos ou através de
contratação, para acompanhar o IBAMA Nacional e o Ministério
do Meio Ambiente, na emissão das Licenças Ambientais das Usinas
do Madeira, em razão do Relatório da Presidência da Republica,
apontar falta de gestão dos órgãos federais envolvidos.

JUSTIFICATIVA

Esta semana a força tarefa criada pela Presidência da
Republica, encaminhou ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
relatório apontando as falhas pela não liberação das Licenças
Ambientais das Obras das Usinas do Madeira e segundo o relatório
a demora é única e exclusivamente por falta de gestão da Ministra
Marina Silva.

Entendemos considerar um perigo, manter uma técnica a
frente de um Ministério tão importante para o Brasil, que segundo
o relatório, o atual modelo imposto pelo IBAMA e Ministério de
Meio Ambiente cortou a interlocução entre o Poder Público e os
Empreendedores que geram riquezas, empregos e renda a classe
trabalhadora. É preciso acabar de vez com as ideologias voltadas
para o interesse de uma minoria partidária em contra ponto as
necessidades da Nação Brasileira.

Agora, provado a incompetência e a gestão tendenciosa
do Ministério do Meio Ambiente apontado pelo relatório da próprio
Presidência da Republica, cabe a o Estado de Rondônia colocar a
SEDAM, e através do pacto federativo intervir no processo e colocar
os seus técnicos e aparatos legais na contratação de uma empresa
de Autoria Ambiental para balizar as Licenças Ambientais das Usinas
do Madeira.

No entanto, elogiamos a atitude do Presidente da Republica
Luiz Inácio Lula da Silva do PT pela coragem, e o parabenizamos
pela competência em criar uma força tarefa para investigar os
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reais motivos da demora das licenças ambientais das Usinas do
Madeira.

Nobres Parlamentares ante ao exposto, contamos com o
apoio de Vossas Excelências para a aprovação desta proposição.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2007

Deputado Alex Testoni
1° Vice-Presidente

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de construir um escritório da Agência de
Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON,
no município de Nova União/RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o douto
Plenário na forma regimental, vem através deste indicar ao Poder
Executivo com cópia a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopatoril
do Estado de Rondônia – IDARON, a construção de uma unidade
operacional no município de Nova União – RO.

JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente, nobres colegas, atendendo solicitações dos
associações de produtores rurais e lideranças locais, peço apreciação
e aprovação da referida indicação, em virtude daquele município
apresentar demanda, que justifica a referida construção.

Sabidamente o município de Nova União apresenta número
estimado de 9.500 habitantes. A referida construção vem
proporcionar um atendimento digno aos produtores, considerando
a precariedade das atuais instalações. Vale salientar que a IDARON
já recebeu a título de sessão de uso, uma área destinada a
construção do referido escritório.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para externar as
Vossas Excelências nossa confiança no pronto atendimento aos
anseios desta coletividade.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2007

Luiz Cláudio
Deputado Estadual - PTN

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de pavimentar as ruas internas da
Diretoria de Ensino da PM/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo a necessidade de
pavimentação nas ruas internas da Diretoria de Ensino da Polícia
Militar.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação ao Poder Executivo, tem por objetivo
propiciar aos servidores públicos militares do Estado de Rondônia,
um ambiente propicio ao desenvolvimento das atividades docentes
e discentes daquela instituição de ensino.

A Diretoria de Ensino é uma escola que absorve o cidadão
oriundo da sociedade, para freqüentar o curso de formação básica
policial, de especialização e de aperfeiçoamento de Praças e Oficiais,
para devolvê-lo à sociedade como um Policial Militar qualificado ao
serviço operacional, no combate à criminalidade ou em atividades
administrativas.

A referida escola, também recebe alunos de outros Estados
da Federação, para cursos de graduação ou de aperfeiçoamento
que fazem parte da grade curricular de ascensão funcional dentro
dos quadros internos da Policia Militar.

Justif icamos também, que a Unidade Ensino é uma
construção antiga e inadequada ao desempenho das instruções

ministradas em especial as que dependem de aplicações práticas
externas, tais como abordagem, blitz, desfi les, e que em
determinado período do ano fica impraticável devido as poças de
lama e no período da estiagem a poeira etc.

Assim sendo, e dado a necessidade dos serviços, sugerimos
duas alternativas: a cobertura asfaltica ou a pavimentação por
bloquetes, que tem grande durabilidade e praticidade.

Portanto, solicito apoio dos nobres Pares.
Plenário das Deliberações, 4 de maio de 2007

Deputado Ezequiel Neiva
3° Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de viabilizar a recuperação da Linha 64.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
mecanismos visando a recuperação e manutenção da linha 64, no
trecho compreendido entre a BR – 429 município de Alvorada do
Oeste a Nova Brasilandia do Oeste.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa a sensibilizar o Poder Executivo,
quanto a necessidade de disponibilizar mecanismos que implemente
a recuperação e possível manutenção da linha 64 entre a BR –
429 do município de Alvorada do Oeste a cidade de nova Brasilandia
do Oeste. A indicação em epígrafe se justifica em virtude da
referida linha ter um fluxo de trafego considerado, de modo que
a má condição da estrada prejudica a trafegabilidade, trazendo
transtorno e prejuízo à população que trafegam a linha citada
acima.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2007

Dep. Néri Firigolo

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de agilizar a recuperação da Linha 52.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo a necessidade de
disponibilizar mecanismos visando a recuperação da linha 52, no
trecho compreendido entre a cidade do Alvorada do Oeste e
Urupá.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa sensibilizar o Poder Executivo
quanto a necessidade de implantar instrumentos que possibilite a
recuperação da linha 52, que liga o município de Alvorada do
Oeste a Urupá. Tal solicitação se faz necessário em virtude do
grande fluxo de trafegabilidade suportada pela citada linha
comporta desta forma a recuperação é um processo de extrema
importância, uma vez que irá facilitar a locomoção dos transeuntes
na referida região.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2007

Dep. Néri Firigolo

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de viabilizar a recuperação da Linha 09.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo a necessidade de
disponibilizar mecanismos com vista a recuperação da linha zero
nove, no trecho compreendido entre a linha 64 no município de
Alvorada do Oeste ao município de Castanheiras.
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JUSTIFICATIVA

A estrada em questão tem uma função de extrema
importância para a região, tendo em vista que, funciona como
um elo de ligação, entre os municípios de Alvorada do Oeste e
Nova Brasilandia do Oeste, portanto a sua recuperação contribuirá
com o desenvolvimento não só da região citada, mas sim de todo
o Estado.

Plenário das Deliberações, 8 de maio de 2007

Dep. Néri Firigolo

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de estadualizar o
Travessão B-80 que liga a BR-364 à Linha C-0, no Município de
Cacaulândia.

O Deputado que a presente subscreve, obedecendo ao
disposto no Regimento Interno e ouvido o douto Plenário, indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de estadualizar o
Travessão B-80 que liga a BR 364 a linha C-0, no município de
Cacaulândia

JUSTIFICATIVA

A presente indicação dispõe sobre a necessidade de
estadualizar o Travessão B – 80 que liga a Br 364 a linha C – 0 no
município de Cacaulândia, pois o referido travessão já foi de
responsabilidade do Estado, tendo o mesmo aproximadamente
34 (trinta e quatro quilômetro de extensão), sendo que, tem um
tráfego intenso de veículos, por ser uma região de grande
produção de grãos, leite e gado de corte.

Devido este grande tráfego de veículos, e o desgaste
proporcionado pela época das chuvas, a Prefeitura de Cacaulândia
não tem como manter esta vicinal em condições ideais para que
seus usuários que na maioria são pequenos produtores rurais que
moram as margens deste travessão, possam trafegar com
segurança.

Para tanto, e que, a sua população juntamente com o
vereador representante daquela região estão reivindicando que
o Estado retorne dar a manutenção a este travessão.

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

Plenário das Deliberações, 7 de maio de 2007

José Amauri dos Santos
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de disponibilizar
equipamento Braille para a Escola Estadual de Ensino Fundamental
Florizel Lamego Ferrari do Município de Mirante da Serra.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
Regimento Interno e ouvido o douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de disponibilizar equipamento
Braille para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Florezel
Lamego Ferrari do município de Mirante da Serra.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares
A presente indicação dispõe sobre a necessidade do

Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Educação
disponibilizar equipamento de apoio e aprendizagem, para que os
professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Florezel

Lamego Ferrari venham atender os alunos de necessidades
especiais, em especial aos deficientes visuais, dos quais a escola
conta com 45 (quarenta e cinco) alunos nestas condições, sendo
que a escola já conta com um espaço físico disponível para realizar
o atendimento e professores habilitados, necessitando somente
dos materiais abaixo descrito para poder atender esta clientela.

04 Regletes completos;
01 Máquina de datilografia;
01 Thermoform;
01 Impressora Braille e,
01 Circuito Fechado de Televisão (CCTV)

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

Plenário das Deliberações, 7 de maio de 2007

José Amauri dos Santos
Deputado Estadual

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Requer
Moção de Louvor à Universidade Luterana do Brasil – ULBRA.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais requer aprovação de “Moção de Louvor” para
Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, que comemora 35 anos
de Ensino Superior, e tem uma unidade representativa desta
Instituição em Porto Velho hà 07 anos, prestando relevantes
serviços a comunidade.

JUSTIFICATIVA

1.1 Histórico da Comunidade Evangélica Luterana “São
Paulo” (CELSP)

A Comunidade Evangélica Luterana “São Paulo” (CELSP),
mantenedora do Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto
Velho – ILES/PVH é uma Instituição Confessional ligada à Igreja
Evangélica Luterana do Brasil (IELB). O trabalho missionário em
Canoas iniciou em 1905, através da paróquia de São Leopoldo,
inicialmente constituído como ponto de pregação da Comunidade
Evangélica de São Leopoldo.

Naquele mesmo ano de 1905, o núcleo em Canoas foi
recebido como comunidade irmã na Convenção Distrital realizada
em Jaguari RS, de 29 de abril a 2 de maio, sob a denominação de
“Comunidade Evangélica Luterana São Paulo”. Com o crescimento
do número de filiados à CELSP, tornou-se necessário construir
uma capela ou igreja para as diversas atividades típicas de uma
congregação religiosa. Havia também a necessidade de ensinar os
filhos a ler, escrever e de inteirá-los dos conteúdos bíblicos. Na
época, havia na região apenas escolas estaduais, com lições em
português, e escolas católicas maristas.

As crianças da CELSP pouco ou nada entendiam de
português, e seus pais desejavam uma educação luterana. A
atividade escolar iniciou em 15 de fevereiro de 1911, com uma
escola primária com dezesseis alunos, primeiramente, com
propósito de suprir as necessidades de seus afi l iados, e
posteriormente ampliando a oferta para a população canoense.
Durante longo tempo, essas atividades de ensino se limitaram ao
primário, e a uma escola. A boa aceitação de tal ensino pela
sociedade canoense induziu à expansão daquela primeira escola,
não só número de vagas, mas também introduzindo por completo
a educação primária. Além disso, motivou mantenedora a abrir
outras escolas primárias.

A preocupação com a educação primária levou a
Comunidade a manter, mesmo a duras penas, o ensino fundamental
desde 1911, seis anos após a própria criação. A preocupação com
ensino secundário e superior veio a manifestar-se muito mais tarde,
com a criação da Faculdade de Administração em março de 1972,
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com 50 vagas. O antigo Conselho Federal de Educação, mediante
Parecer nº 2.268/74, autorizou o funcionamento das Faculdades
Canoenses (FACA), em 1974. Em janeiro de 1988, o Presidente
da República, senhor José Sarney, autorizou pelo Decreto nº 95.623
a criação da Universidade Luterana do Brasil, a partir das Faculdades
Canoenses, pela via de autorização. Atualmente, cerca de 10.446
alunos do ensino fundamental e médio (Uruguai 224 do ensino
Fundamental mais 316 do Ensino Médio sul do Brasil 2616 do
ensino fundamental, mais 4149 do ensino médio, Norte 2278 do
ensino fundamental, mais 863 do ensino médio) usufruem a
educação como um serviço primordial caracterizado como um direito
do cidadão e condição indispensável para a democratização da
sociedade.

São, no total 15 cursos profissionalizantes em nível de ensino
médio em pleno funcionamento. As escolas da CELSP são
importantes agentes culturais em suas comunidades,
desenvolvendo a idéia de que o ensino deve ser o nascimento da
criatividade, fazendo surgir a análise crítica do mundo em que
vivemos. A Comunidade Evangélica Luterana “São Paulo” é
mantenedora, também de um grande complexo universitário. No
Rio Grande do Sul, está a Universidade Luterana do Brasil
atualmente, com 43.526 alunos nos seus diversos cursos. Nos
Estados de Goiás, Tocantins, Amazonas, Rondônia e Pará, mantém
os Institutos Luteranos de Ensino Superior e os Centros
Universitários, com mais de 12.332 alunos em cursos de nível
superior. Acrescentem-se, ainda, nesses Institutos e Centros, os
cursos de pós-graduação lato sensu. Desenvolve igualmente o
Projeto Brasil/Marcosul, oferecendo pós-graduação stricto sensu,
nos campi de Canoas, Manaus, Palmas e Ji-Paraná.

O projeto conta com 16 universidades conveniadas à
ULBRA: de Portugal, Espanha, França, Estados Unidos, Cuba e
Argentina, com 826 alunos cursando, tendo concluído o doutorado
34 e o mestrado 70. O número de Projetos de Pesquisa cresceu
de 56 em 1997 para 541 em 2003 e o número de Projetos do
Programa de (dissertações de Mestrado e teses de Doutorado)
apoiados financeiramente pela ULBRA passaram de 0 (zero) em
1997 para 228 em 2003.

As atividades de extensão contam  com 50 cursos por
semestre além de desenvolver o Projeto “Universidade para a
Terceira Idade”. Atividades culturais são priorizadas igualmente
nas áreas musical, cênicas, museus, uma emissora de rádio, áreas
de lazer e esportes, bem como na editora própria, com 140 títulos
em catálogo e 150.000 exemplares vendidos. Possui ainda, serviços
para seus alunos e acadêmicos, como Capelania, Orientação
Educacional e Psicológica, restaurantes, lanchonetes, áreas de
lazer, áreas de conveniência, apart hotel com 102 apartamentos.

Mister destacar-se a atuação do CELSP também na saúde,
mantendo cinco hospitais, 32 consultórios médicos, a perfazer
um total de 1.050 leitos e 620 médicos, com o Plano de Saúde
ULBRA, possuindo 42.000 associados. A potencialidade da CELSP
e sua vocação para o crescimento e compromisso social são
indubitáveis, haja vista que, em 1911, tudo que possuía era uma
pequena capela, à qual se anexava uma sala de aula em madeira.

Toda a infra-estrutura e a experiência educacional
conquistadas ao longo desses 86 anos possibilitam justas e positivas
projeções para o futuro, que alicerçado num passado de sucessos
e conquistas, só tende a ser promissor.

1.2 Histórico do Instituto Luterano de Ensino Superior de
Porto Velho

1.2.1 Localização e Área de Abrangência

Em 2006 o Estado de Rondônia completou vinte e quatro
anos de existência como unidade da federação sendo que desde
1998 ostenta a sétima posição dentre os Estados mais ricos,
segundo o Atlas do Mercado Brasileiro. Nesse contexto, insere-se
o município de Porto Velho, sede do ILES, com 334.585
habitantes, sem contar ainda as populações dos municípios

integrantes da macro região, que são Itapuã do Oeste, Guajará-
Mirim, Candeias do Jamari, Ariquemes e Nova Mamoré, totalizando
uma população estimada de 650 mil habitantes, 54% da população
do Estado, Porto Velho é ainda, via fluvial-terrestre, ponto de
passagem e ligação entre a Região Norte e as demais regiões
brasileiras.

Pode-se, portanto, constatar que a área de alcance do
ILES extrapola os limites municipais fato que favoreceu amplas
demandas para o ensino superior, ma vez que mais de 90.090
alunos, concluem o ensino médio anualmente em Porto Velho e
o ensino fundamental possui 72.877 alunos matriculados. O Estado
de Rondônia possui 24 instituições de ensino superior, distribuídos
nos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Cacoal, Rolim de
Moura, Vilhena, Colorado do Oeste, Ariquemes, Jaru e Pimenta
Bueno.

Em se tratando da Educação Básica no Estado de Rondônia,
concluíram o ensino fundamental em 1999, 42.590 mil, sendo
4.524 mil alunos no município de Porto Velho e no ensino médio,
11.473 alunos num universo populacional de mais de 1.379.787
mil habitantes, segundo dados atuais do IBGE. É bem verdade
que a área de alcance do ILES extrapola os limites do Estado de
Rondônia, mas se restringirmos nossa análise, apenas nele,
constatamos suas inúmeras possibilidades: a indústria cresce, o
comércio se expande, a iniciativa privada investe, o setor
educacional se amplia, a produção agrícola ascende mais
acentuadamente, principalmente após a inauguração do Porto
graneleiro em Porto Velho, o efetivo de rebanhos do Estado se
amplia, contando atualmente com quase 8 milhões de cabeças
de gado, e as possibilidades de desenvolvimento são, enfim,
múltiplas.

1.2.2 Localização e Posição Estratégica do Estado de
Rondônia

O Estado de Rondônia faz parte da Amazônia Brasileira e
situa-se na parte oeste da Região Norte do Brasil. Sua origem
está vinculada à criação da Capitania de São José do Rio Negro
em 1755, quando sua agricultura começou a se desenvolver. O
Estado limita-se ao Norte e Nordeste com o Amazonas, a Leste e
Sudeste com o Mato Grosso, a Oeste com a República da Bolívia,
e a Noroeste com o estado do Acre, perfazendo uma extensão
territorial de 238.512,8 Km2, correspondente a 6,79% da Região
em que se insere e a 2,86% do território nacional.

A evolução político-administrativa de Rondônia inicia-se, de
fato, em 1943, ano em que o então Presidente da República,
Getúlio Vargas, criou cinco Territórios para garantir a segurança
das fronteiras do Brasil: Ponta Porã, Iguaçu, Rio Branco, Amapá e
Guaporé. Em fevereiro de 1956, o Território Federal do Guaporé
passou a designar-se Terri tório Federal de Rondônia em
homenagem ao sertanista Marechal Cândido Mariano da Silva
Rondon. O Estado de Rondônia foi criado em 22 de dezembro de
1981, por meio da Lei Complementar nº 041, e foi instalado em 4
de janeiro de 1982, época em que o Estado encontrava-se dividido
em treze municípios. Segundo dados d IBGE, Rondônia possui
uma população de 1.379.787 habitantes, distribuídos em 52
municípios.

1.2.3Histórico e Características do Município de Porto Velho

A povoação de Porto Velho teve início em 1907, com a
construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, conseqüência
do tratado de Petrópolis, celebrado entre o Brasil e a Bolívia, no
ano de 1903. Sua primeira denominação foi “Porto do Velho”
pelo fato de residir o velho Pimentel, um dos primeiros moradores
da região. O município de Porto Velho, na época ainda pertencente
ao estado do Amazonas, foi criado em 2 de outubro de 1914 e
instalado em 24 de janeiro de 1915. No ano de 1943, Porto
Velho foi escolhido para ser a capital do recém criado Território
Federal do Guaporé. Essa condição manteve-se até 1956, quando
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aconteceu a mudança do nome para Rondônia, em homenagem
ao Marechal Cândido Rondon.

Em 1981, foi criado o estado de Rondônia. A cidade é
formada por planícies, com serras relativamente baixas. Com
temperatura média acima dos 28ºC, Porto Velho é uma cidade
quente apresentando elevada umidade relativa e chuvas
abundantes. O Município é coberto pela Floresta Equatorial,
banhada pelo Rio Madeira, principal braço direito do Rio Amazonas,
Porto Velho conta com três áreas de terras indígenas: Karitiana,
Kaxaraxi e Karipunas. O Município possui uma área 34.068,54 Km2

e um total de 12 distritos, onde vive uma população de 334.585
habitantes, num percentual de 82% na área urbana e 18% na
área rural.

Localização:
Ao Norte: Estado do Amazonas
Ao Sul: Município de Nova Mamoré e Buritis
Ao Leste: Município de Candeias do Jamari e Alto Paraíso
Ao Oeste: Município de N. Mamoré, República da Bolívia e Estado
do Acre.

Ante ao histórico apresentado às Vossas Excelências,
contamos com o apoio dos Nobres Parlamentares para a aprovação
desta proposição.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Requer
que seja aprovado Voto de Repúdio à Ministra Marina Silva, do
Meio Ambiente.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa,
na forma regimental, seja aprovado Voto de Repúdio à Ministra
Marina Silva do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA,
em razão da sua atitude contrária a construção das Usinas Elétricas
de Santo Antônio e Girau, bem como o fato de autorizar,
legalmente, que os fiscais do IBAMA do Acre fiscalize Rondônia,
em total desconsideração aos fiscais do IBAMA do nosso Estado,
prejudicando sensivelmente os interesses do nosso Estado.

JUSTIFICATIVA

Tomamos a iniciat iva em apresentar o presente
Requerimento, considerando que a forma como a Excelentíssima
Senhora Ministra Marina Silva tem agido em relação aos interesses
do Estado de Rondônia, deixa claro e evidente de que o seu
propósito não é outro, senão criar dificuldades e prejuízos a
Rondônia.

O ato mais recente dessa perseguição ao nosso Estado,
está sendo em relação à construção das Usinas de Santo Antônio
e Girau, com o argumento da Eminente Ministra de que tal obra
causará um enorme impacto ambiental e prejudicará sensivelmente
os ribeirinhos.

Querendo com isso, dar a entender que realmente está
preocupada com a questão social do nosso Estado. Mas, na
realidade o seu objetivo é tão somente evitar que essa fenomenal
obra seja construída em Rondônia, trazendo crescimento e
desenvolvimento não apenas ao nosso Estado, mas sim à toda
Região Norte.

Como também, baixou norma em que concedeu
competência para os fiscais do IBAMA do Estado do Acre fiscalizar
Rondônia, o que é total menosprezo ao quadro de fiscais do IBAMA
do nosso Estado. Com essa atitude abusiva da Ministra ela, no
mínimo, transmite um recado: o pessoal do IBAMA de Rondônia é
incompetente. Isso é inadmissível sob todos os aspectos.

Por outro lado, quando trata-se de ações do Governo
Federal em benefício ao seu Estado, o Acre, o seu empenho é
total, inclusive deixando de observar os pré-requisitos que a
legislação federal estabelece, como por exemplo no que se refere
ao desmatamento, sendo que o Acre foi campeão nesse crime
ambiental, no entanto lá pode e não há nenhum impedimento
do IBAMA.

Portanto, solicitamos o apoio e o voto dos nobres Pares.
Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2007.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NEODI CARLOS - Requer a
prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Temporária
Especial, constituída pelo Ato nº P/008/07.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos do
artigo 32 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Considerando a aprovação do requerimento nº 003/07,
apresentado na sessão ordinária do dia 27 de fevereiro de 2007,
subscrita por um terço dos Deputados deste Parlamento.

Considerando que, de acordo com o Art. 1º do Ato nº P/
008/2007, de 13 de março de 2007, a Comissão Temporária
Especial para apurar possível quebra de decorro parlamentar foi
composta de cinco membros, e com prazo de 30 (tinta) dias de
funcionamento.

Considerando que, conforme determina o § 4º do Art. 30
do Regimento Interno, a referida Comissão Especial deveria instalar-
se no prazo de cinco dias após a nomeação de seus membros.

Considerando que não ocorreu nenhuma reunião da
Comissão Especial destinada a apurar possível quebra de decoro
parlamentar pelos Deputados citados.

Considerando que a Comissão Especial dai requerida e
constituída com fim determinado e que os trabalhos sequer foram
iniciados.

Requer a prorrogação do prazo de funcionamento da
Comissão Temporária Especial para apurar possível quebra de decoro
parlamentar, constituída e nomeada através do Ato nº P/008/
2007, de 13 de março de 2007, por até 30 (trinta) dias, a contar
da aprovação do presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007.

Neodi Carlos – Presidente ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de instalar Postos
Policiais nos Distritos de Santa Cruz da Serra e Bom Jesus, no
município de Jaru.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de Instalar Postos Policiais nos
Distritos de Santa Cruz da Serra e Bom Jesus no município de
Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de Instalar

Postos da Polícia Militar nos Distritos de Santa Cruz da Serra e Bom
Jesus no município de Jaru, em virtude destes dois Distritos estarem
localizados distante da sede do Município. Distritos este que já
possui uma estrutura física com escolas Estaduais e Municipais,
Postos de Saúde, vários estabelecimentos comerciais e um grande
número de residências.

Não contando com nenhuma guarnição na região, faz-se
necessário a instalação destes postos da Polícia Militar, para atender
esta população, que hoje, encontra-se desguarnecida de
atendimento preventivo da Segurança Pública do Estado.

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

Plenário das Deliberações, 07 de março de 2007.

Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade que seja construída
uma Quadra Poliesportiva na Escola Estadual de Ensino Fundamental
Nilton de Oliveira Araújo no município de Jaru.
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O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de construir uma Quadra
Poliesportiva na Escola Estadual de Ensino Fundamental Nilton de
Oliveira Araújo no município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de

construir uma Quadra Poliesportiva na Escola Estadual de Ensino
Fundamental Nilton de Oliveira Araújo, localizada no Setor 8 (oito),
que não conta com um local apropriado para desenvolver suas
aulas de educação física para os seus 300 (trezentos) alunos, por
que, a mesma, esta localizada após a ponte do rio Jaru, portanto
isolada da área central do município, e não conta com nenhum
local apropriado para realizar suas atividades esportivas e culturais,
e esta quadra virá atender tanto a comunidade estudantil como
também a comunidade em geral.

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

Plenário das Deliberações, 07 de maio de 2007.

Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao
Poder Executivo a necessidade da instalação de um Instituto
Médico Legal – IML na cidade 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 viabilizar a instalação de
uma unidade do Instituto Médico Legal na cidade de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

A implantação de um Instituto Médico Legal na cidade de
Ji-Paraná, com estrutura semelhante ao IML de Porto Velho é
uma justa reivindicação da população de Ji-Paraná bem como dos
profissionais da área legista da cidade, ademais, essa reivindicação
também tem sido motivo de constantes cobranças por parte dos
meios de comunicação daquela região.

Outrossim, nossa proposição justifica-se em virtude da
posição geográfica de Ji-Paraná, além de tratar-se da segunda
maior cidade de Rondônia. Vale ressaltar ainda que a Delegacia
Regional do município dispõe de cinco médicos legistas, um médico
odontólogo legal e um auxiliar de necropsia em seu quadro de
servidores.

Diante da relevância do pleito, conto com a aprovação dos
nobres pares.

Plenário das Deliberações, 04 de maio de 2007.

Jesualdo Pires – 1º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de firmar convênio com a Prefeitura
de Presidente Médici, visando construção de uma praça, no distrito
de Estrela de Rondônia.

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 convênio com a
Prefeitura de Presidente Médici visando construção de uma praça
no distrito de Estrela de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

A população do distrito de Estrela de Rondônia, município
de Presidente Médici, não dispõe de nenhuma opção para prática

de lazer e a construção da tão sonhada praça é um antigo anseio
daquela comunidade.

Vale esclarecer também que a construção da praça,
principalmente com calçamento e implantação de iluminação, será
de fundamental importância para o distrito de Estrela de Rondônia
tendo em vista que a comunidade local encontra-se nos
preparativos para a realização da 3ª Festa do Maracujá, que
acontecerá no próximo mês de setembro, um dos principais eventos
culturais que acontece naquela localidade.

Diante do exposto, conto com a aprovação dos nobres
pares.

Plenário das Deliberações, 04 de maio de 2007.

Jesualdo Pires – 1º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de viabilizar a recuperação da Linha
A-9, localizado no município 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 recuperação da
rodovia denominada Linha A-09, localizada no município de Urupá.

JUSTIFICATIVA

Nossa proposição tem por objetivo atender a uma antiga e
justa reivindicação da população que reside ao longo da Linha A-
09, pois a estrada encontra-se bastante deteriorada e há muito
carece de serviços de manutenção tais como aterro e
encascalhamento.

Outrossim, quero salientar que a recuperação da referida
estrada é de fundamental importância para os moradores daquela
região tendo em vista ser a única via de acesso da comunidade à
sede do município, contudo, também o único meio de escoação
da produção rural.

Sendo assim, conto com a aprovação dos nobres pares.
Plenário das Deliberações, 07 de maio de 2007.

Jesualdo Pires – 1º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
senhor Governador do Estado, a necessidade de viabilizar a reforma
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Petrônio
Barcelos, neste município de Porto Velho.

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 reforma da EEEFB. Petrônio
Barcelos, do município de Porto Velho, conforme as prioridades a
seguir:
- Colocação de uma caixa d’água de 5.000 litros;
- Reforma e ampliação dos banheiros dos alunos;
- Transformação do banheiro de funcionários, atualmente
desativado, em uma sala de atendimento da psicóloga;
- Reforma da grade de proteção interna da quadra de esportes.

JUSTIFICATIVA

Essa reforma atende as primeiras necessidades da referida
escola, visando oferecer melhores condições de atendimento aos
alunos, no total 1350 alunos e mais 63 funcionários,
proporcionando segurança e conforto, pois quando se trata da
falta de água e banheiro, necessidades básicas de todo indivíduo,
vira em “caos”, passa a questão de higiene e saúde.

Quando a grade de proteção da quadra de esportes, com
certeza ela deverá estar em boas condições para oferecer maior
segurança aos alunos, tantos aos que estão lá praticando esportes,
como aos que estão fora, no pátio, evitando que machuquem.
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É primordial a Escola ter um espaço próprio para
atendimento psicológico, pois muitos alunos necessitam desse
amparo, mesmo porque, o atendimento não é só aos alunos, mas
também aos demais membros da família, pois a causa normalmente
não é individualizada, envolve o meio familiar.

Desta forma estaremos contribuindo para que os alunos
possam se sentir acolhidos pela escola de forma que encontrem
conforto e assim, abertos para adquirir melhor aprendizagem.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2007.

Valter Araújo – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Governador do Estado sobre a necessidade de enviar a esta Casa
Legislativa, projeto de lei, alterando o artigo 5º anexo II, da Lei
nº1.068, de 19 de abril de 2002.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade
de enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei alterando o artigo
5º e anexo II da Lei nº 1.068 de 19 de abril de 2002, conforme
anteprojeto em anexo.

JUSTIFICATIVA

Em abril de 2002, esta Casa de Leis aprovou a Lei Ordinária
nº 1.068, que altera a estrutura dos Grupos Ocupacionais que
nomina, atualizando-a em relação à moeda corrente do País,
excluindo-os do Capítulo XIII e respectivas seções – artigos 31 a
47, da Lei Complementar nº 67, de 9 de dezembro de 1992.

A nossa pretensão é corrigir algumas distorções
detectadas após a implantação da estrutura de remuneração
criada da Lei nº 1.068/2002, visando a rigor sanar algumas situações
que na forma atual em que se encontram determinadas categorias
de servidores estão sendo favorecidas em detrimento de outras.

Visto que uma das metas da atual administração é resgatar
a credibilidade e a confiança do funcionalismo estadual e demais
população é que vemos a necessidade de tal alterações.

Ante o exposto acima, encaminhamos o incluso
anteprojeto e solicitamos ao Senhor Governador do Estado que
o faça retornar, o mais breve possível para que esta Casa de Leis,
na forma de projeto de lei possa corrigir as alterações acima citadas
na Lei 1.068/2002.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007.
Valter Araújo – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
senhor Governador do Estado, a necessidade de estadualizar a
Estrada da Penal, em toda a sua extensão, neste 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 estadualizar a Estrada da Penal, em
toda sua extensão, neste município de Porto Velho/RO.

JUSTIFICATIVA

Com a estadualização da estrada, passará para o Estado a
responsabilidade em recuperar o trecho que se segue além do
Presídio Urso Branco, trecho este que necessita urgentemente
de recuperação através de encascalhamento, colocação de
bueiros e pontes, atendendo assim, as reivindicações dos
moradores ao longo da linha e da comunidade do Grande Cujubim,
viabilizando o escoamento de seus produtos, base de sustentação
da família.pdooamento de seuys longo da linha e da comunidade
do Grande Cujubim, viabilizando o escoamento de seus produtos,
base de sustentação da família.

Em virtude da falta de manutenção desse trecho, até em
função do asfaltamento até o Presídio, vem ocasionando sérios
transtornos aos produtores, não só no transporte de seus
produtos, mas de locomoção de doentes que necessitam vir com
urgência, atrás de assistência, inclusive de toda comunidade do
Cujubim Grande, que tem nela, o acesso à Capital.

Solicito aos nobres colegas, a aprovação deste pleito, pois
estamos aqui para somar, buscar melhores perspectivas para essa
população que tanto necessitam de benfeitorias para melhorar
sua condição de vida.

Valter Araújo - Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
senhor Governador do Estado, a necessidade de viabilizar a
construção para implantação de creches nos distritos de Extrema
e Nova Califórnia, no município de Porto Velho.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, ouvido o douto
Plenário na forma regimental conforme Art. 188, a necessidade
de viabilizar a construção para implantação de creches nos distritos
de Extrema e Nova Califórnia, município de Porto Velho/RO.

JUSTIFICATIVA

Infelizmente toda mulher mãe de criança pequena  que
está em casa, significa que não tem condições de trabalhar fora,
em função da falta de local para deixar seu filho e/ou alguém de
confiança que possa dar assistência à criança.

Nessas comunidades, as mães necessitam trabalhar a fim
de ajudar no orçamento familiar, sem contar que muitas mães são
o arrimo da casa, principal responsável pela sobrevivência familiar
e essa creche vem ao encontro para atender as precariedades
dessas pessoas e assim viabilizar melhoria de vida e acesso às
crianças a um atendimento básico para um futuro melhor.

Plenário das Deliberações, 04 de maio de 2007.

Valter Araújo – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual, a designação do Shopping Cidadão itinerante
no Assentamento Santa Catarina, no município de Theobroma.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, que seja designado o
Shopping Itinerante no Assentamento Santa Catarina, no município
de Theobroma.

JUSTIFICATIVA

No referido assentamento, que se localiza a 30 Km de
Theobroma, reside aproximadamente 600 famílias que necessitam
de atendimento de emissão de documentos, principalmente de
identidade, que é essencial para a vida de qualquer cidadão.

É difícil para essas pessoas se deslocarem até a sede do
Município, e diante do grande número de pessoas que serão
atendidas, é mais cômodo que os serviços sejam disponibilizados
na própria localidade, pois caso dependam de deslocamento
acabam ficando sem os referidos documentos e sendo prejudicados
quando da necessidade de sua utilização.

Por isso, pleiteamos junto ao Executivo Estadual que
providencie a realização desses serviços de emissão de documentos
que será muito útil as famílias da referida localidade.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007.

Tiziu Jidalias – Deputado Estadual
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ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº1499/2007

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

R E S O L V E

Conceder, a servidora REGINA CÉLIA DE ALMEIDA EL
RAFIHI, cadastro nº267-6, Cargo de Diretora do Departamento
de Cerimonial, Suprimento de Fundos no valor de R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), no elemento de despesa nº.
3390.30, para atender despesas de Material de Consumo e
R$5.000,00 (cinco mil reais), no elemento de despesa n°. 3490-
39, para atender despesas de Prestação de Serviços (Pessoa
Jurídica) deste Cerimonial, conforme processo nº. 01745/2007.

Porto Velho, 04 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1501/2007

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 27 a 30/04/
07, ao servidor JÂNIO HENRIQUE DE CARVALHO BRAGA,
cadastro nº012577-5, Cargo de Assessor Parlamentar, lotado no
Departamento de Polícia Legislativa, para deslocar-se aos Municípios
de Ariquemes e Machadinho D’Oeste - RO, para prestar serviço a
esta Casa Legislativa, conforme Processo nº. 01750/2007.

Porto Velho, 04 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1502/2007

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

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 04 à 07/05/
2007, ao servidor ALLAN AMORIM LINS, cadastro nº012568-4,
Cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Departamento de Policia
Legislativa, para deslocar-se aos Municípios de Ariquemes, Cujubim
e Machadinho D’Oeste - RO, para prestar serviço a esta Casa de
Leis, conforme Processo nº. 01751/2007.

Porto Velho, 04 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1512/2007

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

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/
2007 ao Deputado Estadual FRANCISCO CARVALHO DA SILVA,
cadastro nº09039-0, para deslocar-se a Brasília - DF, para participar
de Reunião com o Líder do PMDB, conforme Processo nº. 01755/
2007.

Porto Velho, 07 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1519/2007

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

A L T E R A R

O Cargo para Chefe da Divisão de Controle e Folha de
Pagamento, código DGS-4, do Servidor CLODOALDO ANDRADE,
a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 07 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1520/2007

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

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 23 a 27/05/
07, ao servidor WALTER BARTOLO, cadastro nº012739-1, Cargo
de Assistente Parlamentar, lotado no Gabinete da Presidência,
para deslocar-se aos Municípios de Rolim de Moura e Alta Floresta
D’Oeste - RO, para representar o Presidente desta Casa de Leis
na Festa do Divino Espírito Santos, conforme Processo nº. 01757/
2007.

Porto Velho, 07 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01524/2007

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

L O T A R
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TEODOLINDA CASTILHO DE OLIVEIRA, cadastro nº
438-3, ocupante do Cargo de Agente de Serviços, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Miguel
Sena, a partir de 27 de abril de 2007.

Porto Velho, 08 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1525/2007

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

L O T A R

FATIMA ERENICE DE AMORIM, cadastro nº 832-7,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a
partir de 04 de maio de 2007.

Porto Velho, 08 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1526/2007

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

L O T A R

EUNILSON COSTA FREITAS, cadastro nº 896-3,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo, na Divisão de Almoxarifado e
Patrimônio, a partir de 27 de abril de 2007.

Porto Velho, 08 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1527/2007

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

L O T A R

ANITA DA SILVA DE VILHENA, cadastro nº 597-7,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo, na Divisão de Comunicação e
Expediente, a partir de 03 de maio de 2007.

Porto Velho, 08 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1528/2007

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

L O T A R

MARILENE SOUZA GUERRA, cadastro nº 380-6,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo, na Divisão de Comunicação e
Expediente, a partir de 03 de maio de 2007.

Porto Velho, 08 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1529/2007

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

L O T A R

ANTONIO LUIZ GOMES VIEIRA, cadastro nº 831-0,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a
partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 08 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1530/2007

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

L O T A R

PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, cadastro nº 707-2,
ocupante do Cargo de Agente de Serviços, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir
de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 08 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1543/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 04/05/2007 à
05/05/2007, ao Deputado Estadual JIDALIAS DOS ANJOS
PINTO, cadastro nº 012187-2, para deslocar-se a Jarú, Ouro Preto
e Ji-Paraná - RO, para acompanhar o Governador em Solenidades
Oficiais, conforme Processo nº 1801/2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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 ATO/ADM/GP/Nº 1544/2007

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

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 28/04/2007 à
30/04/2007, ao servidor ANTONIO ALVES DA SILVA, cadastro
nº. 012807-6, Cargo de Assistente Técnico, lotado no
Departamento de Policia Legislativa, para deslocar-se aos municípios
de Cacoal - RO, para fazer segurança pessoal do Deputado Valdivino
Tucura que se encontra ameaçado de morte, conforme Processo
nº. 1800/2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1538/2007

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 o Gabinete da Controladoria, do servidor
ALBINO FALCÃO DE CARVALHO que exerce o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, a
partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1532/2007

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 o Departamento Financeiro, da servidora
ANGELA POSSER RAMOS que exerce o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessora Técnica, código AT-26, a partir de 1º
de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1519/2007

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

A L T E R A R

O Cargo para Chefe da Divisão de Controle e Folha de
Pagamento, código DGS-4, do Servidor CLODOALDO ANDRADE,
a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 07 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1540/2007

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

DIVINO FAGUNDES FURTADO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-25,
no Departamento de Serviços Gerais, a partir de 1º de maio de
2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1523/2007

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

FABIANE RIBEIRO DE LIMA, do Cargo de Provimento
em Comissão, do Departamento Médico, a partir de 1º de maio
de 2007.

Porto Velho, 08 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1482/2007

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

GARDENIA MONTE SILVA BRAGA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-24,
no Departamento de Recursos Humanos, a partir de 1º de maio
de 2007.

Porto Velho, 02 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1534/2007

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
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GEDEÃO CHAVES ALVES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-21,
no Gabinete do Deputado Neodi Carlos, a partir de 1º de maio de
2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1531/2007

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

GILMAR DE FREITAS PEREIRA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-30
+ G.R.G., do Gabinete da Presidência, a partir de 01 de maio de
2007.

Porto Velho, 08 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1536/2007

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

IRINILDO JOSÉ GONÇALVES, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Kaká
Mendonça, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1498/2007

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

MARCELY  LUANA SIMÕES NICCHIO BONACHE, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Odontóloga,
código DGS-5, no Departamento Médico, a partir de 1º de maio
de 2007.

Porto Velho, 04 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1545/2007

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

MIRIAM BARROS GAUDEANO, do Cargo de Provimento
em Comissão, a partir de 06 de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1535/2007

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

N O M E A R

WILSON LOURENÇO DOS SANTOS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-19, no Gabinete do Deputado Neodi Carlos, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1541/2007

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:

D E S I G N A R

DIVINO FAGUNDES FURTADO, como Membro, em
substituição, na Comissão Permanente de Licitação, comissão
nomeada através do Ato ADM/GP/Nº 529/07, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº  1639/07

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

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear os servidores abaixo relacionados para,
sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Implantação
do Instituto do Legislativo no período de 14 de maio a 3 de junho
de 2007.
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Presidente: Hélder Risler de Oliveira

Membros: Celso Ceccatto;

Wiallian José Curi;
João Henrique Nunes Moura e
Antônio Estolano de Andrade.

Art. 2º. Este ato entra em vigor na data de sua assinatura.

Porto Velho, 14 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 225
DE 10 DE MAIO DE 2007.

Concede a Medalha do Mérito Legislativo a Juíza Sandra
Aparecida Silvestre de Frias

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Faço saber que a Assembléia Legislativa, com fulcro no
Decreto Legislativo n° 155, de 27 de setembro de 2001, alterado
pelo Decreto Legislativo n° 165, de 28 de julho de 2003,
decretou, e eu, Neodi Carlos, Presidente, promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo a
Juíza Sandra Aparecida Silvestre de Frias.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 10 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER
LEGISLATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA- SINDLER

TERMO DE INSTALAÇÃO

A COMISSÃO inst ituída pela Assembléia Geral
Extraordinária do SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
LEGISLATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA – SINDLER, eleita
em 11/05/2007, com mandato de 60 (sessenta) dias, para apurar
irregularidades na administração do Sindicato, composta dos
seguintes membros: Raimundo Façanha Ferreira, Damares Loureiro
do Nascimento, Mauro Zulian, Ana Jóia Souto de Araújo e Feliciano
Soares Castro, reuniram-se às 10:00 horas, do dia 14/05/2007,
para instalação dos seus serviços e deliberam que a Presidência
dos trabalhos caberá ao servidor: RAIMUNDO FAÇANHA
FERRREIRA e Relatora Geral ANA JÓIA SOUTO DE ARAÚJO,
f icando os demais membros como sub-relator em assunto
específico, designado pelo Relator Geral. E assim, devidamente
instalada a Comissão foi lavrado o presente Termo, que
devidamente assinado por seus integrantes, vai registro no Cartório

de Registros de Documentos para que produza seus efeitos
jurídicos.

Porto Velho, 14 de maio de 2007.

Raimundo Façanha Ferreira - Presidente
Ana Jóia Souto de Araújo – Relatora Geral
Damares Loureiro Nascimento – Sub-Relatora
Mauro Zulian – Sub-Relator
Feliciano Soares Castro – Sub-Relator

TERMO DE POSSE

A JUNTA GOVERNATIVA DO SINDICATO DOS
SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE
RONDÔNIA – SINDLER, eleita em Assembléia Geral Extraordinária,
realizada no dia 11/05/2007, com mandato de 60 (sessenta) dias,
para administrar o Sindicato em substituição a atual Diretoria e,
composta de: Gilberto Leandro Alves, Soniver Magalhães, João
Teixeira de Melo, Helga Terceiro de Medeiros Chaves e Eugênio
Raimundo Ferreira Martins, reuniram-se às 12:00 horas, do dia 11/
05/2007, para tomar posse do cargo para o qual foram eleitos, e,
deliberam que a Presidência dos trabalhos caberá ao servidor:
GILBERTO LEANDRO ALVES; Secretário:  SONIVER
MAGALHÃES e como Tesoureira: HELGA TERCEIRO DE
MEDEIROS CHAVES. Os quais foram declarados empossados
devendo o presente TERMO DE POSSE ser lavrado e assinado,
pelos empossados e quem mais assim o desejar dentre os associados
presentes; e registrado no Cartório de Títulos e Documentos para
que produza seus efeitos jurídicos.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

Gilberto Leandro Alves - Presidente
Soniver Magalhães - Secretário
Helga Terceiro de Medeiros Chaves – Tesoureira
João Teixeira de Melo – Membro
Eugênio Raimundo Ferreira Martins - Membro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia, torna público o resultado da Licitação na
modalidade Convite sob o nº 006/CPL/ALE-RO/2007, cuja abertura
se deu no dia vinte e quatro de abril de 2007 às nove horas
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA: Assis Aero Táxi Ltda – CNPJ nº 01.708.169/
0001-63
VALOR: R$ 77.835,00 (setenta e sete mil, oitocentos e trinta e
cinco reais)
PROCESSO: 1101/2007
OBJETO: Locação de 16 hrs de aeronave tipo bimotor convencional
e 15 hrs de aeronave tipo bimotor turbo hélice
INTERESSADO: ALE/RO.

Porto Velho – RO, 16 de maio de 2007.

Eliana Lopes de Morais
Presidente CPL / ALE


