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 PORTO  VELHO-RO, QUARTA - FEIRA, 11 DE ABRIL DE  2007 ANO XXVNº 37

18ª SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SL
16ª SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SL

DECRETO
RESOLUÇÕES

    SUMÁRIO

18ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

Em 03 de abril de 2007

Presidência do Sr:
Neodi Carlos – Presidente

Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 18 horas e 30 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Neodi
Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP), Euclides Maciel
(PSL), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio (PTN), Tiziu Jidalias
(PMDB), Amauri dos Santos (PMDB), Daniela Amorim (PTB),
Ezequiel Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS), Miguel Sena (PV),
Maurão de Carvalho (PP), Maurinho Silva (PSDB) e Doutor
Alexandre (PTC).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo

rondoniense, declaro aberta a 18ª Sessão Extraordinária da
1ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

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

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Sr.
Presidente, eu peço que seja dado como lida a ata da sessão
anterior.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está dada como
lida e peço que seja feito o registro e publicação no Diário
Oficial da ata da sessão extraordinária anterior.

Vamos à Ordem do Dia.

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

ORDEM DO DIA

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei 022/07 do Poder
Executivo – Mensagem 037, que inclui os incisos IV e V ao Art.
22 da Lei 1.659, de 08 de agosto de 2006, com parecer favorável
das Comissões, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei 022/07, de autoria do
Poder Executivo, que inclui os incisos IV e V ao Art. 22 da Lei
1.659, de 08 de agosto de 2006. Em discussão. Encerrada a
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
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SECRETARIA LEGISLATIVA

 Secretaria Legislativa - Adair Marsola
 Divisão de Publicações e Anais - Domingos Sávio
 Divisão de Taquigrafia - Elizete Oliveira Costa

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 .

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente sessão, convoco Sessão
Ordinária para o dia 04 do corrente, no horário regimental, ou
seja, às 9 horas da manhã.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 18 horas e 04 minutos) .

16ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

Em 03 de abril de 2007.

Presidência do Sr:
Neodi Carlos – Presidente

Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 17 horas e 24 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Neodi
Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP), Euclides Maciel (PSL),
Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio (PTN), Tiziu Jidalias (PMDB),
Amauri dos Santos (PMDB), Daniela Amorim (PTB), Ezequiel
Neiva (PPS), Jair Miotto (PPS), Miguel Sena (PV), Maurão de
Carvalho (PP), Maurinho Silva (PSDB) e Doutor Alexandre (PTC).

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 16ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão
Legislativa da 7ª Legislatura.

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

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Sr.
Presidente, eu peço que seja dada como lida a ata da sessão
anterior.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Está dada como
lida e solicito que seja feito o registro para publicação no Diário
Oficial da ata anterior.

Vamos à Ordem do Dia.

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

ORDEM DO DIA

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Projeto
de Lei nº020/07 do Deputado Neri Firigolo que “estabelece o
fornecimento obrigatório de extrato consolidado anual dos
pagamentos efetuados pelos usuários de empresas de serviços
públicos atuantes no Estado.”

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº020/07 de autoria do
Deputado Neri Firigolo que estabelece o fornecimento
obrigatório de extrato consolidado anual dos pagamentos
efetuados pelos usuários de empresas de serviços públicos
atuantes no Estado. Em discussão. Encerrada a discussão. Em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Vamos à próxima matéria Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei 021/07 do Poder
Executivo, em regime de urgência que “autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar até o montante
de R$ 2.000.000,00(dois milhões), em favor da Coordenadoria
Geral de Apoio a Governadoria – CGAG e dá outras providências.”

Com parecer favorável das Comissões, com emendas,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº021/07 do Poder
Executivo que “autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar até o montante de R$2.000.000,00(dois
milhões de reais) em favor da Coordenadoria Geral de Apoio a
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Governadoria – CGAG e dá outras providências”. Em discussão.
Encerrada a discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Vamos à próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei 017/07 do
Deputado Alex Testoni que “dispõe sobre a proibição da pesca
profissional nas bacias hidrográficas dos Rios Guaporé e
Mamoré no Estado de Rondônia, e dá outras providências”.

Com parecer favorável das Comissões, com emenda,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº017/07 de autoria do
Deputado Alex Testoni que “dispõe sobre a proibição da pesca
profissional nas bacias hidrográficas dos Rios Guaporé e
Mamoré no Estado de Rondônia, e dá outras providências”. Em
discussão. Para discutir o Projeto o Deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Sr. Presidente, Nobres
Deputados, novamente discutir o projeto, deixar bastante claro
para Vossas Excelências, para imprensa, que nós, lá na
Comissão, estivemos  recentemente... vamos criar uma
comissão e vamos apurar quem realmente é pescador e quem
for  pescador vai ser amparado pela lei, por esta Casa. Então
o Deputado Jair Miotto, autor da idéia, tem a minha parceria, o
meu apoio Deputado, e nós vamos lá nas colônias de pescadores
onde será proibido a pesca, nessas duas colônia, grandes
colônias de Cabixi e Pimenteiras e vamos fazer um trabalho
em conjunto preocupados em não deixar de maneira nenhuma
que o pescador fique além das necessidades do dia-a-dia. Então,
Deputado Miotto, estou também tão preocupado quanto o senhor
com os pescadores. E nós vamos fazer esse trabalho em
parceria, mas não podemos deixar de aprovar este projeto,
como eu já disse, de estrema importância para o grande
berçário natural que a natureza deu ao Estado de Rondônia.
Vamos preservar.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Neodi Carlos) – Ainda em
discussão. Encerrada a discussão, em votação.

Para discutir o Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Sr. Presidente, só queria
aqui afirmar as palavras do Deputado Alex, onde num pedido
do Deputado Jair Miotto e também uma emenda da Deputada
Daniela Amorim, nós tivemos uma ampla discussão, e na
verdade e em nenhum momento deixamos de lado a
preocupação que nós tínhamos com aqueles que realmente
dependem da pesca. E, por esse motivo, este Projeto de Lei do
colega Deputado Alex Testoni, teve uma alteração através da

emenda da Deputada Daniela, onde se aumentou o prazo para
proibição da pesca, ou seja, até o dia 15 de novembro onde,
automaticamente, entraria no período já proibido por lei, até
15 de março. Então praticamente é um ano e automaticamente
dessa forma dará tempo para que os pescadores procurem
novas alternativas. Mas se não bastasse só isso, aumentando
ainda mais a preocupação, nós tivemos uma discussão hoje,
Sr. Presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, onde
esteve presente o Deputado Alex Testoni, eu como relator desta
matéria, também o Deputado Jair Miotto, também o Deputado
Amauri dos Santos, no qual ficou definido, isso lá na sessão da
Comissão de Constituição e Justiça, que a partir de aprovado
esta Lei nós aguardaremos que os representantes das classes
de pescadores dirijam uma proposta ai sim, fundaremos uma
Comissão para avaliar caso a caso dos pescadores que possam
vir a ser prejudicados na questão daqueles que tinham
financiamentos adquiridos, tanto no Banco da Amazônia, no
BASA e também no Banco do Brasil. Faremos então uma
avaliação pessoal de cada caso e juntamente com as classes
representativas dos pescadores do Estado de Rondônia, nós
estaremos,  através deste Poder Legislativo, buscando
alternativas para que realmente eles não sejam prejudicados
com essa lei ora implantada. Da minha parte, obrigado, e mais
uma vez, juntamente com os meus colegas que fizeram
compromisso nos colocamos à disposição dos pescadores, não
deixando que esta classe seja prejudicada. Por outro lado
vamos buscar alternativas para que através do Poder Executivo
e através deste Poder, desta Casa, nós ajudemos a criar novas
fontes de renda para que eles possam assim seguir
tranquilamente com a sua vida normal, financeira sem ser
abalada.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir, o Deputado Miguel Sena.

O SR. MIGUEL SENA – Bem, Deputado Alex Testoni,
só a título de esclarecimento. A princípio quando V.EXª. trouxe
esta discussão para a Mesa e para esta Casa eu fiquei com um
certo receio, mas comecei a me recordar e fazer uma breve
análise, Deputado, do que acontece na minha região, na região
de Guajará-Mirim, de Surpresa, de Pacaás Novas, onde nós
não temos só pescadores, mas também temos muitos
predadores do peixe. E aí comecei a me recordar que por
diversas vezes alguns predadores e alguns atravessadores, o
que é pior também, Deputado, porque além dos predadores
tem os atravessadores, têm as pessoas que aproveitam do
pobre do pescador que vende por um real, que pega o peixe e
vende por cinqüenta centavos, trinta centavos, por quase nada;
troca por um quilo de arroz, dez quilos de peixe por  um quilo
de arroz, eu me ative agora, Deputado, eu vou, inclusive,
analisar, vou requerer a SEDAM que faça um acompanhamento
agora na época da pesca, porque não ficou inclusa dentro do
seu projeto, aquela região ali de Surpresa, do Alto Guaporé,
mas vou pedir ao SEDAM que aperte mais a fiscalização e que
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se for detectado que ainda existem predadores de peixe naquela
região, Deputado Alex, eu estarei, sem dúvida nenhuma,
entrando com uma emenda para que aquela região de Guajará-
Mirim e o Alto Guaporé também seja preservada, a exemplo
do que o senhor está fazendo com aquela região ali, aqueles
quilômetros ali, porque nós não podemos concordar que as
pessoas que pregam a pesca esportiva hoje na região do Alto
Guaporé, de Surpresa, continue prejudicando aquela região.
Eu, mesmo agora, neste final de semana, sai para dar uma
pescadinha, hoje você passa o dia todinho não consegue pegar
nem um mandi, porque o pessoal passa com a rede e acaba
com tudo. Então esta Casa, nós, eu, meu companheiro Luizinho
que é o Deputado nosso do PV, temos a obrigação, inclusive
partidária, de trabalhar com essa preservação.

Parabéns ao Deputado Alex Testoni.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir, o Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Só a título de informação,
Sr. Presidente. Nós já estamos, o Deputado Marcos Donadon
já está sabendo inclusive dessa questão, já foi implantado em
Costa Marques e Guajará-Mirim os tanques-redes. A colônia
de pescadores de Costa Marques, de Guajará-Mirim já estão
trabalhando com os tanques-rede, a exemplo aqui do projeto
pioneiro, que é do Rio Candeias, aqui no Candeias. E está no
Ministério da Pesca, lá em Brasília, um projeto também grande
que vai ser de fundamental importância também para
Pimenteiras. Nós queremos que até no mês de julho, Deputado
Marcos Antônio, até no mês de julho a informação que temos
é que esse projeto já saiu do papel, já foi aprovado lá em
Brasília, para implantarmos também no município de
Pimenteiras, para estarmos respaldando ainda mais os nossos
pescadores daquele município e daquela região.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Ainda para
discutir, o Deputado Ribamar.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Eu queria só uma Questão
de Ordem, Presidente. É que eu queria que fosse registrado
meu voto contrário ao Projeto.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Já está em
minhas mãos aqui, Deputado, eu farei nessa segunda votação.

Encerrada discussão, em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Vamos apenas fazer o registro do voto do Deputado

Ribamar Araújo, do Deputado Marcos Antônio Donadon, do
Deputado Neri Firigolo, contrários ao projeto.

O Projeto está aprovado e vai ao Expediente.

Eu Quero registrar aqui com muita alegria,  no auditório
desta Casa, a presença do senhor Vilmar Testoni, ele que é
pai do vice-Presidente desta Casa, nosso amigo Deputado Alex
Testoni.

Vamos à próxima matéria Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei 016/07 – Mesa
Diretora que “dispõe sobre a criação, estrutura básica e
estabelece as competências da Corregedoria Geral da
Assembléia Legislativa”. Com parecer favorável das Comissões.
Com emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº016/07, da Mesa Diretora
que dispõe sobre criação, estrutura básica e estabelece as
competências da Corregedoria Geral da Assembléia Legislativa.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram.

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

Deus e antes de terminar a presente Sessão, convoco outra
Sessão Extraordinária para no prazo de vinte minutos, para
apreciarmos os Projetos de Lei, em condições regimentais.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas 36 minutos).

DECRETO

DECRETO LEGISLATIVO N° 224, DE 29 DE MARÇO DE 2007.

Aprova o nome do Senhor ANTÔNIO FRANCELINO DOS
SANTOS, para o cargo de Defensor Público-Geral.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou, nos
termos “g” do inciso I do Art. 166 do Regimento Interno, em
conformidade com a alínea “e” do inciso XXIV do Art. 29 da
Constituição Estadual, e eu, Neodi Carlos, Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica aprovado o nome do Senhor ANTÔNIO
FRANCELINO DOS SANTOS, para ocupar o cargo de Defensor
Público-Geral.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 29 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 139/07

Revoga o artigo 198 e acrescenta o artigo 28-A ao
Regimento Interno.

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

Art. 1º. Fica revogado o artigo 198 da Resolução nº 32,
de 21 de agosto de 1990, que aprova o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa.

Art. 2º. Fica acrescido ao Regimento Interno o artigo
28-A com a seguinte redação:

“Art. 28-A. Será terminativo o parecer:

I – da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
quanto à constitucionalidade ou jurisdicidade da matéria; e

II – da Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização
Financeira e Orçamentária, sobre a adequação financeira ou
orçamentária da proposição.

Parágrafo único. O autor da proposição deve ser
informado do fato no prazo de 3 (três) sessões ordinárias, da
decisão da comissão, dispondo de igual prazo para interposição
de recurso, que deverá ser subscrito por 1/3 (um terço) dos
membros do Parlamento”.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 28 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

RESOLUÇÃO N° 140/07

Fixa Sessão Especial do Movimento Pró-Rondônia.

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

Art. 1º. Fixa para todo mês de março de cada ano a
realização da Sessão Especial do Movimento Pró-Rondônia.

Parágrafo único. A data da Sessão será fixada por esta
Casa de Leis em comum acordo com a Bancada Federal de
Rondônia.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 29 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 141/07

Altera e acrescenta dispositivos ao Regimento Interno,
aprovado pela Resolução nº 32, de 21 de agosto de 1990.

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

Art. 1º. Os dispositivos abaixo relacionados do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 32, de 21 de agosto de
1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

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

........................................................................................

III - Comissão de Educação, Cultura e Desportos, com 5
(cinco) membros;

IV - Comissão de Atividades Agropecuária e Pesqueira e
de Políticas Agrária e de Abastecimento, com 5 (cinco)
membros;

.......................................................................................

X – Comissão de Turismo e Meio Ambiente, com 5 (cinco)
membros;

XI – Comissão de Serviços e Obras Públicas, com 5
(cinco) membros; e
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XII – Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, com 5
(cinco) membros;

.............................................................................

Art. 29. ..................................................................

..........................................................................................

§ 3º. À Comissão de Educação, Cultura e Desporto
compete opinar sobre:

I - os assuntos atinentes à educação em geral, política e
sistema educacional, em seus aspectos institucionais,
estruturais, funcionais e legais;

II - o sistema desportivo, sua organização, política e
plano de educação física e desportiva;

III - o desenvolvimento cultural, patrimonial e histórico,
geográfico, arqueológico e artístico; e

IV - as matérias relativas às diversões e espetáculos
públicos, datas comemorativas e homenagens cívicas.

§ 4º. À Comissão de Atividades Agropecuária e Pesqueira
e de Políticas Agrária e de Abastecimento compete opinar
sobre:

I - as atividades agrosilvopastoril e assuntos referentes
à pesca profissional e artesanal;

II - matérias relativas à reforma agrária, ao crédito rural
e ao cooperativismo;

III - assuntos atinentes ao sistema de abastecimento; e

IV - todos os assuntos pertinentes às políticas rural,
agrária e pesqueira.

§ 5º. À Comissão de Indústria e Comércio, Minas e
Energia compete opinar sobre:

I - os assuntos relativos às atividades industriais e
comerciais, ao regime de bancos e às linhas de crédito bancário
destinados a esses setores;

II - os assuntos relativos às atividades ligadas ao setor
mineral e energético, sua pesquisa e exploração;

III - ao sistema de águas, seu aproveitamento e
distribuição; e

IV - fiscalizar as atividades das empresas públicas e
privadas, autarquias e sociedades de economia mista que
exerçam atividades relacionadas com minas e energia.

§ 6º. À Comissão de Transportes compete opinar sobre:

I - os assuntos referentes ao sistema regional de viação
e aos sistemas de transportes em geral;

II - a ordenação e exploração dos serviços de
transportes;

III - segurança, política, educação e legislação de trânsito
e tráfego; e

IV - critérios de fixação de tarifas dos serviços públicos
de transportes.

§ 7º. À Comissão de Defesa do Consumidor compete:

I - opinar sobre matérias referentes à economia popular,
política de preços e proteção e defesa dos direitos dos
consumidores;

II - manifestar sobre a qualidade, apresentação,
publicidade e distribuição de produtos e serviços ao consumidor;
e

III - acolher e investigar denúncias contra a economia
popular, promovendo as providências que forem necessárias
na defesa dos consumidores.

.......................................................................................

Art. 30. .......................................................................

.......................................................................................

§ 2º. O Presidente da Assembléia, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis da aprovação do requerimento, baixará ato
constituindo a Comissão e designando seus membros, mediante
indicação dos líderes partidários, ou de bloco parlamentar,
cabendo ao Presidente a livre nomeação, caso não ocorra a
indicação, obrigatoriamente observando a proporcionalidade.

.......................................................................................

§ 4º. Os prazos das Comissões Temporárias
interrompem-se nos períodos de recesso da Assembléia.
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§ 5º. Nenhum Deputado poderá integrar,
simultaneamente, mais de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, exceto quando necessário para completar a sua
composição.”

Art. 2º. Ficam acrescentados os seguintes dispositivos
ao Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 32, de 1990,
com a seguinte redação:
:

“Art. 28. .................................................................

§ 1º. É vedado a qualquer Comissão manifestar-se sobre
matéria estranha à sua competência.

§ 2º. Para elucidação de qualquer matéria sujeita ao
seu estudo, as Comissões poderão:

I - convocar Secretários de Estado e demais autoridades,
nos termos da Constituição Estadual e deste Regimento:

II - realizar diligências;

III - solicitar a colaboração de órgãos dos demais Poderes
do Estado, da União e dos Municípios, de entidades privadas e
pessoas capacitadas; e

IV - formular pedidos de informação, nos termos da
Constituição Estadual e deste Regimento.

Art. 29. ..................................................................

.................................................................................................

§ 9º. À Comissão de Saúde e Assistência Social compete
opinar sobre:

I - os assuntos relacionados à saúde e previdência social;

II - matérias que disponham sobre a organização
institucional da saúde no Estado;

III - política de saúde e processo de planificação em
saúde;

IV - ações, serviços e campanhas de saúde pública; e

V - os problemas da infância, da adolescência e à
assistência social em geral.

§ 10. À Comissão de Turismo e Meio Ambiente serão
submetidos os seguintes assuntos, competindo-lhe opinar sobre

eles em relação às matérias legislativas e exercer sua função
sobre:

I - política e sistema estadual de meio ambiente;

II - direito ambiental e legislação de defesa ecológica;

III - recursos naturais renováveis: flora, fauna e solo;

IV - qualidade da água e do ar;

V - averiguação das denúncias contra a degradação do
meio ambiente;

VI - direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
e, na forma da lei, contribuir para:

a) preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;

b) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do Estado e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa
e manipulação de material genético;

c) proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, ou provoquem
extinção de espécie ou submetam animais a tratamento cruel;

d) definir, em todas as regiões do Estado, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos;

e) exigir, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudos prévios de impacto ambiental;

f) controlar a produção, a comercialização e o emprego
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

g) promover a conscientização pública para preservação
do meio ambiente;

h) informar sistematicamente a população sobre os níveis
de poluição, a qualidade do meio ambiente, a situação de riscos
de acidentes e a presença de substâncias potencialmente
danosas à saúde na água, no ar, no solo e nos alimentos; e

i) proteger os animais domésticos, relacionados
historicamente com o homem, que sofram as conseqüências
do urbanismo e da modernidade;
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VII - participação voluntária em programas e projetos
de fiscalização ambiental, considerada como relevante serviço
prestado ao Estado;

VIII - normas que disciplinem a exploração, no plano de
manejo sustentado de áreas florestadas ou objeto de
reflorestamento para fins empresariais, visando à manutenção
da qualidade ambiental;

IX - aplicação preferencial no setor mineral e energético
e em programas e projetos de fiscalização, conservação e
recuperação ambiental, do resultado da participação do Estado
na exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos
e carvão mineral para fins de geração de energia elétrica e de
outros recursos minerais em seu território;

X - implantação de instalações industriais para produção
de energia nuclear, no Estado, dependendo, além do
atendimento às condições ambientais e urbanísticas exigidas
em lei, de autorização prévia da Assembléia, ratificada por
plebiscito realizado pela população eleitoral rondoniense;

XI - exploração de recursos minerais e ambientais;

XII - desenvolvimento industrial, comercial e turístico;

XIII - assuntos atinentes ao turismo em geral;

XIV - política e sistemas de gestão e desenvolvimento
turístico, e seus aspectos institucionais e legais; e

XV - recursos humanos e financeiros para o turismo.

§ 11. À Comissão de Serviços e Obras Públicas compete
opinar sobre:

I - os assuntos relativos a serviços e obras públicas, seu
cronograma, execução e fiscalização; e

II - interrupção, paralisação e alteração de
empreendimentos públicos, seus custos e aplicação dos
recursos.

§ 12. À Comissão de Direitos Humanos e Cidadania
compete opinar sobre:

I - o sistema carcerário estadual, as condições de vida e
dignidade humana dos apenados;

II - os direitos e garantias individuais e coletivas; e

III - questões ligadas aos direitos de cidadania, com
ênfase nos direitos do menor, da mulher e das comunidades
indígenas.”

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 3 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 142/07

Transforma Sessão Ordinária em Sessão Especial.

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

Art. 1º. Fica transformada a Sessão Ordinária do “Dia
Internacional da Mulher” em Sessão Especial para discutir
assuntos de interesses das mulheres e prestar homenagens
às mulheres que se destacam e fazem parte da história do
Estado de Rondônia.

Parágrafo único. Se o “Dia Internacional da Mulher” recair
em dias que não houver Sessão Ordinária, a Sessão Especial
será a imediatamente anterior ao Dia Internacional da Mulher.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 4 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente


