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LEGISLATURA

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO WILBER COIMBRA, que
dispõe sobre o transporte gratuito e obrigatório de militares do
Estado de Rondônia fardados, e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Art. 1º - Todos os ônibus, a qualquer título, vinculados as
empresas delegatárias que exploram o serviço de transporte
coletivo intermunicipais do estado de Rondônia, ficam obrigados
a transportar gratuitamente, mesmo em pé, os Militares do Estado
de Rondônia, desde que fardados, mediante simples identificação.

Parágrafo único – O transporte de que trata o caput deste
artigo será permitido em pé, desde que o número transportado
não comprometa a segurança do veículo ou desobedeça a
qualquer lei existente a respeito da matéria, sendo que, na
existência de lugares para sentar, os Militares Estaduais poderão
ocupá-los, desde que não exceda a 03 (três) vagas por veículo e
horário.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei
no prazo máximo de até 60 (sessenta dias da data de sua
publicação.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Ilustres Parlamentares,
O presente Projeto de Lei, trata sobre proposição acerca

do transporte gratuito e obrigatório de Militares do Estado de
Rondônia (fardados), mediante simples identificação, nos ônibus
de linhas intermunicipais no âmbito do estado de Rondônia e dá
outras providências.

O projeto em tela, de grande alcance social, deve merecer
o apoio de todos os senhores deputados, já que – sem qualquer
prejuízo para terceiros – procura minimizar um pouco a situação
de soldados, cabos e sargentos da Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros, tendo em vista os baixíssimos e aviltantes salários a
que sempre estiveram sujeitos.

Com efeito, os Militares do estado de Rondônia, na maioria
das vezes são designados para servirem nas mais longínquas
localidades deste imenso solo rondoniense, o que é cediço por
todos que, em muitas destas localidades os militares não
encontram casas para alugar e quando as encontram, os valores
dos aluguéis chegam a consumir mais de 40% (quarenta por cento)
de seus parcos vencimentos, ensejando, desde modo, irreparáveis
privações financeiras e até mesmo,  alimentares, a si e a seus
familiares, razão pela qual os mesmos, sem condições de moradia
nas localidades que foram designados a servirem pelos motivos
acima citados, retiram de seus orçamentos, de todo
comprometido, valores para cobrirem custos com passagens
rodoviárias para chegarem ao seu local de árduo trabalho e
desempenhar sua missão, qual seja, a de defender a sociedade
mesmo com o sacrifício da própria vida.

Imperioso ressaltar que, quando os Militares Estaduais já
não mais possuem recursos para custearem suas passagens,
colocam-se em condições de destinatários de favores por parte
das empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo
em nosso Estado, quando os motoristas se sensibilizam com as
condições dos Militares do Estado, lhe ofertam as conhecidas e
vexatórias “caronas”. Vexatórias, porque em se tratando de agentes
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de segurança do Estado, que uma vez fardados, representam a
existência do próprio Estado, tanto em potência, pela coercibilidade,
ou seja, pela potencial possibilidade de agir em nome do Estado,
como pela coerção, materializada a efetiva utilização da força física
para assegurar a ordem pública, proteger assegurar-lhes
legislativamente um minus de dignidade a si e a seus familiares e
meios adequados para cumprirem com seu nobre e árduo
ministério, sem ter que se submeterem a situações vexatórias,
conforme se vê no caso sob exame.

Por outra perspectiva, salta aos olhos de todos, o custo/
benefício para ambas as partes (empresários e militares) com a
concretização de tal propositura, consubstanciada no real benefício
que este Projeto de grande alcance social transformado em Lei,
trará para os Militares do Estado, desenvolvendo um mínimo de
dignidade aos que zelam e velam pela segurança de todos e aos
empresários do ramo de transporte coletivo que, terão como
contrapartida a segurança ofertada pelos Militares fardados no
interior dos ônibus, garantindo-lhes a proteção de seu patrimônio
e em última e crucial análise, garantindo aos motoristas, cobradores
e passageiros a segurança efetiva em todo o itinerário, onde estiver
a presença dos guardiões da sociedade. :

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2007.

Wilber Coimbra – Presidente da CCJR/ALE-RO

- PROJETO DE LEI AUTORIZATIVO DO DEPUTADO EZEQUIEL
NEIVA, que autoriza o Poder Executivo a isentar o Imposto Sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal – ICMS,
do consumo residencial de energia elétrica dos usuários integrantes
da subclasse de baixa renda, assim definidos na Legislação Federal
pelos órgãos reguladores.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar o
imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal – ICMS o fornecimento de energia elétrica para
consumo até 100 (cem) Kwh por mês, para os consumidores
integrantes da subclasse residual Baixa Renda.

§ 1º- Serão considerados consumidores da subclasse Baixa
Renda aqueles definidos pelo regulamento federal que estabelece
os critérios de enquadramento para consumo de energia elétrica.

§ 2º - O benefício previsto no “caput” deste artigo deverá
ser transferido ao consumidor, mediante redução da operação,
no montante correspondente ao valor do imposto.

Art. 2º - As empresas prestadoras do serviço público de
energia elétrica no Estado de Rondônia terão o prazo máximo de

120 (cento e vinte) dias, contados da vigência desta Lei, para se
adaptarem às disposições nela estabelecidas.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Senhores e Senhora Deputada, os brasileiros do século
XXI têm pleno direito de acesso aos benefícios da energia elétrica
como bem essencial a vida, e lamentavelmente, a  cada dia, milhões
de famílias brasileiras têm se privado, temporariamente e por tempo
indeterminado, desses benefícios, por falta de condições no
pagamento das tarifas de fornecimento.

O programa Federal “Luz para todos”, que conta com a
participação dos governos Federal e Estadual, tem como meta
providenciar a universalização do acesso aos benefícios da
eletricidade a todos os lares do nosso Estado.

Se há um esforço dos governos para subsidiar a implantação
de redes de energia em grandes áreas rurais pouco habitadas,
considerando o grande alcance social do desembolso; há de se
buscar também, para as populações dos grandes aglomerados da
área urbana, uma alternativa que, mesmo com redução de receita
tributária, tenha o  mesmo alcance social.

Tal medida além de contribuir para a manutenção desta
universalização do acesso ao uso da energia elétrica, reduzirá as
insatisfações que inquietam os usuários de baixa renda e os
conflitos e as tensões sociais já ocorridas e presentes na nossa
população de Porto Velho quando do corte de energia por falta
de pagamento.

Tem ainda, esta medida, o objetivo de levar um pouco de
alento, para uma camada da sociedade tão incrédula, quanto ao
futuro com dias melhores; privada de tantos outros benefícios e
meios que tornam a vida mais fácil e tão dependente e necessitada
da compreensão e da atitude dos governantes e legisladores.

Por fim e entendendo que compete a cada um de nós,
ter uma visão antecipada dos fatos futuros, dos limites de tolerância
do cidadão e das nossas obrigações como seus representantes
em minimizar essas tensões, é que proponho o presente Projeto
de Lei Autorizativo.

Por ser medida de justiça conto com o apoio dos meus
nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2007.

Ezequiel Neiva – 3º Secretário
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
averiguação por parte da Procuradoria da República no Estado.

O parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
na forma regimental, com base no que dispõe o artigo 172 do
Regimento Interno, seja oficiado o Procurador Chefe da
Procuradoria da República no Estado de Rondônia, no sentido de
viabilizar uma averiguação no quadro de Funcionários da
Superintendência de Campanha de Saúde Pública – SUCAM, em
virtude dos fatos ocorridos, ou seja, é de conhecimento público,
que vários funcionários da entidade citada, estão enfrentando
problema de intoxicação, no entanto, não conta com o mínimo
apoio do referido órgão.

JUSTIFICATIVA

A Superintendência de Campanha de Saúde Pública –
SUCAM desenvolve um trabalho de fundamental importância no
tocante a saúde da população, através da aplicação de produtos
químicos, em forma de burrifação. No entanto, o mecanismo
utilizado, expõe o servidor em contato direto com o produto, de
forma que, favorece a intoxicação, isto é, o risco é eminente.
Dentro do contexto exposto, este parlamentar está viabilizando
a apresentação desta proposição.

Plenário das Deliberações, 29 de maio de 2007.

Néri Firigolo – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de implantar uma
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no município
de Jaru.

Senhor Presidente, nobres Deputados, o Deputado que
esta subscreve, obedecendo ao disposto no regimento interno e
ouvido o douto Plenário, indica ao Poder Executivo Estadual, a
necessidade de implantar uma Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher, no município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, o município de Jaru tem uma
localização estratégica na região que abrange os municípios de
Jorge Teixeira, Vale do Anari e Theobroma, sendo que, os
munícipes destas cidades se deslocam ao município de Jaru onde
são atendidos em vários órgãos estaduais, principalmente na área
da saúde, com a implantação desta Delegacia Especializada da
Mulher virá atender a alta demanda de situações de violência e
abuso contra as mulheres que vem acontecendo na região, sendo
que, muitos casos não são registrados, pois as vítimas se sentem
envergonhadas em se dirigir a uma delegacia de polícia para registrar
sua denúncia, já, em se tratando, de uma delegacia especializada
somente para mulheres, as mesmas, certamente, sentiram seguras
para relatar os maus tratos que vem sofrendo. Para tanto, e que
apresento a presente indicação, e espero que seja aprovada pelos
Nobres Deputados.

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007.
Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de ser construído um
Centro de Treinamento de Condutores Padrão do DETRAN-RO,
no município de Jaru.

Senhor Presidente, nobres Deputados, o deputado que
subscreve, obedecendo ao disposto no regimento interno e ouvido
o douto Plenário, indica ao Poder Executivo Estadual, a necessidade

de ser construído um Centro de Treinamento de Condutores
Padrão do DETRAN-RO, no município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, esta solicitação visa criar um local
próprio com estrutura adequada para que os novos postulantes a
uma carteira de habilitação de motorista, tenham um local seguro
e apropriado para realizar suas aulas com acompanhamento dos
instrutores dos Centros de Condutores de Veículos Auto Motores.
Além, de que, este será o local oficial do DETRAN para a realização
dos testes de baliza e condução de veículos destinados a qualificar
o postulante a habilitação de condutor de veículos. Retirando
desta forma a utilização de locais impróprios hoje utilizados pelo
DETRAN que são as vias públicas, que além de imprópria, ainda
atrapalha o transito dos usuários, pois para realizar estes testes,
as ruas são fechadas para o transito regular de veículos.

Estou indicando o município de Jaru para que seja
construído este Centro, pois o município tem uma localização
estratégica na região, que já dá atendimento aos municípios de
Jorge Teixeira, Theobroma, e Vale do Anari em vários órgãos do
Estado, e este, Centro de Treinamentos de Condutores Padrão
do DETRAN-RO virá beneficiar essas comunidades. Para tanto e
que espero que a presente indicação seja aprovada pelos nobres
deputados.

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007.
  Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de se instituir Gratificação
para Motoristas de Viaturas da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual,
da necessidade de se instituir Gratificação para Motoristas de
Viaturas, no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado.

JUSTIFICATIVA

No que pese as obrigações definidas na Constituição
Estadual, os militares do Estado, como em qualquer outra área
seja particular ou pública, necessitam manter um bom nível de
motivação para poder exercer suas atividades de forma satisfatória.

Essa motivação, dentre outros fatores, origina-se do caráter
financeiro, pois são desses recursos que eles necessitam para sua
sobrevivência, bem como a manutenção do bem-estar de seus
familiares.

Ao dirigir viaturas pertencentes às Corporações Militares
do Estado, os profissionais chamam pra si grande responsabilidade,
respondendo por tudo o que acontecer com o veículo no decorrer
de todo o serviço policial, inclusive por eventuais danos materiais
causados durante o atendimento de uma ocorrência, chegando
em muitos casos ao cúmulo do agente de segurança acabar tendo
que arcar financeiramente com eventuais danos materiais causados
por colisão da viatura, mesmo que o profissional não possua culpa
do fato ocorrido, ou seja, o militar responderá tanto por dolo
como por culpa.

Dentro do contexto, a situação narrada acima gera
descontentamento por parte dos militares, chegando-se a ponto
dos mesmos não aceitarem assumir tal responsabilidade devido ao
medo de ter que responder a eventuais processos administrativos
e ter seu lado financeiro lesado por conta de pagamentos de
danos materiais causados ao patrimônio público.

Com efeito, é imperioso ressaltar que, no mais das vezes
as viaturas conduzidas pelos militares estaduais encontram-se em
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péssimo estado de conservação, ocasionando por falta de
manutenção preventiva, pneus “carecas” e improvisos, ou seja,
meios de fortuna, por flagrante falta de recursos financeiros para
a manutenção de tais viaturas o que inegavelmente possibilitará
potencialmente a ocorrência de acidentes tanto em condições
normais quanto nas mais adversas condições operacionais, a
exemplo de perseguição e delinqüentes.

Considerando-se ainda a extrema defasagem salarial
vivenciada pelos militares do Estado, fazendo com que os mesmos
vivam em situação financeira precária, pode-se considerar que ao
ser instituída a referida gratificação por parte do Chefe do Poder
Executivo, muitos profissionais iriam se prontificar a assumir tais
responsabilidades, possibilitando aos seus comandantes imediatos,
uma melhor seleção, entre vários voluntários, dos que iriam se
responsabilizar pela direção das viaturas pertencentes às
Corporações.

Considerando as razões expostas, confia-se no honroso
apoio do Sr. Chefe do Executivo, para que nossos Policiais Militares
e Bombeiros Militares sintam-se motivados a assumir
responsabilidades compensatórias e continuem a desempenhar
suas tarefas institucionais e  constitucionais.

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007.
Wilber Coimbra – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de conceder Adicional
de Insalubridade aos Policiais Militares do Estado que exerçam
suas atividades nas Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário
Estadual.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual,
da necessidade de conceder Adicional de Insalubridade aos Policiais
Militares do Estado que exerçam suas atividades nas Unidades
Prisionais do Sistema Penitenciário Estadual.

JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos a utilização de Policiais Militares nas
Instituições Prisionais do Estado de Rondônia tem sido cada dia
mais importante para a segurança do sistema e da sociedade,
visto que não possuímos número suficiente de Agentes
Penitenciários para atender a demanda do serviço.

É tamanha a importância do serviço de guarda dos presídios,
que a Polícia Militar, por falta de efetivo, vem convocando militares
da reserva remunerada para exercer essa atividade.

A atividade de guarda de presídio é de alta responsabilidade,
causando desgastes psicossomáticos e fadiga aos policiais que nela
trabalham, sendo também um local de risco de vida e na maioria
das vezes insalubre, trazendo com o tempo seqüelas para a saúde
dos Policiais.

Neste contexto, a presente propositura visa conceder o
Adicional de Insalubridade, aos integrantes da carreira militar do
Estado de Rondônia, na função de Guarda, nas Unidades Prisionais
do Sistema Penitenciário Estadual, fundamentando sua
necessidade no Relatório de Inspeção realizado pelos técnicos do
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST e pelos
técnicos da Gerência e Vigilância Sanitária – GEVIS, ambos da
Secretaria de Estado da Saúde, os quais em vista, constataram
condições precárias e insalubres, nos Estabelecimentos Prisionais,
podendo citar:

I – Escadas desprovidas de corrimão, rampas e passarelas
com pisos irregulares;

II – Guaritas sem higiene, conforto, água potável e
instalações sanitárias;

III – Ausência de telas nas janelas das guaritas para impedir
a entrada de vetores;

IV – Instalações Elétricas em condições precárias, com
fiação exposta e iluminação insuficiente;

V – Esgoto a céu aberto;
VI – Lixo em estado de putrefação, coleta irregular e

contêiner sem a devida proteção, exalando mau cheiro e atraindo
aves de rapina.

Além dos problemas citados acima, forçoso é salientar os
casos em que policiais militares contraíram doenças como
hanseníase e zoonoses, neste último caso transmitidas por dejetos
fecais depositados por aves em pleno local de trabalho dos
profissionais.

Assim, o Estado não pode se furtar em incentivar, bem
como, tentar compensar o esforço e abnegação neste estafante
serviço de guarda, sob as intempéries do clima amazônico e
adversidades dos locais, que não oferecem as instalações propiciais
ao trabalho de guarda.

É dever do Estado delinear estratégias para acabar com
essa situação caótica dos estabelecimentos prisionais, minimizando,
dessa forma, as mazelas que tanto tem assolado os Policiais Militares
que lá exercem sua atividade.

Considerando as razões expostas, confia-se no honroso
apoio do Sr. Chefe do Executivo, para que nossos policiais militares
sintam-se motivados a assumir responsabilidades compensatórias
e determinados, continuem a desempenhar suas tarefas
institucionais.

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007.
Wilber Coimbra – Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de fixar e redistribuir efetivo da
Polícia Militar e criar o cargo de Major PM Capelão e revogar as Leis
509 de 08/09/1993; Lei 652 de 19/04/1996; Lei 742 de 21/10/
1997; Lei 756 de 29/12/1997; Lei 1.431 de 30/12/2004 e Lei
1.712 de 31/01/2007.

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

JUSTIFICATIVA

Senhores e Senhora Deputada, a presente indicação, tem
por objetivo corrigir distorções no efetivo e no quadro de
distribuição dos militares da Polícia Militar e agrupar em uma só lei
todas que dizem respeito à fixação do efetivo e a  distribuição do
mesmo em seus quadros, conforme abaixo:

A Lei nº 509 de 08 de setembro de 1993 foi por diversas
vezes alterada ao longo dos anos: Em 19 de abril de 1996 pela Lei
Nº 652, em 21 de  outubro de 1997 pela Lei nº 742, em 29 de
dezembro de 1997 pela Lei nº 756, em 30 de dezembro de 2004
pela Lei nº 1431 e em 31 de janeiro de 2007 pela Lei nº 1712.

Todas as alterações já realizadas visaram principalmente à
adequação dos quadros, diante da necessidade de atender aos
interesses da corporação.

A presente proposta tem a finalidade de criar uma vaga de
Major PM Capelão a fim de adequar o quadro de capelão da Polícia
Militar, inalterado desde a edição da Lei 509 de 08 de setembro
de 1993, portanto há quase 14 anos.

É um dos quadros que tem dado um retorno social muito
grande a corporação, onde na pessoa do capelão militar tem sido
responsável pela elevação do espírito de corpo,  pela elevação da
auto estima, pela orientação da necessidade de melhoria do caráter
dos militares, pela estruturação familiar e por bem representar a
corporação nos diversos seguimentos públicos e privados.
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Tem também a finalidade de melhor distribuir as vagas do
quadro de oficiais de saúde, a muito precisando desta adequação,
pois sem uma evolução satisfatória a mais de 10 anos, causou
tratamento desigual e injusto entre os oficiais deste quadro e os
do quadro de oficiais combatentes, ocorrendo inúmeros casos
onde oficiais da mesma turma estar em postos diferentes, os da
saúde no posto de capitão e os combatentes no posto de coronel
causando não só um desequilíbrio para o relacionamento no círculo
como também estagnando a sua remuneração em comparação
com profissionais da área da saúde estadual.

Tem ainda a finalidade de adequar o quadro de praças
combatentes, proporcionando o necessário equilíbrio entre os
quadros de Oficiais e Praças, além de permitir uma ascensão gradual
aos diversos níveis de ambas as classes, de forma equilibrada e
isonômica.

Por fim agrupar em uma só Lei, tanto a Lei nº 509 de 08
de setembro de 1993 quanto às demais relacionadas na presente
indicação.

Por ser medida de justiça, conto com o apoio dos meus
nobres Pares.

Fixa e distribui  efetivo da Polícia Militar, cria o cargo de Major PM
Capelão e revoga as Leis nº 509 de 08/09/1993, Lei nº 652 de
19/04/1996, Lei n° 742 de 21/10/1997, Lei nº 756 de 29/12/
1997, Lei n° 1431 de 30/12/2004, Lei nº 1712 de 31/01/2007.

ANTEPROJETO DE LEI Nº

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA faz saber que
a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - O efetivo da Polícia Militar do Estado de Rondônia
é fixado em 9.043 (nove mil e quarenta e três) policiais militares.

Art. 2º - O efetivo de que trata o artigo anterior será
distribuído pelos postos e graduações previstos na Polícia Militar
na forma seguinte:

I – Oficiais PM
a) QOPM – Quadro de Oficiais Policiais Militares:
Coronel PM 10
Tenente Coronel PM 32
Major PM 46
Capitão PM 70
Primeiro Tenente PM 74
Segundo Tenente PM 82

b)QOPMS – Quadro de Oficiais Policiais Militares da Saúde:
Coronel PMS 02
Tenente Coronel PMS 08
Major PMS 19
Capitão PMS 28
Primeiro Tenente PMS 28
Segundo Tenente PMS 27

c) QOC – Quadro de Oficiais Capelães:
Major PM Capelão 01
Capitão PM Capelão 01
Primeiro Tenente PM Capelão 01
Segundo Tenente PM Capelão 01

d) QOA – Quadro de Oficiais de Administração:
Capitão PM Adm. 07
Primeiro Tenente PM Adm. 26
Segundo Tenente PM Adm. 50

e) QOE – Quadro de Oficiais Músicos:
Capitão PM Mus 01

Primeiro Tenente Mus 01
Segundo Tenente Mus 01

II – QPMG 1 – Praças Policiais Militares:
a) QPMP – 0 – Praças Policiais Militares Combatentes:
Subtenente PM 62
Primeiro Sargento PM 198
Segundo Sargento PM 306
Terceiro Sargento PM 900
Cabo PM 1.500
Policial Militar 5.300

b) QPMP 4 – Praças Policiais – Militares Músicos:
Subtenente PM Mús 05
1º Sargento PM Mús 10
2º Sargento Mús 11
3º Sargento Mús 16
Cabo PM Mús 13

c) QOMP 6 – Praças Policiais – Militares Auxiliares de Saúde:
  Subtenente PM Mús 03
  1º Sargento PM Mús 03
  2º Sargento PM Mús 10
  3º Sargento PM Mús 23
  Cabo PM Mús 38
  Soldado PM 127

Art. 3º - O preenchimento das vagas decorrente desta Lei, por
promoção ou nomeação, será realizado na proporção em que forem
implantados os Órgãos, Cargos e Funções previsto nos Quadros
de Organização, observado, ainda, no caso de promoção, os
interstícios estabelecidos na legislação peculiar.

Art. 4º - A ativação das Organizações Policiais Militares (OPM) é de
competência do Governador do Estado, mediante proposta do
Comandante-Geral.

Art. 5º- A ativação, desativação, a articulação e o desdobramento
dos órgãos subordinados às respectivas Organizações Policiais
Militares (OPM), são da competência do Comandante-Geral, com
o conhecimento do Governador do Estado, e ocorrerão quando
a situação assim os exigir.

Art. 6º - Fica criado no quadro de Organização da Polícia Militar do
Estado de Rondônia, o cargo de Major PM Capelão.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário, em particular
as Leis nº 509, de 08/09/1993, Lei nº 652, de 19/04/1996, Lei
nº 742, 21/10/1997, Lei nº 756, 29/12/1997, Lei nº 1431, 30/
12/2004, Lei nº 1712, de 31/01/2007.

Plenário das Deliberações, 16 de abril de 2007.
Ezequiel Neiva – 3º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de construção de uma quadra
poliesportiva da Escola de Ensino Estadual Fundamental e Médio
Jorge Vicente Salazar dos Santos, no município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve na forma
regimental indica ao Poder Executivo, a construção de uma quadra
poliesportiva coberta na Escola E.E.F.M. Jorge Vicente Salazar dos
Santos, na Rua Jerônimo Santana nº 3103 – Conjunto Cohab
Floresta III Porto Velho/RO, na qual mantêm em seu quadro
aproximadamente 1200 alunos matriculados nos 03 turnos.
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JUSTIFICATIVA

Visto que a escola é carente de estrutura física, pois não
possui quadra e nem local para a pratica esportiva e recreativa em
que os profissionais de educação física necessitam de deslocar os
alunos para as praças nas proximidades da escola para que assim
possam desenvolver suas atividades.

Considerando que o Artigo 217 da Constituição Federal
define como dever do  Estado e direito de cada um, reforçando
o compromisso de democratizar o acesso as atividades esportivas
como parte de formação integral de crianças, adolescentes e
jovens, e o Artigo 26, § 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, inclui a
educação física como componente curricular obrigatório da
educação básica.

A construção dessas quadras torna-se de suma importância
para a escola, pois não apenas servirá para a prática de esportes
mais também será um local adequado para as feiras de ciências,
amostras culturais e festas realizadas pela escola e toda comunidade
próxima. A prática de esportes é uma importante iniciativa para
afastar os jovens do mundo da marginalidade mantendo ocupados
com atividades sadias e envolve toda comunidade em torno das
celebrações.

Assim, priorizamos a importância das práticas esportivas,
das atividades físicas e de lazer para a promoção da saúde, o
aprendizado da convivência democrática, a participação social e o
exercício da cidadania.

Plenário das Deliberações, 21 de maio de 2007.
Ezequiel Neiva – 3º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de construção de um playground
na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jorge Vicente
Salazar, no município de Porto Velho.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, a necessidade da construção
de um playground na Escola E.E.F.M. Jorge Vicente Salazar, na
Rua Jerônimo Santana nº 3103 – Conjunto Cohab Floresta III
Porto Velho/RO, a qual contém em seu quadro 1200 alunos
matriculados.

JUSTIFICATIVA

Visando um melhor atendimento e adequando as
necessidades em atender 1200 alunos do ensino fundamental
matriculados na escola citada, e com intuito de oferecer uma
educação de qualidade a fim de aprimorar o desenvolvimento nas
atividades esportivas e recreativas que instiguem elas há
permanecerem mais tempo na escola, visando estimular o
desenvolvimento sensoriomotor da criança e as dobras culturais
do seu processo de socialização conforme o artigo da (LDB Art.
34).

Enfatizando que o ato esportivo não traz somente bem
estar a todos, mas também o preparo físico, saúde e mente,
além de possibilitar a queima de calorias ofertando as nossas
crianças estética e beleza, bem como propiciar assim a harmonia
entre as crianças e a todos os segmentos da escola.

Ao pleito, solicito o apoio dos nobres parlamentares.
Plenário das Deliberações, 21 de maio de 207.
Ezequiel Neiva – 3º Secretário

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Governador do Estado que encaminhe a este Poder Legislativo o
Projeto de Lei que estabelece normas de funcionamento do
Sistema de Transporte Escolar no Estado.

O Deputado que a presente subscreve, indica nos termos
regimentais ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a
necessidade de encaminhar a este Poder Legislativo, projeto de
lei que estabelece normas de funcionamento do Sistema de
Transporte Escolar do Estado. (Segue em anexo Anteprojeto de
Lei).

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta proposição e do Anteprojeto de Lei que
segue é constituir uma política estadual de transporte escolar
integrando as ações do Estado de Rondônia, com as ações dos
municípios e da União visando garantir qualidade, conforto,
segurança, modicidade de preços e racionalização de recursos
humanos técnicos e financeiros. Visa também, o presente
Anteprojeto de Lei ordenar minimamente a forma de acesso de
operadores privados ao sistema criando condições para uma
integração operacional e lógica em benefício do estudante
primário.

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007.
Valter Araújo – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de transformar em Rodovia
Estadual a Linha 106, que divide os municípios de Ji-Paraná e
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 transformar a estrada
denominada Linha 106, que divide os municípios de Ji-Paraná e
Presidente Médici em Rodovia Estadual.

JUSTIFICATIVA

A linha 106 é uma importante via de escoamento para
agricultores, pecuaristas, estudantes e associações rurais da região
central do Estado, no entanto a rodovia vem causando diversos
transtornos a seus usuários, pois, trafegar por aquela via implica
em grandes dificuldades em virtude dos sérios problemas de
conservação.

É de fundamental importância que o Estado de Rondônia,
através do Departamento de Estradas e Rodagens, assuma todas
as responsabilidade sobre a rodovia, uma vez que, trata-se de
divisa entre dois municípios e a estadualização facilitará sua
manutenção o que em muito contribuirá para o desenvolvimento
daquela região.

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

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007.
Jesualdo Pires – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de viabilizar a construção de três
salas de aula na Escola Estadual Janete Clair, 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 viabilizar a construção de
três salas de aula na Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Janete Clair, com sede no município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Localizada no bairro JK, um dos mais populosos da cidade
de Ji-Paraná, a Escola Estadual Janete Clair não dispõe mais de
estrutura física com capacidade para garantir boas condições de
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ensino aos seus alunos tendo em vista o grande aumento da
demanda estudantil nos últimos anos.

Quero registrar que os professores, os alunos e a
comunidade em geral têm feito justas reivindicações para que
medidas sejam tomadas no sentido de construir mais três salas
de aulas naquele estabelecimento de ensino. Outrossim, vale
lembrar também que há tempos existe a necessidade de
ampliação da escola bem como previsão para a realização das
obras, todavia, até o momento nenhuma ação das autoridades
competentes foi tomada para amenizar essa situação.

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

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007.
Jesualdo Pires – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual da realização de serviços através do
PROMEC, para atender Associações de produtores Rurais no
Município de Campo Novo de Rondônia.

O Parlamentar que esta subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
Executivo da EMATER, a necessidade de providenciar a realização
de serviços através do PROMEC, visando atender produtores rurais
das Associações das linhas: C-26, C-22, C-18, C-14, travessão
esperança da Linha C-10 para C-06, propondo o início dos trabalhos
da linha C-26, no Município de Campo Novo de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

As atividades desenvolvidas através do PROMEC são de
muita importância para os produtores rurais do Estado, e o
resultado têm sido brilhante e reconhecido pelos produtores,
tanto que, almejam cada dia mais serem beneficiados com os
referidos serviços.

No Município de Campo Novo já foram realizados serviços
pelo PROMEC na região denominada “região sul”, com
atendimento a inúmeros produtores, mas, no entanto, os
produtores da região “norte” ainda não foram contemplados com
esse benefício e hoje clamam por ele. São aproximadamente
400 famílias a serem beneficiadas, pois terão a oportunidade de
desenvolverem o cultivo de café e outras culturas anuais que
dependem de mecanização agrícola.

Para melhor desempenho das atividades desse programa,
sugerem os referidos produtores que os serviços sejam iniciados
pela linha C-26 até a linha C-06, e assim, atenderá esse número
de famílias que participam de várias associações de produtores
rurais, conforme ofício em anexo, que aguardam ansiosas pela
concretização desse programa devido à importância do mesmo
para o desenvolvimento do setor agrícola e pecuário da região
norte do referido Município.

Plenário das Deliberações, 29 de maio de 2007.
Tiziu Jidalias – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a reforma da Escola Estadual Heitor
Villas Lobos, no município de Ariquemes.

O Parlamentar que esta subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado de Educação, Profº Ednaldo Lustosa, a necessidade
de providenciar a reforma da Escola Estadual Heitor Vilas Lobos,
no Município de Ariquemes.

JUSTIFICATIVA

A referida Escola é uma das maiores do Município citado e
atende cerca de 2.000 (dois mil) alunos da rede estadual de
ensino, mas, no entanto passa por sérias dificuldades em razão da
precariedade da estrutura física que não oferece as condições
necessárias que merecem os profissionais e estudantes que
freqüenta diariamente a mencionada Escola.

Está sendo realizada a reforma de 02 pavilhões da referida
Escola, mas faz-se necessária a reforma dos outros 04 pavilhões
devido o risco que essa estrutura precária está causando aos
profissionais e alunos que, devido à gravidade da situação estão se
mobilizando em busca desse benefício, principalmente atuando de
forma preventiva para evitar tragédias em virtude das péssimas
condições da estrutura física dessa Escola.

Tivemos informações de que o Corpo de Bombeiros Militar
realizou vistoria na referida Escola e elaborou relatório onde consta
o comprometimento e a fragilidade da estrutura do prédio dessa
escola.

Diante disso, recorremos mais uma vez ao Poder Executivo
Estadual para que envide os esforços possíveis visando o
atendimento desse pedido dos estudantes e profissionais da referida
Escola.

Plenário das Deliberações, 29 de maio de 2007.

Tiziu Jidalias – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de firmar convênio para implantação
de serviços de coleta seletiva de lixo 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 firmar convênio com a
Prefeitura Municipal de Urupá visando a compra de uma máquina
para prensar material reciclável e a construção de um barracão
para implantação de serviço de coleta seletiva do lixo naquele
município.

JUSTIFICATIVA

Os resíduos dos produtos consumidos pela nossa civilização
são constantemente destinados a locais denominados de lixões,
isso é a principal causa da poluição dos nossos rios, lagos, igarapés,
etc. A reciclagem, além de combater esse problema, também evita
o esgotamento dos recursos naturais. No município de Urupá a
situação não é diferente, como não existe nenhum tipo de serviço
de reciclagem, todo o lixo produzido é encaminhado para o aterro
sanitário municipal causando a degradação do meio ambiente.

Queremos a construção de um barracão e a instalação de
equipamentos que viabilizem a coleta seletiva do lixo, além de uma
máquina que permita que o lixo inorgânico como papel, metal,
plástico e vidro sejam devidamente separados e prensados para
que possam ser enviados às indústrias de reciclagem.

Face à relevância do pleito, conto com o apoio dos nobres
pares.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2007.
Jesualdo Pires – Deputado Estadual.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES –
Requerendo informações ao Diretor de Departamento de Estradas
de Rodagem – DER, acerca da RO-471 que liga o município de
Ministro Andreazza à BR-364.
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O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, com base no que dispõe o artigo
31 da Constituição do Estado, combinado com o artigo 172 do
Regimento Interno, seja encaminhado ofício ao Diretor do
Departamento de Estradas e Rodagens – DER solicitando
informações acerca da RO 471, quais sejam:
- Data em que a rodovia foi recuperada pela última vez;
- Se os últimos serviços de recuperação ainda estão no prazo de
garantia;
- Informar quais as reais condições de conservação da rodovia.

JUSTIFICATIVA

Com tráfego cada vez mais intenso e com o rigoroso inverno
amazônico, todos os anos as nossas rodovias sofrem com sérios
problemas de conservação. O surgimento de buracos nas estradas
é praticamente inevitável, no entanto, garantir a conservação
das rodovias é um dever do Estado e prevenir para que esses
buracos não se transformem em verdadeiras crateras é uma das
principais bandeiras deste parlamentar.

Quero ressaltar que é imprescindível fazer a manutenção
preventiva nas estradas de Rondônia, uma vez que recuperar a
rodovia depois de totalmente degradada gera muito mais despesas
para os cofres do Estado.

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007.
Jesualdo Pires – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de aquisição de equipamentos
para beneficiamento de leite, para a Associação Rural do 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 aquisição de
equipamentos para beneficiamento de leite para atender a
Associação dos Produtores Rurais da Linha T-18, com sede no
município de Urupá.

JUSTIFICATIVA

Criar mecanismos para que nossa população possa crescer
econômica e socialmente deve ser uma preocupação constante
dos governantes e representantes políticos da nossa sociedade,
na condição de deputado estadual serei sempre um defensor do
progresso social e da melhoria da qualidade de vida dos nossos
cidadãos.

Por isso apresento esta proposição com o objetivo de
beneficiar a  Associação de Produtores Rurais da Linha T-18 com
a aquisição de um equipamento para a pasteurização de leite
bem como uma máquina para empacotamento do produto. A
associação conta com cerca de sessenta pequenos produtores
associados e os equipamentos serão de fundamental importância
uma vez que, em virtude da legislação vigente, o leite não pode
ser distribuído in natura, situação que causa diversos prejuízos
aos produtores da região.

Conto com a aprovação dos nobres pares.
Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2007.
Jesualdo Pires – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Executivo a necessidade de viabilizar a aquisição de máquinas
de beneficiamento de arroz para a Associação Rural do 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 aquisição de uma

máquina de beneficiamento de arroz para atender a  Associação
dos Produtores Rurais Martin Pescador II, com sede no município
de Urupá.

JUSTIFICATIVA

Nossa proposição tem por objetivo contribuir com a melhoria
da qualidade de vida de diversas famílias de pequenos produtores
que fazem parte de assentamentos rurais em nosso Estado.

A Associação dos Produtores Rurais Martin Pescador II, com
sede na linha 16, município de Urupá, em muito tem contribuído
para o progresso econômico e social de cerca de quarenta famílias
que residem naquela localidade e a aquisição de um equipamento
para beneficiamento de arroz será de fundamental importância
para o desenvolvimento daqueles produtores.

Conto com a aprovação dos nobres pares.
Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2007.
Jesualdo Pires – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
Senhor Governador sobre a necessidade da estadualização da Linha
28 que liga os municípios de Machadinho do Oeste e Coniza/MT.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de estadualização da Linha 28 que liga os municípios
de Machadinho do Oeste/RO e Coniza/MT.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, por ser uma importante rodovia
que interliga uma região altamente produtiva e próspera dos
Estados de Rondônia, Mato Grosso e Amazonas é que indicamos
a estadualização dessa rodovia que permitirá melhorias nas
condições de trafegabilidade durante todo o ano e contribuirá
para o desenvolvimento dos citados Estados.

Plenário das Deliberações, 29 de maio de 2007.
Neodi Carlos – Presidente ALE

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 34ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª

LEGISLATURA

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUALDO PIRES –
Revogam as alíneas “a” e “b” Inciso I da Tabela I, da Lei nº 301,
de 21.12.1990.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DECRETA:
Art. 1°. Ficam revogadas as alíneas “a” e “b” do Inciso I,

da Tabela I, anexo a lei n° 301, de 21 de dezembro de 1990, que
Institui o Regimento de Custas, amplia o acesso à justiça, dispõe
sobre a despesa forense, e dá outras providências.

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

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
e:
Estamos apresentando esta propositura, considerando

que a fixação de custas para que o Poder Judiciário expeça certidões
cíveis e criminais, fere frontalmente o disposto na alínea “b”, inciso
XXXIV, artigo 5° da Constituição Federal, que assim preceitua.

Art. 5° (...)
(...)
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XXXIV – são a todos assegurados, independentemente
do Pagamento de taxas:

a) (...)
b) A obtenção de certidões em repartições públicas,

para defesa de direitos e esclarecimento de
situação de interesse pessoal.

Diante disso, e considerando que este Parlamentar teve
o cuidado de oficiar àquele Poder questionando a razão da
cobrança de tais custas, a resposta foi de que tal exigência
encontra respaldo nos dispositivos que ora desejamos seja
eliminado do mundo jurídica, pois entendemos que os custos
operacionais alegado pelo Em. Presidente daquele Poder, jamais
inviabilizará o funcionamento do órgão expedidor, pois a própria
legislação que institui tal cobrança, fixa para inúmeros serviços,
que certamente carreiam significativa soma financeira, e o fato
de excluir a cobrança de custas para emissão de certidão, de
forma alguma, trará prejuízo significativo à receita do Poder
Judiciário.

Portanto, a nossa pretensão não é outra, senão corrigir
no texto legal essa cobrança instituída, em dissonância ao que
prescreve a nossa Carta Magna. E que, por conseguinte, torna-se
mais uma despesa ao cidadão do nosso Estado que já é penalizado
com uma pesada carga tributária, e quando necessita de uma
certidão do Poder Judiciário se depara com mais uma taxa que é
obrigado pagar, pois caso contrário não é atendido em seu mais
legítimo direito.

Para tanto, solicito o apoio e o voto dos nobres Pares, a
fim de que possamos aprovar o nosso Projeto de Lei.

Plenário das Deliberações, 31 de maio de 2007
Deputado Jesualdo Pires
3° Secretário

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA – Declara
de utilidade Pública a Sociedade Civil Brasileira Vida Nova – Linha
15 PA Joana D´arc II e III

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade

Civil Brasileira Vida Nova – Linha 15 PA Joana D’arc II e III.
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Sociedade Civil Brasileira Vida Nova é uma entidade
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que presta serviços
nas áreas social, cultural, de saúde, educação e a agrosilvopastoril
aos assentados do Projeto de Assentamento Joana D’arc II e III,
município de Porto Velho.

Pela importância dos serviços prestados desde sua
fundação e a necessidade de acessar recursos municipais estaduais
e federais faz-se necessário a concessão e o reconhecimento de
sua utilidade pública no âmbito do Estado de Rondônia.

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007

Chico Paraíba
Deputado Estadual

- PROJETO DE RESULUÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES
– Altera Dispositivos do Regimento Interno.

Art. 1° - Fica revogado o inciso VIII do parágrafo 2° do
artigo 205, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n°
32, de 21 de agosto de 1990, e o artigo 128, passa a vigorar com
a seguinte redação.

“Art. 128. Finda a Segunda parte da sessão, por esgotada
a hora, ou por falta de orador, terão início as Comunicações de
Lideranças, e será concedida a palavra, na ordem cronológica, aos
líderes previamente inscritos.

Parágrafo único. As comunicações de lideranças destinam-
se aos líderes de bancadas partidárias, bloco parlamentar ou líder
do governo, que queiram fazer uso de palavra, pessoalme :nte
ou por intermédio de vice-líderes, pelo prazo de 20 (vinte) minutos,
incluídos neste tempo os apartes.”

JUSTIFICATIVA

Tomamos a iniciativa em formular esta propositura visando
efetivar a alteração do Regimento Interno, em que disciplina o
uso da palavra nas Comunicações de Lideranças, considerando
que a atual redação prevê a distribuição de tempo aos lideres
para fazerem uso da palavra pelo prazo de até 20 minutos. Mas, a
realidade nos mostra que todos os lideres, sem exceção, utilizam
o prazo máximo, ou seja 20 minutos, razão pela qual estamos
fixando esse prazo para cada orador.

Outro aspecto que pretendemos alterar é a possibilidade
do orador conceder aparte, o que atualmente é vedado, razão
pela qual estamos revogando o dispositivo que assim disciplina.
Ora, em regra geral os assuntos abordados nesse espaço da
sessão, são assuntos de interesse dos demais parlamentares, que
desejam se posicionar acerca do assunto exposto. E essa proibição
regimental impede o parlamentar que deseja apartear o líder que
está na Tribuna.

Entendemos que a nossa proposta vem de encontro ao
anseio dos parlamentares desse Casa, pois quando desejamos
apartear o líder que está discursando, ficamos impossibilitados. E
o que é pior, muitas vezes, o parlamenta pede Questão de Ordem
ao Senhor Presidente, que defere o pedido, porém, a Questão
de Ordem segundo o Regimento Interno, é tão somente para
questionar dispositivos regimentais, e diante dessa vedação em
se conceder aparte nas Comunicações de Lideranças, a Questão
de Ordem está se tornando na prática um aparte.

Portanto, para corrigirmos tal distorção, estamos propondo
esta alteração no atual texto regimental, e assim estaremos
colaborando de forma efetiva para que o nosso Presidente não
seja constrangido a permitir uma Questão de Ordem, quando na
realidade o que o Parlamentar deseja é um aparte ao líder que
está usando da palavra na Tribuna.

Razão pela qual, solicitamos o apoio e o voto das nobres
Pares, e assim possamos aprovar este Projeto de Resolução.

Plenário das Deliberações, 31 de maio de 2007.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA – Requer
ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental, as
informações abaixo discriminadas com relação ao projeto de Criação
de peixes e tanques-rede na colônia Z-4, no município de Costa
Marques.

O parlamentar que a presente subscreve, requer na forma
regimental, ao Secretária de Estado do Desenvolvimento
Ambiental, as informações abaixo discriminadas com relação ao
Projeto de Criação de peixes em tanques-rede na colônia Z-4, no
município de Costa Marques:

- Cópia do Projeto Técnico completo, inclusive com as
planilhas financeiras;

- Fonte dos recursos financeiros (Municipal, Estadual,
Federal e Contrapartida do público envolvido);

- Recursos Financeiros liberados até o momento ou total
por fonte e elementos de despesa;

- No caso de o projeto já ter sido encerrado, cópia da
prestação de contas completa;
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- Custo de produção de quilo de pescado produzido nos
tanques-rede;

- Preço pago aos pescadores por quilo do pescado
comercializado oriundo dos tanques – rede;

- Periodicidade da assistência técnico oferecida aos
pescadores envolvidos no projeto, com o numero de profissionais
envolvidos e formação técnico.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de informações oficiais sobre o
empreendimento com objetivo de conhecer, avaliar e fiscalizar
ações de governo.

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007

Chico Paraíba
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL- Indica ao
governador do Estado interceder junto a Associação de Assistência
Técnica e Extensão Rural de Rondônia -EMATER para que seja
estruturado um posto avançado com mais equipamentos e
funcionários para melhor atender os produtores do distrito de
São Domingos do Guaporé, pertencente ao município de Costa
Marques.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto a Emater – Associação de Assistência Técnica e Extensão
Rural de Rondônia, para que seja melhor estruturado o posto
avançado da EMATER, no Distrito de São Domingos, pertencente
ao Município de Costa Marques/RO.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Costa Marques/RO dar-
se-á pelo fato, de que o posto avançado da EMATER, localizado
no Distrito de São Domingos, não tem uma estrutura adequada e
nem pessoal suficiente para fazer a parte administrativa, tendo
apenas 02 funcionários para atender toda demanda da região,
tendo que muitas vezes deixar o  posto fechado, por estarem
dando assistência nas propriedades rurais da região.

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007

Luizinho Goebel
Deputado Estadual - PV

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL, ao
Governador do Estado de Rondônia, interceder junto ao IDARON
- Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de
Rondônia, para que seja feita a reforma do prédio do IDARON,
bem como a aquisição de equipamentos, para melhor atender os
produtores do Município de Alvorada do Oeste/RO.

O Deputado que a presente subscreve nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto ao IDARON – Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril
do Estado de Rondônia, para que seja feita a reforma do prédio
do IDARON, bem como a aquisição de material de escritório, para
melhor atender os produtores do município de Alvorada do Oeste/
RO.

JUSTIFICATIVA

Justa solicitação do município de Alvorada do Oeste/RO
dar-se-á pelo fato, de que o referido prédio precisa urgentemente
de uma reforma, por estar em condições muito precárias, desde
a pintura até as instalações elétricas, causando assim um
desconforto para os funcionários que lá trabalham, não podendo
oferecer um atendimento digno aos produtores que procuram
aquela unidade para resolverem os seus problemas.

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007

Luizinho Goebel
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO ao Poder
Executivo da necessidade de apresentar um projeto de lei
implementando um mecanismo que atenda os juízes de paz.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo a necessidade de enviar a
esta Casa de Leis, um Projeto de Lei atendendo as necessidades
dos Juizes de Paz, instituindo “atribuições conciliatórias e
remuneração fixa ao Juiz de Paz”, conforme está previsto no inciso
II do artigo 98 da Constituição Federal.

JUSTIFICATIVA

Considerando que estamos no século XXI onde as
instituições estão implementando mecanismos no sentido de se
adaptarem a nova realidade, ou seja, que atenda a população
com mais eficiência e eficácia, buscando a inclusão social de modo
que atenda os preceitos aduzidos pela nossa Carta Magna.

Considerando que os três Poderes da Republica Federativa
do Brasil são órgãos independentes e harmônicos entre si, os
quais procuram estabelecer normas gerais para que sejam
compridas pelos cidadãos, bem como normas a serem compridas
por seus integrantes, a exemplo das Diretrizes de Organização do
Poder Judiciário.

Considerando que nosso sistema judiciário esta inchado
de processos que há a nos emperrados por ainda não terem sidos
prolatados as sentenças e com isso a população sofre pela lentidão.

Diante do exposto este parlamentar  apresenta tal
indicação.

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007
Dep. Neri Firigolo

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES ao Poder
Executivo da necessidade de implantação de turmas da 5ª a 8ª
séries no período noturno da Escola Estadual Oswaldo Piana, 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 viabilizar a implantação
de turmas de 5° a 8° séries do ensino fundamental no período
noturno da Escola Estadual Osvaldo Piana, com sede no município
de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Nossa proposição tem por objetivo atender a uma antiga
e justa reivindicação de muitos estudantes que residem nas
proximidades da Escola Estadual Osvaldo Piana em Ji-Paraná.

Ocorre que o número de alunos inseridos nessa faixa
escolar residentes naquela região é bastante grande, ademais,
aqueles estudantes que necessitam trabalhar durante o dia e
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dispõem apenas do período noturno para estudar, precisam
percorrer grandes distâncias até outras unidades que oferecem o
ensino noturno o que causa diversos transtornos, principalmente
risco de exposição à violência, cada vez mais crescente em todo
canto do País.

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

Plenário das Deliberações, 4 de junho de 2007
Jesualdo Pires
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES ao Poder
Executivo da necessidade de asfaltar a Linha 5 no município de
Ministro Andreazza até a divisa com o Estado de Mato Grosso.

O parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Poder Executivo a necessidade viabilizar o asfaltamento
da linha 05 que liga município de Ministro Andreazza até a divisa
com o Estado do Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

A linha 05, embora seja de responsabilidade do Estado
de Rondônia, pode ser considerada uma rodovia interestadual
tendo em vista que liga o município de Ministro Andreazza até a
cidade de Rondolândia, no Estado do Mato Grosso. A estrada
comporta um considerável trânsito de veículos e é o principalmente
corredor para escoação de toda a produção agrícola e pecuária
daquela região.

Quero ressaltar que a rodovia tem uma extensão de
aproximadamento 35 Km entre Ministro Andreazza e a divisa com
o Moto Grosso e o seu asfaltamento é de fundamental importância
para o desenvolvimento de localidade, vale lembrar também que
é imprescindível a construção de uma ponte em alvenaria sobre o
rio Corgão, a cerca de 4 Km da cidade de Ministro Andreazza,
além de outros rios que cortam a estrada.

Conto com a aprovação do nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 4 de junho de 2007

Jesualdo Pires
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. ALEXANDRE ao Sr.
Governador do Estado sobre a necessidade de implementar a
divulgação do Programa Estadual de Combate ao Fumo.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de implementar a divulgação nos meios de
comunicação falada escrita e televisiva do Programa Estadual de
Combate ao Fumo, realizado pela Clinica Osvaldo Cruz, localizada
em Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, sabemos que o fumo é
indiscutivelmente um dos vícios mais graves da sociedade moderna,
Há centenas de estatísticas médicas sérias ligando o fumo
diretamente a ocorrência de inúmeros males, entre os quais o
câncer de pulmão. Há muito tempo o Brasil vem implementando
políticas que possam reverter os males causado pelo fumo de
uma forma definitiva.

Louvável é a iniciativa da Clínica Osvaldo Cruz em implantar
o Programa Estadual de Combate ao Fumo que é de relevante
importância a toda comunidade rondoniense.

Diante disso, indicamos ao Poder Executivo uma maior
divulgação nos meios de comunicação falado, escrito e televisiva
para um maior alcance de informações e conhecimentos de todo
público fumante, para que usufruam dos benefícios prestados
pelo citado programa.

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007

Doutor Alexandre
Deputado Estadual - PTC

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES ao Poder
Executivo da necessidade de asfaltar a Linha 200 ligada à cidade
de Vale do Paraíso até o distrito de Santa Rosa.

O parlamentar que a presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais, indica
ao Poder Executivo a necessidade de asfaltar a linha 200 ligando
a cidade de Vale do Paraíso ao distrito de Santa Rosa.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa contemplar um trecho de
aproximadamente 35 quilômetro de extensão em que beneficiará
um incontável número de agricultores e pecuaristas que fazem
uso da rodovia para o escoamento de suas produções, outrossim,
a estrada também necessita ser beneficiada com a construção de
várias pontes em alvenaria.

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

Plenário das Deliberações, 4 de junho de 2007

Jesualdo Pires
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO ao
senhor Governador do Estado da necessidade de construir uma
quadra poliesportiva para o distrito de Santana do Guaporé.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de construir uma quadra Poliesportiva para atender
a população em geral do Distrito de Santana do Guaporé, município
de São Miguel do Guaporé.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, os jovens modernos vem
deixando de lado as práticas esportivas, o que muitas vezes leva a
um estilo de sedentarismo e provoca distúrbios com má
alimentação, obesidade, tabagismo, estresse, doenças
coronarianas e muitas vezes se envolvendo com o mundo de crime.
Como reação a essa atitude, é que este parlamentar vem indicar
ao Senhor Governador que seja construída uma quadra poli
esportiva no Distrito de Santana do Guaporé, município de São
Miguel do Guaporé, para que a população em geral daquele Distrito
possa praticar esportes, sem precisar sair de sua localidade, pois,
com a construção da quadra poliesportiva, estaremos dando uma
qualidade de vida para os munícipes daquela localidade.
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Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007

Maurão de Carvalho
Deputado Estadual - PP

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO ao
senhor Governador do Estado sobre a necessidade da presença
da Polícia Militar no bairro Castanheiras.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador de Estado sobre a
necessidade de implantar um Box da Policia Militar no bairro
Castanheira, como também o patrulhamento em horários noturnos
próximos as escolas para a inibição de vendedores de drogas e
noiados que aproveitam da fragilidade das pessoas para realizarem
seus atos de assaltos e roubos a mão armada, colocando assim
em risco a população daquele bairro.

JUSTIFICATIVA

Este parlamentar tem recebido vários ofícios de moradores
do Bairro Castanheira, no intuito de indicar junto ao Governo do
Estado de Rondônia, o policiamento ostensivo da Policia Militar
para conter a onda de assalto à mão armada, roubos de motos e
bicicletas. Os pais ultimamente tem andado preocupado com seus
filhos que estudam no período da noite e ficam a mercê dos
bandidos, vendedores de drogas que atuam junto às escolas. A
disputa dos traficantes pelos melhores lugares para fazerem os
seus trabalhos, usando muitas vezes as nossas crianças para serem
mulas de entrega, por isso a implantação de um posto avançado
viria  minorar a angustia e aflição da população no que diz respeito
a Segurança Pública do referido Bairro.

Plenário das Deliberações, 23 de abril de 2007

Maurão de Carvalho
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
da implantação de um posto policial de destacamento efetivo
para o distrito de Jacinópolis localizado no município de Nova
Mamoré.

O Deputado, que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a implantação
de um Posto Policial e o destacamento de efetivo para o distrito
de Jacinópolis, localizado no município de Nova Mamoré-RO.

JUSTIFICATIVA

Nobres pares, a indicação que ora apresentamos a esta
Casa de Leis, parte do Administrador do Distrito de Jacinípolis,
Senhor Valter de Oliveira Alencar, que nos trouxe o ofício 006/
2007 em 06/03/2007. Segundo ele, um dos problemas do Distrito,
que situa-se no município de Nova Mamoré, é a falta de segurança,
já que não conta com apoio nem de efetivo Policial.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2007

Jair Miotto
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
da necessidade de aumentar o contingente policial do município
de Cujubim.

O Deputado que a presentes subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade
de um melhor policiamento no município de Cujubim-RO

JUSTIFICATIVA

Nobres pares, a indicação que ora apresento a essa Casa
de Leis parte do Ofício 002/2007 de 30 de março do corrente
ano, entregue pela (ACIC)Associação de Comercial e Industrial
de Cujubim, solicitando o reforço do policiamento, onde a mesma
atua com apenas 7 (sete) policiais trabalhando e devido a carga
horária conta-se apenas 1 (um) efetivo por dia. Sendo que precisão
de maior segurança para os Bancos, Comércios e a população em
geral.

Plenário das Deliberações, 31 de maio de 2007

Jair Miotto
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
da aquisição de um veículo para a vigilância sanitária no município
de Cujubim.

  O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a aquisição
de um veículo para a Vigilância Sanitária do município de Cujubim.

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares a indicação que ora apresentamos a esta
Casa de Leis, parte do Secretário de Saúde da Prefeitura municipal
de Cujubim, Senhor Gideon Souza Portugal, explicitada através
do Ofício 0052/SESAU/2007. Um dos principais motivos alegados
pelo Secretário Gideon para a aquisição do veículo para a vigilância
Sanitária é um controle mais eficaz da dengue naquele Município.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2007

Jair Miotto
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO  DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
sobre a necessidade de reforma e ampliação da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Antônio Francisco Lisboa no
município de Cujubim.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade
da reforma e ampliação da Escola estadual de Ensino Fundamental
e Médio Antonio Francisco Lisboa, no município de Cujubim-RO

JUSTIFICATIVA

Nobres pares, a indicação que ora apresentamos a esta
Casa de Leis, parte do Ofício n° 009/2007 de março de 2007,
entregue pela Câmara Municipal de Cujubim, solicitando a reforma
e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Antonio Francisco Lisboa no município de Cujubim. A conclusão
desta obra permitirá o regresso de muitos alunos que estão fora
de sala de aula.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2007

Jair Mioto
Deputado Estadual
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- INDICAÇÃO  DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
da necessidade da construção de uma ponte na Rua Samuel Lopes
que lida o Setor 04 no município de Montenegro, área central
daquela localidade.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade
de construção de uma ponte em madeira no município de Monte
Negro-RO, em substituição a uma ponte já existente e em péssimo
estado de conservação.

JUSTIFICATIVA

Nobres pares, a indicação que ora apresento a esta Casa
de Leis parte do Oficio 035/2007, de 10 de abril do corrente ano,
entregue pela Câmara de Vereadores do município de Monte
Negro, solicitando a construção de uma ponte (em madeira) na
Rua Samuel Lopes, que dá acesso ao setor 04 (quadro), no mesmo
Município. A construção de uma nova ponte facilitará o
deslocamento para a área central daquela localidade, já que a
ponte que ali se encontrava está em péssimas condições, motivo
pelo qual solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação desta
proposta.

Plenário das Deliberações, 1 de junho de 2007

Jair Miotto
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JAIR MIOTTO ao Poder Executivo
da necessidade da abertura de uma turma de ensino médio regular
na zona rural do município de Ariquemes.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a abertura
de turno de Ensino Médio regular na Zona Rural do município de
Ariquemes – RO

JUSTIFICATIVA

Nobres pares, a indicação que ora apresentamos a esta
Casa de leis, parte do Conselho Comunitário das Escolas Municipais
de Ensino Fundamental, através do Ofício 002/2007, de 07/03/
2007. Segundo os membros do Conselho, se tornou necessário
aos estudantes da Zona Rural do município de Ariquemes a abertura
de turno regular de Ensino Médio.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2007

Jair Mioto
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de obras de recuperação da
rodovia estadual 135 no trecho compreendido entre a rodovia
federal 429 à sede do município de Castanheiras.

O parlamentar que a presente subscreve, indica na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de obras
de recuperação da Rodovia Estadual 135, no trecho compreendido
entre a Rodovia Federal 429 à sede do município de Castanheiras.

JUSTIFICATIVA

A manutenção de estradas é dever de todo governante.
Estrada recuperada e em condições de trafego é sinônimo de
desenvolvimento e bem-estar social, bem como combustível para

a economia do Estado, pois facilita e minimiza custos do
escoamento da produção.

Plenário das Deliberações, 31 de maio de 2007

Chico Paraíba
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de efetuar convênio com a
APAE do município de Presidente Médici.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de efetuar
convênio com APAE, do município de presidente Médici.

JUSTIFICATIVA

Os serviços de apoio ao desenvolvimento educacional,
social e cultural de crianças especiais é realizado com muito amor
e dificuldades pelas APAEs em todo Estado. É necessário que o
executivo estadual promova a liberação de recursos financeiros
para essas instituições via convênios específicos, como forma de
fortalecimento dessas entidades que prestam relevante serviço
para a população do Estado.

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007

Chico Paraíba
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de efetuar convênio com a
APAE do município de São Francisco do Guaporé.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de efetuar
convênio com APAE, do município de São Francisco do Guaporé.

JUSTIFICATIVA

Os serviços de apoio ao desenvolvimento educacional,
social e cultural de crianças especiais é realizado com muito amor
e dificuldade pelas APAEs em todo Estado. É necessário que o
executivo estadual promova a liberação de recursos financeiros
para essas instituições via convênios específicos, como forma de
fortalecimento dessas entidades que prestam relevante serviço
para a população do Estado.

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007

Chico Paraíba
Deputado Estadual

- �INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de obras de recuperação da
camada asfáltica da RO-479, rodovia estadual que liga a rodovia
federal BR-364 ao distrito de Estrela de Rondônia, município de
Presidente Médici.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de obras
de recuperação da camada asfálticas da RO 479 Rodovia Estadual
que liga a Rodovia Federal BR 364 ao distrito de Estrela de Rondônia
em Presidente Médici.

JUSTIFICATIVA
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A manutenção de estradas é dever de todo governante. Estrada
recuperada e em condições de trafego é sinônimo de desenvolvimento e
bem-estar social, bem como combustível para a economia do Estado, pois
facilita e minimiza custos do escoamento da produção.

Plenário das Deliberações, 31 de maio de 2007
Chico Paraíba
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA ao Poder Executivo
Estadual da necessidade de liberação de recursos financeiros para a
recuperação das vias urbanas asfaltadas no município de Presidente Médici.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de liberação de
recursos financeiros para recuperação das vias urbanas asfaltadas do
município de Presidente Médici.

JUSTIFICATIVA

No Orçamento de 2006, apresentei emenda destinando
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), para recuperação das vias
urbanas do Município. Alegando dificuldade financeira o Governo Estadual
não promoveu a liberação do recurso para o Município executar as obras,
ocasionando sérios prejuízos à comunidade de Presidente Médici, pois as
vias encontram-se em péssimo estado de conservação e a Prefeitura
Municipal não possui recursos financeiros para investir nesta atividade.

Este ano apresentei outras duas emendas para obras de infra-
estrura, sendo que a de número 476 destina R$400.000,00 (quadrocentos
mil reais), para o município de Presidente Médici, e a de número 456 destina
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para os municípios
de Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste e Presidente Médici.

É necessário que o executivo estadual agilize os procedimentos
para a execução ou liberação destes recursos para os Municípios
contemplados, pois as necessidades dessas obras são indiscutíveis para
essas populações.

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007
Chico Paraíba
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS ao Poder
Executivo Estadual através do DER que seja recuperada a Linha 603,
rodovia estadual, no trecho que compreende Theobroma até Palmares.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o douto Plenário, indica ao Poder Executivo
Estadual, através do DER que seja recuperada a Linha 603 (Rodovia
Estadual) no trecho do município de Theobroma até o Distrito de Palmares.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação dispõe sobre a necessidade de recuperar a
linha 603, Rodovia Estadual, devido aos estragos proporcionados pelo
período de chuva, e o intenso trafego de veículos que por ela trafegam
diariamente, sendo que a mesma da acesso a diversos travessões, e não
havendo conservação da mesma, haverá prejuízo aos seus usuários, que
na sua maioria são produtores rurais que depende desta rodovia para
escoar os seus produtos agrícolas e pecuários, alem dos ônibus que realizam
o transporte escolar, e das linhas de ônibus intermunicipais, que trafegam
diariamente nesta rodovia, portanto a sua recuperação faz-se necessário
e urgente, para que não haja um colapso nos transportes desta região,
diante deste quadro, e que, apresento esta indicação na esperança que
meus nobres Pares votem a favor de sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007

José Amauri dos Santos
Deputado

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº2022/2007

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

ADIR DOS SANTOS LUZ, do Cargo de Provimento em Comissão,
que exerce na Divisão de Transporte, a partir de 11 de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1939/2007

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

ALESSANDRO ROCHA, do Cargo de Provimento em Comissão,
que exerce no Departamento de Polícia Legislativa a partir de 1° de junho
de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1844/2007

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

ANTONIO MARCOS GROSS DOS SANTOS, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Área Administrativa da Presidência,
a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 06 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1848/2007

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

BETANIA ARAÚJO BORGE DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-05, no
Gabinete do Deputado Valter Araújo, a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 06 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 1973/2007

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

EDRIANO GUEDES CRISTINO, no Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-25 + GRG, no Gabinete da
Liderança do Partido Republicano Progressista - PRP, a partir de 01 de
junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2065/2007

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

N O M E A R

ELIEL OLIVEIRA DA SILVA, no Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, código AP-07, no Gabinete da Liderança do Partido
Liberal - PL, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2031/2007

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

N O M E A R

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, no Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código DGS-03, na Comissão de Saúde
e Assistência Social, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2067/2007

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

N O M E A R

JOZIVALDO DOS SANTOS SENA, no Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-14, no Gabinete da Liderança
do Partido Liberal - PL, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1849/2007

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

LIVIA DA SILVA LÔBO VICENTE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-06, no
Gabinete do Deputado Valter Araújo a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 06 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2003/2007

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

MARIA AUXILIADORA G. ABREU LOPES, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Wilber
Coimbra a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1968/2007

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

OSVALDO PEREIRA DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-30, da Área Administrativa
da Presidência, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1977/2007

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

RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-1+GRG, no
Gabinete do Deputado Francisco Galdino Dantas a partir de 1° de junho de
2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 1969/2007

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

RONE KENEDY LEMOS DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-15, da Área Administrativa
da Presidência, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2006/2007

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

ROSANGELA SALDANHA DE AZEVEDO GAIDA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1930/2007

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

N O M E A R

ROSIMAR GONÇALVES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-05, na Comissão de
Saúde e Assistência Social, a partir de 01 de junho de 2007.
.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1972/2007

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

SIDNEY GOMES, no Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Parlamentar, código AP-25 + GRG, no Gabinete da Liderança do Partido
Republicano Progressista - PRP, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2068/2007

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

N O M E A R

VERLENE DA SILVA GOMES, no Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, código AP-14, no Gabinete da Liderança do
Partido Liberal - PL, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ADVOCACIA GERAL DA ALE-RO

CONTRATO Nº. 004/2007
PROCESSO Nº. 0028/2007

ERRATA:

Considerando a constatação de equivoco na publicação do Extrato
do Contrato nº 004/2007, referente ao Processo nº 0028/2007, publicado
no Diário Oficial da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia nº 74,
em 20 de junho de 2007, à Pág.1408.

Onde se lê:
CONTRATADA: AMAZONIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA.

Leia-se
CONTRATADA: EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA.

E

Onde se lê:
CONTRATADA: AMAZONIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA. - Jacqueline
Ribeiro

Leia-se:
CONTRATADA: EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA. - Jacqueline Ribeiro

ASSINA:
APARÍCIO PAIXÃO RIBEIRO JUNIOR - Advogado Geral da ALE

EXTRATO

CONTRATO Nº. 002/2003
PROCESSO Nº. 0329/2003

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
CONTRATADO: MAURÍCIO ANANIAS DE JESUS.

OBJETO: Renovação do Contrato de Locação de imóvel localizado na Rua
Rui Barbosa, nº. 639, Bairro Arigolândia, na Cidade de Porto Velho-RO.

PERÍODO: 12 (doze) meses

VALOR: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês, totalizando R$
18.000,00 (dezoito mil reais).

DATA: PORTO VELHO, 06 DE JUNHO DE 2007

ASSINAM:
PRESIDENTE DA ALE/RO – Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
MAURÍCIO ANANIAS DE JESUS
ADVOGADO GERAL DA ALE – Dr. Aparício Paixão Ribeiro Júnior


