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 PORTO  VELHO-RO, QUARTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE  2007 ANO XXVNº 70

30ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SL
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 30ª SO
ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

30ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA.

Em 29 de junho de 2007.

Presidência do Sr.
Neodi Carlos – Presidente

Secretário
Jesualdo Pires – 1º Secretário

(Às 20 horas e 43 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Jesualdo
Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP), Euclides
Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio (PTN), Tiziu Jidalias (PMDB),
Chico Paraíba (PMDB), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Mioto (PPS), Luizinho
Goebel (PV), Daniela Amorim (PTB), Valter Araújo (PTB), Professor Dantas
(PT), Ribamar Araújo (PT), Maurinho Silva (PSDB).

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Havendo número legal,
sob a proteção de Deus em nome do povo rondoniense, declaro aberta a
30ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.

Solicito ao Sr. 1º Secretário proceder a leitura da Ata da Sessão
Extraordinária anterior.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Sr. Presidente eu
peço que seja dispensada a leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Fica dispensada, e
solicito para que seja publicada a Ata da Sessão Extraordinária anterior.
Passamos a Ordem do Dia.

Solicito ao Sr. 1° Secretário, proceder a leitura das matérias a
serem apreciadas.

APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª discussão e
votação: PROJETO DE LEI Nº 013/07 DO DEPUTADO WILBER COIMBRA,
que declara de Utilidade Pública a Associação dos Pais e Amigos do Autista
de Rondônia – AMA/RO, com sede na cidade de Porto Velho.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 013/07, de autoria do Deputado Wilber Coimbra,
que declara de Utilidade Pública a Associação dos Pais e Amigos do Altista
de Rondônia – AMA/RO, com sede na cidade de Porto Velho.

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

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª discussão e
votação PROJETO DE LEI Nº 048/07 DO PODER EXECUTIVO, que altera a
Lei nº 688 de 27 de Dezembro de 1996 para extinguir o termo de retificação
e regular o aditamento a auto de infração, e dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 048/07, de autoria do Poder Executivo, que
altera a Lei nº 688 de 27 de Dezembro de 1996 para extinguir nos termos
de retificação e regular o aditamento a auto de infração e dá outras
providências.

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

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª discussão e
votação PROJETO DE LEI Nº 044/07 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM
050, que dispõe sobre o término do Processo Liquidação e Extinção das
Estatais e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) - Em 2ª discussão e votação
o Projeto de Lei nº 044/07, de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre o término do Processo de Liquidação e Extinção das Estatais e dá
outras providências.
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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 .

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

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª discussão e
votação PROJETO DE LEI Nº 011/07 DO DEPUTADO MARCOS DONADON,
que declara de Utilidade Pública a Associação Educacional Dimensão, com
sede no município de Cerejeiras.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 011/07, de autoria do Deputado Marcos
Donadon, que declara de Utilidade Pública a Associação Educacional
Dimensão, com sede no Município de Cerejeiras.

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

Aprovado.  Vai ao Expediente.
Próxima matéria Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª discussão e
votação PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/07 DO PODER
EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 049, – que altera a redação do caput do artigo
1º da Lei Complementar 328, de 13 de dezembro de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar nº 011/07, de autoria do Poder
Executivo, que altera a redação do caput do artigo 1º da Lei Complementar
328, de 13 de dezembro de 2005.

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

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

Deputados.

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

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - sim
- Deputado Jesualdo Pires - sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - sim
- Deputado Euclides Maciel - sim
- Deputado Alex Testoni - ausente
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Tiziu Jidalias - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Jair Miotto - sim
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputada Daniela Amorim - sim

- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Valter Araújo - sim
- Deputado Professor Dantas - sim
- Deputado Neri Firigolo - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - sim
- Deputado Dr. Alexandre - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Alex Testoni - sim
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Neodi Carlos - Abst.  Regimental

Sr. Presidente, 17 votos favoráveis, 01 Abstenção Regimental e
06 ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 17 votos
favoráveis, está Aprovado.  Vai ao Expediente.

Próxima matéria Sr. Secretário

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª discussão e
votação PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 013/07 DO PODER
EXECUTIVO/MENSAGEM 51, – que altera dispositivo das Leis
Complementares 332 e 333, ambas de 27 de dezembro de 2005, e dá
outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar nº 013/07 de autoria do Poder
Executivo, que altera dispositivo das Leis Complementares 332 e 333,
ambas de 27 de dezembro de 2005 e dá outras providências.

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

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

Deputados.

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

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - ausente
- Deputado Jesualdo Pires - sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - sim
- Deputado Euclides Maciel - sim



13 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 70 1331Pág.

- Deputado Alex Testoni - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Tiziu Jidalias - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Chico Paraíba - sim
- Deputado Ezequiel Neiva - sim
- Deputado Jair Miotto - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputada Daniela Amorim - sim
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Valter Araújo - sim
- Deputado Professor Dantas - sim
- Deputado Neri Firigolo - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Maurinho Silva - sim
- Deputado Dr. Alexandre - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Wilber Coimbra - sim
- Deputado Amauri dos Santos - ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Miguel Sena - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Dr. Alexandre - ausente
- Deputado Neodi Carlos - Abst. Reg.

Sr. Presidente, 17 votos favoráveis, 01 abstenção regimental e 06
ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Com 17 votos favoráveis
está Aprovado.  Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Em 2ª discussão e
votação PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 014/07 DO PODER
EXECUTIVO/MENSAGEM 52, que altera os dispositivos do artigo 16 e Lei
Complementar nº 224 de 04 de janeiro de 2.000 e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Em discussão e votação
o PORJETO DE LEI Complementar nº014/07 de autoria do Poder Executivo,
que altera o dispositivo do artigo 16 da Lei Complementar nº224, de 04 de
janeiro de 2000, e dá outras providências.

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

NÃO.
Solicito ao senhor 1º Secretário proceder a chamada nominal dos

Deputados.

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

Chamada nominal:

- Deputado Wilber Coimbra - Sim
- Deputado Jesualdo Pires - Sim
- Deputado Valdivino Rodrigues - Sim
- Deputado Euclides Maciel - Sim
- Deputada Alex Testoni - Sim
- Deputado Luiz Cláudio - Ausente
- Deputado Tiziu Jidalias - Sim
- Deputado Amauri dos Santos - Ausente
- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Chico Paraíba - Sim
- Deputado Ezequiel Neiva - Sim
- Deputado Jair Miotto - Sim
- Deputado Luizinho Goebel - Ausente

- Deputado Miguel Sena - Ausente
- Deputada Daniela Amorim - Sim
- Deputado Kaká Mendonça - Ausente
- Deputado Valter Araújo - Sim
- Deputado Professor Dantas - Sim
- Deputado Néri Firigolo - Sim
- Deputado Ribamar Araújo - Sim
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Maurinho Silva - Sim
- Deputado Doutor Alexandre - Ausente

Segunda chamada:

- Deputado Luiz Cláudio - Sim
- Deputado Amauri dos Santos - Ausente
- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputado Luizinho Goebel - Sim
- Deputado Miguel Sena - Ausente
- Deputado Kaká Mendonça - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Ausente
- Deputado Doutor Alexandre - Ausente
- Deputado Neodi Carlos - Abst. Reg.

17 votos favoráveis, 01 abstenção regimental e 06 ausências.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) -  Com 17 votos favoráveis
está aprovado. Vai ao Expediente.

 Vamos a próxima matéria senhor Secretário.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) – Encerrou a Ordem
do Dia, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi Carlos) – Nada mais havendo a
tratar e antes de encerrar a presente Sessão convoco os senhores
Deputados para a Sessão Extraordinária no prazo de um minuto para a
leitura da Mensagem nº056 de 29 de maio que trata da abertura de crédito
suplementar para o Instituto Técnico Científico Cultural.

 Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 20 horas e 56 minutos)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

- PROJETO DE LEI DA DEPUTADA DANIELA AMORIM – Torna
obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de mercadoria nas operações
de compra efetivadas por desmontes, ferros velhos e sucatas.

A Assembléia Legislativa Decreta:

Art. 1° - Ficam os desmontes ferros-velhos e sucatas obrigados
a emitir nota fiscal de entrega de mercadoria a cada operação de compra.

§ 1° - Considera-se mercadoria, para os fins do disposto no
“caput”, fios, arames, peças, tubos, tampos e outros itens feitos de aço,
cobre, alumínio, zinco, ferro ou outro tipo de metal.

§ 2° - A nota fiscal de entrega de mercadoria deverá conter os
seguintes dados:

a) razão social da empresa, se pessoa jurídica, ou nome, se
pessoa física;

b) CNPJ, se pessoa jurídica, ou número do CPF, se pessoa física;
c) Inscrição Estadual, se pessoa jurídica, ou número do registro

geral da carteira de identidade, se pessoa física;
d) endereço;
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e) descrição detalhada do material comprado e respectiva
qualidade;

f) valor total e valores parciais pagos pela mercadoria.
§ 3° - Os desmontes ficam obrigados a manter cadastro

atualizado de fornecedores, contendo os dados especificados no
§2° deste artigo.

Art. 2° - O desmonte é o responsável pela correta
identificação do vendedor das mercadorias.

Art. 3° - A nota fiscal de entrega de mercadoria somente
terá validade com a assinatura do vendedor.

Art.4° - Deverá ser entregue pelo menos umas via da
nota fiscal de entrega de mercadoria ao vendedor.

Parágrafo único – Quando a venda for efetuada por
pessoa jurídica, a nota terá que ser contabilizada.

Art. 5° - A não-emissão da nota fiscal de entrega de
mercadoria pelo desmonte acarretará a este as penas previstas
para receptador de mercadorias roubadas.

Art. 6° - Os desmontes deverão manter livro próprio para
registro das operações, nele indicado:

I nome e identificação do vendedor
II especificação das peças e/ou material envolvidas;
III – data e valor da negociação.
Art. 7° - Caso o estabelecimento não cumpra o presente

nesta lei terá as seguintes penalidades.
a) multa de 10.000 (DEZ MIL) Unidade de Referência do

Estado;
b) interdição do estabelecimento pelo prazo de 90

(noventa) dias e;
c) apreensão de todo material identificado como sucata

de cobre pelo órgão de Segurança Pública ou ao órgão
determinado pelo Estado.

Parágrafo Único – Em caso de reincidência, serão
computados em dobro o valor e o prazo das sanções previstas
neste parágrafo.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revocam-se asdisposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Os setores de telecomunicações e energia, destacam-se
no setor econômico de nosso Estado pela sua posição estratégica
e fundamental dentre os setores de produção. Já as prefeituras
são responsáveis pela iluminação das vias públicas.

Ocorre que, ultimamente, tem-se elevado sobremaneira
o furto e danificação às redes de transmissões, principalmente no
que diz respeito aos fios e cabos de cobre, trazendo para a
população e  para as empresas concessionárias, elevados prejuízos
financeiros. Em alguns municípios, como no caso de Porto Ferreira
no Estado de São Paulo, ladrões estão furtando as placas de
bronze das lápides dos cemitérios.

Dados apresentam um gasto em 2006 de mais de dez
milhões de reais, somente com a reposição do material furtado
das 12 maiores empresas do mercado de eletricidade do País,
totalizando 1.5 mil quilômetros de cabos condutores e outros
equipamentos Segundo estudos da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), em dois anos, foi furtado em condutores
metragem suficiente para ir e voltar de Porto Alegre (RS) a Belém
(PA). Isso é, chegam a ser furtado 10 mil cabos telefônicos por
ano, de onde são extraídos 2 (dois) mil toneladas de cobre.

Conforme relato da Brasil Telecom, somente em sua área
de atuação, foram furtado 16.200 (dezesseis mil e duzentos)
quilos de fios e cabos de cobre em 2006, e que foi investido pela
empresa cerca de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
na reposição dos cabos e em mão de  obra para normalizar a
situação. Além disso, o prejuízo social  causado a população é
imensurável, haja vista que serviços considerados de utilidade
pública são interrompidos em virtude dos furtos.

Evidencia-se, as sim, a necessidade de criação de
mecanismos com vistas à diminuição destes dados, objetivando
coibir a recepção destes materiais, tema principal do Projeto de
Lei. Necessário seria ainda, que as Secretarias de Estado tivessem
acesso, a relação nominal das pessoas físicas e jurídicas, com que
os estabelecimentos tenham efetuado transações, e que também
estes, sofram penalidades caso descumprimento da Lei, chegando
até a sofrer a cassação de seu Alvará de funcionamento. Estes
últimos enfoques, não foram insculpidos no corpo do PL, a fim de
evitar infringir dispositivos constitucionais limitadores de legislar.

Mister ressaltar a força que nosso Estado tem empregado
neste sentido através  de ações da Polícia Civil e da Polícia Militar,
realizando policiamento ostensivo e investigações policiais coibindo
o furto de cabos e fios, tampas de galerias e armários telefônicos
de empresas de telefonia.

Assim, segundo o exemplo do Estado do Paraná, que
editou Lei regulamentando o assunto (Lei n° 14.647/05), e Minas
Gerais através de Lei 16.695, de 15 de janeiro de 2007, existe
ainda nos Estados do Rio de Janeiro (PL n° 3457/2006) e Rio
Grande do Sul (PL n° 203/2005), projetos de leis semelhantes.
Também há alguns municípios com leis próprias: Rio Grande da
Serra/SP – Lei Municipal n° 1.422, de 01 de outubro de 2002;
Garça/SP – Projeto de Lei n° 10/2007. Este Projeto de Lei tem
por finalidade, obstar a prática de furtos e roubos a cabos de fios
elétricos e telefônicos, para que, as quantias em dinheiro gastas
com os prejuízos causados por estes, possam ser investidos na
melhoria da prestação desses serviços e evite-se prejuízos à nossa
população.

Plenário das Deliberações, 21 de maio de 2007

Daniela Amorim
Deputado Estadual
Líder do PTB

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Obriga
as instituições de ensino do Estado de 5ª a 8ª séries a contemplarem
em sua proposta pedagógica, estudos sobre a prostituição infantil,
no sentido de orientação.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Art. 1° Fica estabelecido que as instituições de ensino
do Estado de 5° a 8° séries contemplem em sua proposta
pedagógica, estudos sobre a prostituição infantil, no sentido de
orientação.

Art. 2° Os estudos estabelecidos no artigo 1° podem ser
representado através de reportagens, vídeos palestras, estatísticas
e outros matérias para melhor orientar as crianças e adolescentes.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará a presente lei
no prazo de 90 dias

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

    JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares, todos somos conscientes da
existência do problema da prostituição infantil, porém, na
atualidade, poucos sabem a sua real dimensão, sendo considerados
por muitos como a pior tragédia que afeta a liberdade sexual das
nossas crianças e adolescentes.

No Brasil existe uma idéia de que a prostituição infantil é
concentrada no litoral, em virtude do turismo sexual, mas essa
imagem é errada. O relatório da CPI sobre o tema, feita entre
2002 e 2004, levantou que o problema ocorre em 947 Municípios
brasileiros, mais da metade no interior. A mesma investigação
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constatou que 95% das crianças são meninas e que 80% delas
são regras ou mulatas. Isso reflete problemas culturais brasileiros,
como o machismo, o racismo e a indiferença social.

Em Rondônia não é diferente, vários fatores colaboram
para esta mencionada prostituição, das quais se destacam a
situação das famílias que emigraram de zonas rurais empobrecidas
para a capital, em cujas periferias passam a morar em condições
abaixo dos padrões mínimos de bem-estar e dignidade. Nesse
contexto, muitos menores são obrigados a trabalhar para contribuir
para a subsistência familiar, sendo que por este motivo, muitas
crianças passam a viver na prostituição.

Em meio a este cenário  caótico, a formação educacional
passa a ter um papel fundamental, uma vez que, ao orientar as
crianças e seus familiares, acerca das problemáticas que envolvem
a prostituição infantil e conscientizá-los, certamente teremos uma
sociedade mais humana e alheia a esta sorte de mazela.

Assim sendo, verifica-se a necessidade de que o Estado
cumpra com sua obrigação legal, criando conselhos tutelares,
aproveitando as experiências positivas dos já existentes,
promovendo, através da implantação da presente proposta
pedagógica, a participação da comunidade, para atuar em projetos
conjuntos no campo da prevenção e conscientização da exploração
da prostituição infantil, vislumbrando a construção de uma
sociedade mais justa, onde seus direitos de dignidade sejam
assegurados.

É dever do Estado delinear estratégias para acabar com
essas explorações, minimizando, dessa forma, a dor de nossas
crianças e adolescentes, bem como outros agravos.

Considerando as razões supramencionadas, confia-se no
honroso apoio e no espírito humanitária que sempre norteou esta
brisa Casa de Leis, a qual, mais uma vez, conclamo, com o objetivo
de aprovar este importante projeto.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2007

Deputado Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Dispõe
sobre a obrigatoriedade no ensino médio da rede pública estadual,
da inclusão na grade curricular da disciplina Introdução ao Estudo
do Direito.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA

Art. 1° - Fica obrigatório a inclusão no currículo escolar
de rede pública estadual a disciplina de introdução ao Estado do
Direito.

Art. 2° - A disciplina deverá ser aplicada no 2° (segundo)
ano do Estado Médio, sendo obrigatório e eliminatória.

Art. 3° - O conteúdo programático da disciplina será
estipulado pela Secretaria da Educação do Estado de Rondônia,
seguindo a seguinte diretriz:

I – Noções básicas de Justiça e Cidadania;
II – Noções básicas de Teoria Geral do Estado;
III – Noções básicas de Hermenêutica da Lei;
IV – Noções básicas de Direitos do Consumidor;

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de 90 dias.

Art. 5° - As  despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias existentes,
suplementadas se necessárias.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O grande déficit educacional e cultural que assola a
juventude brasileira, gera uma série de reflexos negativos que
prejudicam sobremaneira o desenvolvimento de nosso País.

A falta de formação educacional adequada gera o
aumento de problemas de saúde pública, aumento de
desemprego, gravidez indesejada e, um desrespeito acentuado
no exercício de direitos fundamentais, sendo o jovem deseducado,
um alvo fácil para o consumo de drogas que naturalmente o levarão
para a criminalidade.

A deseducação de nossos jovens os levam a uma certa
alienação em relação a sua condição de cidadão, ou seja, os jovens
desconhecem os seus direitos de consumidor, de acesso à justiça,
de cobrar seu representante eleito, de cobrar o Estado pela
aplicação correta dos tributos recolhidos.

O jovem não pode ficar fadado ao desconhecimento de
noções de cidadania, o que o imobiliza socialmente levando-o ao
fracasso pessoal. As noções de cidadania, se não advindas do
convívio familiar ou social, somente virão através do aprendizado
do uso e aplicação do direito em suas diversas formas.

Por este fato, acredito que incluir noções básicas de Direito
através de disciplina de introdução ao seu estudo, possa ajudar a
conscientizar os jovens e adolescentes de seus direitos e deveres,
contribuindo sobremaneira na formação de um caráter de
cidadania, essencial para o desenvolvimento de nosso País.

Dessa maneira, julgando ser matéria importante, exponho
para a apreciação dos nobres Pares, pedindo seu apoio e aprovação,
para que seja incluída a disciplina de introdução ao Estudo do
Direito no currículo escolar do ensino médio da rede pública
estadual.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2007

Deputado Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Requer
o envio de Voto de Pesar aos familiares do CAP BM CLEILDO
RODRIGUES DE CRISTO, e do CB BM LUIZ CARLOS FERNANDES,
pelo falecimento ocorrido no último dia 20, como também a
observação de um minuto de silêncio na presente sessão plenária.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos do
Art. 181, inciso XI, do Regimento Interno, requer que seja enviado
Voto de Pesar aos familiares dos Militares do Corpo de Bombeiros,
CAP BM Cleildo Rodrigues de Cristo, e do CB BM Luiz Carlos
Fernandes, pelos seus respectivos falecimentos ocorridos no dia
20 do corrente mês, como também a observação de um minuto
de silêncio na presente sessão Plenária.

JUSTIFICATIVA

O falecimento dos Militares do Corpo de Bombeiros no
dia 20 do corrente mês causou grande comoção entre os
integrantes da Corporação e da sociedade civil em geral.

O objetivo desse requerimento é o de demonstrar
extremo sentimento de perda observado não só no âmbito familiar
como também na Corporação, que não poderá mais contar com
esses  heróis, honrados, bravos e guerreiros, que perderam suas
vidas em acidente automobilístico quando ao retornar do Distrito
de Triunfo no sentido de Porto Velho, seu veículo colidiu com um
caminhão, levando-os a óbito.

Por prestarem relevantes serviços à comunidade,
solicitamos que esta Casa de Leis envie Voto de Pesar à famílias
homenageando esses militares que serviram de exemplo a ser



13 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 701334Pág.

seguido pelos homens de bem, inclusive colegas de trabalho e
sociedade em geral.

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

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Requer
ao Departamento Nacional de Infra-estrutura Terrestre – DNIT a
construção de quebra-molas e sonorização na BR-364 Km 319 a
320 entre os Municípios de Presidente Médici e Ji-Paraná.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, solicita ao Ilustríssimo Sr. Diretor do
Departamento nacional de infra-estruruta terrestre a construção
de quebra molas e sonorizadores na BR 364 KM 319 à 320 entre
os municípios de Presidente Médici e Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Requer ao DNIT construir quebra molas e sonorizadores
na BR 364 Km 319 a 320 próxima ao Bandeira Branca entre os
municípios de Presidente Médici e Ji-Paraná. Neste local é muito
grande o número de alunos que diariamente se deslocam de suas
casas para a escola e vice versa, colocando-se em constante perigo,
dado o grande fluxo de veículos de todas as partes.

Portanto, solicitamos ao DNIT providenciar o mais breve
possível a confecção destes equipamentos de segurança, a fim
de evitarmos que vidas preciosas sejam ceifadas.

O presente requerimento visa atender ao reclamos da
comunidade deste trecho que se depara constantemente com
acidentes.

Na certeza de merecermos a atenção deste
departamento, que tem a incumbência de zelar pela conservação
das rodovias brasileira, certo que esta propositura mereça total
acolhida, contamos com o apoio dos nobres Pares para sua
aprovação.

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007

Euclides Maciel
Deputado Estadual - PSL

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM – Indica ao
Exmº. Sr. Governador do Estado a necessidade de recuperação
de estradas vicinais no município de Cacaulândia.

A Deputada que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade
de reabertura do Travessão B-30, da Linha C-25 a Linha C-0;
recuperação total da RO – 144, antigo TB – 40 Sul até à LC-0;
continuidade do TB – 40 até a LH C-59.

JUSTIFICATIVA

As referidas estradas encontram-se em péssimo estado
de conservação, chegando a pontos em que não existe mais
condições de tráfego, devido ao grande volume de chuvas, bem
como a quantidade de veículos que trafegam naquela região,
inclusive tornando-se inviáveis o escoamento da produção agrícola
dos munícipes.

Contamos com a aprovação dos nobres Pares para a
provação desta propositura.

Plenário das Deliberações, 21 de maio de 2007

Daniela Amorim

Deputada Estadual Líder do PTB

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM – Indica ao
Exmº. Sr. Governador do Estado à necessidade da construção de
uma quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual Migrantes,
no Município de Ariquemes.

JUSTIFICATIVA

A Deputada que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade
de construir uma quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual
Migrantes, localizada no setor 01, no município de Ariquemes.

A Escola Estadual Migrantes, uma das maiores do município
de Ariquemes, não possui quadra poliesportiva para que seus alunos
possam participar de aulas de Educação Física em local adequado,
bem como, à prática esportiva e de lazer, fora do horário escolar.
Considerando que a atividade física é essencial para o
desenvolvimento dos alunos e incentiva a permanência no âmbito
escolar, solicitamos ao Senhor Governador que determine à SEDUC
a construção de uma quadra poliesportiva coberta na referida
escola, aplicando legalmente no que lhe cabe, parte dos recursos
destinados à educação.

Contamos com a aprovação dos nobres Pares para a
aprovação dessa propositura.

Plenário das Deliberações, 07 de maio de 2007

Daniela Amorim
Deputada Estadual Líder do PTB

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM - Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a necessidade de
estadualização de linha vicinal no município de Cacaulândia.

A Deputada que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade
de ser estadualizada a linha vicinal de Monte Negro à Jaru, a qual
“atravessa” o município de Cacaulândia.

JUSTIFICATIVA

A referida estrada vicinal que liga os municípios de Monte
Negro a Jaru e “atravessa” o município de Cacaulãndia, recebe
uma quantidade muito superior de veículos, os quais na sua grande
maioria não pertencem ao município de Cacaulândia. São oriundos
dos municípios de Jaru e Monte Negro que escoam suas produções
por esta estrada e apenas Cacaulândia recebe o ônus da
manutenção. Portanto, como a abrangência de utilização está a
nível de Estado, e o Município não conta com grandes recursos,
justo seria que também fosse estadualizada a estrada vicinal.

Contamos com a aprovação dos Nobres Pares para a
aprovação dessa propositura.

Plenário das Deliberações, 21 de maio de 2007

Daniela Amorim
Deputada Estadual Líder do PTB

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual da necessidade de Instalação de Creches
e Berçários junto às Unidades da Polícia Militar e Bombeiro Militar
do Estado de Rondônia, para atendimento dos filhos e
dependentes dos Militares do Estado.



13 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 70 1335Pág.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual,
da necessidade de instalação de creches e berçários junto às
Unidades da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Rondônia,
com o desiderato de atender os filhos dos Militares do Estado.

JUSTIFICATIVA

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no § 1° inciso
IV do art. 389, determina que as empresas que trabalham pelo
menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de
idade, devem ter local apropriado onde seja permitido aos
funcionários guardar sob vigilância e assistência os seus filhos que
estejam em período de amamentação.

É cediço que, tal disposição se aplica às empresas privadas,
não tendo, portanto, incidência sobre os funcionários públicos.
Entretanto, observa-se a preocupação por parte do legislador
com as dificuldades encontradas pelas mulheres que precisam
trabalhar ao mesmo tempo em que cuidam de seus filhos menores
de idade.

Dentre os funcionários públicos, a classe policial militar é
uma das que mais sofre com essa problemática, contando com
salários considerados desumanos, se comparados às atividades
altamente estressantes a que são submetidos, inclusive risco de
morte constante no combate à criminalidade e mesmo nas raras
horas de folga do serviço policial e bombeiro militar. Esses
profissionais acabam tendo que deixar seus filhos em locais
inadequados para uma boa educação e desenvolvimento intelectual
e moral das crianças, além do risco de serem agredidos fisicamente
e do risco de morte, que os mesmos estão propensos, pelo simples
fato de serem filhos de Policiais Militares, tornando-se, portanto,
alvos fáceis de agentes criminosos, motivados pela a vingança
dentre outras demandas atinentes aos delinqüentes.

Esse fato, por si só, faz com que os policiais e bombeiros
militares se sintam abalados psicologicamente, possibilitando que
os mesmos, preocupados com os seus filhos, possuam maior
probabilidade de causar acidentes de trabalho, gerados pela falta
de concentração na atividade operacional.

Um efetivo policial militar e bombeiro militar feminino
crescente, além de país policiais militares os quais, muitas vezes
são responsáveis pela guarda de seus filhos, torna-se não só
necessário, como fundamental a urgente instalação desses
estabelecimentos de ensino e amparo aos filhos e dependentes
dos integrantes das Corporações Militares do nosso Estado, visando
assegurar aos mantenedores da ordem pública, do patrimônio e
da incolumidade das  pessoas, bem como aos heróis bombeiros
militares o bem-estar a si e aos seus familiares, considerando-se
que, só presta segurança com qualidade aquele que a tem.

Assim, entende-se que a instalação de creches e berçários
junto às Unidades da Policia Militar e Bombeiro Militar do Estado,
propiciará aos militares, maior tranqüilidade e motivação para
continuarem defendendo os mais sublimes interesses da sociedade
rondoniense.

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007

Deputado Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual da necessidade de criação e concessão
de gratificação de risco de vida aos Policiais Militares e Bombeiros
Militares do Estado.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo estadual

sobre a necessidade de criação e concessão de gratificação de
risco de vida aos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação objetiva conscientizar o Chefe do
Executivo Estadual da necessidade de criação e concessão de
gratificação de risco de vida aos Policiais Militares e Bombeiros
Militares do Estado decorrente da execução do serviço operacional
que os mesmos executam.

É notório o aumento da criminalidade em todo o Território
Nacional e nossos Policiais Militares pela sua ostensividade tornam-
se alvos fáceis desses delinqüentes, ajudados ainda pela
inferioridade dos equipamentos e armamentos daquela organização
policial, ante a um grande poder de organização, acrescido a
armamentos e equipamentos cada vez mais modernos dos
delinqüentes, o que torna comum nos dias atuais o tombamento
de militares do Estado em cumprimento de sua missão
constitucional.

Acrescente-se ainda, que no caso do Corpo de Bombeiro
Militar, a gratificação ora discutida, destina-se a compensar os
desgastes orgânicos decorrentes das missões peculiares de
extinção de incêndio, com mudanças bruscas de temperatura,
de remoção de escombros e cadáveres e dos conseqüentes danos
psicossomáticos resultantes do desempenho das atividades dos
integrantes daquela Corporação.

O que se pretende então é valorizar e reconhecer àqueles
que no dia-a-dia, desempenham a árdua função de garantir a
segurança e o bem-estar da população do Estado de Rondônia.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2007

Deputado Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual da urgente necessidade de se promover
a semi-autonomia financeira para as Corporações Militares do
Estado.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual
sobre a urgente necessidade de promover semi-autonomia
financeira para as corporações militares do Estado, buscando
viabilizar a manutenção das atividades administrativas da Policia
Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Estado.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa conscientizar o Chefe do
Executivo do Estado das dificuldades administrativas encontradas
pelos Policiais e Bombeiros Militares no exercício de sua profissão
propondo a viabilização de semi-autonomia financeira das
corporações militares estaduais.

Tal preocupação origina-se do fato de que todas as
aquisições de peças ou serviços realizados pelos órgãos da Policia
ou do Corpo de Bombeiros Militar serem centralizadas na Secretaria
de Estado da  Segurança, Defesa e Cidadania, onde são submetidas
a processo de licitação.

 O fato narrado acima gera burocracia e atrapalha os
serviços dos agentes públicos, como exemplo cita-se a situação
das organizações localizadas no irterior do Estado, que precisam
mandar para Porto Velho veículos que tem que passar por revisão,
o que causa um desgaste ainda maior da viatura, sem contar que
a população fica com menos uma unidade fazendo a segurança
da população. Além disso, destaca-se a reposição de peças que
tendo que passar por um grande processo burocrático para a
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compra, enquanto isso, a viatura fica parada no pátio e, até a
chegada da peça ao local de origem, pelo menos outras três
viaturas também já estão danificadas.

Faz-se necessário, então, a conscientização do Sr. Chefe
do Executivo no sentido de dotar as corporações militares do
Estado da semi-autonomia financeira, possibilitando, destarte que
seus agentes sejam ordenadores de despesas para viabilizar a
efetiva segurança da sociedade rondoniense que reclama por
ações mais firmes, mormente da Policia Militar no combate à
criminalidade.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2007

Deputado Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao Poder
Executivo Estadual a aquisição de um computador com impressora
para atender às necessidades do 5º GP.PO/2º BPM no Distrito de
Nova Londrina.

O Parlamentar que esta subscreve, indica na forma
regimental  ao Poder Executivo Estadual, que adquira um
computador com impressora para atender às necessidades do 5°
GP. PO / 2° BPM no Distrito de Nova Londrina.

JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente indicação é o de conscientizar o
Chefe do Executivo da necessidade de se equipar o 5° GP. PO /
2° BPM com 01 (um) computador e impressora, que será útil para
subsidiar, através do fornecimento de informações, as decisões
dos comandantes daquela unidade.

Assim, tendo em vista a extrema necessidade de se
manter quadros estatísticos acerca de índices de criminalidade
bem como facilitar a operacionalização administrativa daquele
grupamento de Policia Militar, o uso da informática visa melhorar a
qualidade dos trabalhos realizados na Unidade Policial, bem como
viabilizar consultas nos bancos de dados da Policia e parceiros via
internet.

Assim, como a função constitucional desta Casa de Leis é
a de bem representar os interesses do povo, entende-se que a
aquisição de 01 (um) computador com impressora para atender
às necessidades do 5° GP. PO / 2° BPM no Distrito de Nova
Londrina, traria benefícios tanto à sociedade quanto aos Militares
que trabalham na localidade.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2007

Deputado Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de se instituir Adicional
Operacional de Localidade – A.O.L. para os integrantes das carreiras
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual,
com anteprojeto de Lei em anexo, da necessidade de se instituir
Adicional Operacional de Localidade – A.O.I. para os integrantes
das carreiras da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do
Estado.

JUSTIFICATIVA

  A presente indicação objetiva viabilizar Adicional
Operacional de Localidade aos Policiais Militares que exercem suas
atividades em Organizações Policiais Militares (OPM) e Bombeiros
militares que atuam em Organizações Bombeiros Militares (OBM),
classificadas em razão da complexidade das atividades exercidas e
pela dificuldade de fixação  do Profissional, aperfeiçoamento, desse
modo, a segurança pública no Estado.

Tal propositura se faz necessária se considerada a extrema
dificuldade financeira e de adaptação que atravessam os agentes
de segurança do Estado no momento em que são transferidos
para exercer suas atividades em localidades consideradas como
especiais, seja pela distância ou pelos altos índices de criminalidade.

Nessa situação, considerando-se a extrema defasagem
salarial encontrada nas corporações militares do Estado o
profissional, pela falta de opção, acaba tendo que arcar com valores
altíssimos de aluguel, submetendo-se e expondo sua família a
condições desumanas.

O fato narrado acima se agrava quando se observa as
regiões de fronteiras, que são consideradas como de difícil acesso
e de alta periculosidade em conseqüência de constantes
confrontos entre os agentes de segurança e traficantes de
entorpecentes, causando um maior desconforto e sensação de
medo por parte desses profissionais.

O objetivo desta indicação, portanto, é o de motivar
esses profissionais, dando-lhes melhores condições de moradia e
os compensando, financeiramente, pelo exercício de suas
atividades em regiões consideradas como distantes ou de alto
risco.

Assim, busca-se a conscientização do Excelentíssimo Sr.
Chefe do Executivo no sentido de dar melhores condições de
vida a esses agentes de segurança do Estado, bem como gerar
maior motivação para que possam continuar defendendo os
interesses da sociedade rondoniense.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2007

Deputado Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual da necessidade de majoração da
gratificação por Cargos de Direção Superior (CDS), exercidos pelos
Comandantes de Batalhões, Companhias independentes e
Grupamentos pertencentes a Polícia Militar do Estado.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual,
da necessidade de majoração da gratificação por Cargos de Direção
Superior (CDS) exercidos pelos Comandantes de Batalhões.
Companhias independentes e Grupamentos pertencentes à Policia
Militar do Estado.

JUSTIFICATIVA

Em que pese serem movidos pelas obrigações
institucionais e constitucionais assumidas no momento em que
adentraram ao Quadro de Pessoal da Policia Militar, os militares do
Estado são motivados, entre outros fatores, pela remuneração,
valores que servem de subsidio à sua sobrevivência bem como a
manutenção do bem-estar de seus familiares.

Ao assumir o comando de algum batalhão, companhia
independente ou grupamento pertencente à Policia Militar, esse
profissional chama pra si grande responsabilidade, respondendo
por nortear as ações executadas pela OPM em que é gestor,
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podendo ser responsabilizado por alguma operação militar que
trouxer resultados negativos para a instituição.

A presente indicação objetiva majorar a gratificação
destes profissionais que necessitam de motivação para assumir
tais responsabilidades, considerando-se a tamanha complexidade
de operações como reintegrações de posse e conflitos agrários,
por exemplo, ações que eles acabam tendo que comandar.

Além dos problemas acima citados, vale salientar, apenas
como ponto de referência ou de comparação, que o comandante
da Companhia Independente de Policia Militar do Município de
Jaru, por exemplo, possui sob sua responsabilidade, o policiamento
dos municípios de Machadinho, Governador Jorge Teixeira,
Teobroma e Vale do Anari, e ainda os distritos de 5° BEC e
Tarilândia. Esse dado torna-se assustador se considerar que essas
mesmas localidades possuem 3 três) delegados de Policia Civil a
disposição e que a remuneração percebida por esses profissionais
é infinitamente maior do que a do comandante daquela companhia.

Considerando-se ainda a extrema defasagem salarial
vivenciada pelos militares do Estado, fazendo com que os mesmos
vivam em situação financeira extremamente delicada, pode-se
considerar que muitos iriam se prontificar a assumir tais
responsabilidades possibilitando ao Chefe do Executivo, uma
melhor seleção, entre vários voluntários, dos que irão se
responsabilizar pelo comando dos Batalhões, Companhias e
Grupamento pertencentes à Policia Militar.

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, 9 de maio de 2007

Deputado Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de assegurar
equipamentos individuais de segurança aos Policiais Militares.

O Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual
sobre a necessidade de equipar individualmente os Policiais Militares
ao se formarem na Academia de Policia e tomarem posse para
exercerem o efetivo exercício da função vez que os mesmos
precisam de condições mínimas para exercerem suas atribuições
tais como armamentos, coletes balísticos e cassetete entre outros.

JUSTIFICATIVA

Além do policiamento ostensivo fardado, o Policial Militar
também é responsável pela guarda e escolta de presos, para
empenharem todas as suas atribuições de maneira eficaz e bem
atender a população é necessário que o Senhor Governador
preceitue aos Policiais Militares no ato da posse que recebem
equipamentos individuais de segurança, como armamento, coletes
balísticos e cassetete entre outros.

A presente indicação torna-se fundamental se considerado
o alto índice de assalto e homicídios sofridos por Policiais Militares
que, em condições financeiras precárias, não conseguem adquirir
armamento próprio e são obrigados a deixar os Batalhões de Policia
Militar e retornarem para suas residências completamente
desarmados, expondo suas vidas e de seus familiares.

Dentre desse contexto, pode-se concluir que se os
militares possuírem armamento individual, estariam sempre prontos
a atender eventuais ocorrências policiais que surgissem durante

esse deslocamento, disponibilidade â população a maior presença
do Estado nos momentos difíceis da sociedade.

Assim, confia-se no honroso apoio do Sr. Chefe do
Executivo para que nossos Policiais Militares deixem de correr riscos
de vida e passem cada vez mais a defender os interesses da
população rondoniense.

Plenário das Deliberações, 16 de maio de 2007

Deputado Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao Sr.
Governador do Estado, a necessidade de viabilizar junto ao órgão
competente, a doação de um computador completo para a Escola
Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Santa Luzia,
do município de Chupinguaia.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, ouvido o douto
Plenário na forma regimental conforme Art. 188, a necessidade
de viabilizar junto ao órgão competente, a doação de um
computador completo para a escola Municipal de Educação Infantil
e Ensino Fundamental Santa Luzia, do município de Chupinguaia.

JUSTIFICATIVA

Esta solicitação visa atender as reivindicações da Escola
juntamente com a APP – Associação de Pais e Professores, quanto
a viabilidade em executar suas atividades administrativas com maior
facilidade e melhor desempenho, proporcionando um atendimento
de qualidade e eficiência aos alunos e membros da comunidade.

É uma região carente, voltada para a zona rural, e que
procura no Governo do Estado, apoio para equipar de forma que
ofereça o mínimo de conforto e atenção aos membros da
comunidade escolar, procurando com isso, incentivar inclusive, o
interesse e aprendizagem dos alunos.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2007

Valter Araújo
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Sr. Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de ampliar
e reformar a Escola Estadual Janete Clair, e dotá-la de uma Quadra
Poliesportiva Coberta, no Município de Ji-Paraná.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido Plenário,
na forma regimental, solicita ao Exm° Senhor Governador, a
ampliação, reforma da Escola Estadual Janete Clair e dotá-la de
uma quadra poliesportiva coberta no município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender os reclamos da classe
estudantil no sentido de reformar ampliar e construir uma quadra
coberta na referida escola, onde a demanda de alunos é maior do
que a quantidade de vagas oferecidas, e tendo os moradores
circunvizinhos terem que se deslocarem para outras escolas, e
por isso, tendo que gastarem com transporte para se deslocarem
até outras escolas.

Já a construção de uma quadra poliesportiva virá a
contemplar os alunos dessa escola como também beneficiará todas
os moradores do Bairro JK bem como a cidade de Ji-Paraná, pois
estamos certo de que o esporte é benéfico para a alma, corpo e
mente.
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No que tange, a dificuldade da clientela estudantil, devido
a falta de incentivo neste setor, um dos compromisso deste
parlamentar é com a educação, sobretudo com a dignidade do
ser humano e somos conscientes de que temos que investir em
nossos jovens.

Isto posto, contamos com o apoio do Senhor Governador,
pois, sabemos que o mesmo não tem medido esforços para otimizar
a educação em nosso Estado.

E certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres Pares para sua imediata
aprovação.

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007

Euclides Maciel
Deputado Estadual - PSL

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES – Indica ao
Poder Judiciário a necessidade de implantar um Cartório de Registros
e Serviços Notariais, no Município de Campo Novo de Rondônia.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Poder Judiciário a necessidade de viabilizar a implantação
de um cartório de registros e serviços notariais no município de
Campo Novo de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Num antigo núcleo de garimpagem na regão de Ariquemes
o lugar para onde as pessoas se dirigiam ao enviar correspondências
era denominado de “Campo Novo”, em alusão ao campo de pouso
que havia sido construído para pousos e decolagens de pequenos
aviões. Com o passar dos anos e em virtude da sua evolução
sócioeconômica a localidade foi transformada em município no
ano de 1992, com o nome de Campo Novo de Rondônia.

Segundo dados do IBGE o município de Campo Novo de
Rondônia conta atualmente com uma população estimada em
mais de 18.000 habitantes e mesmo com mais de quinze anos de
emancipação o município não dispõe de nenhum tipo de cartório.
Vejamos por exemplo, quando nasce uma criança na localidade
seus pais precisam deslocar-se até a cidade vizinha para efetuar o
registro, gerando além de despesas muito desconforto com o
deslocamento.

Plenário das Deliberações, 21 de maio de 2007

Jesualdo Pires
Deputado Estadual - PSB

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DR. ALEXANDRE – Indica ao Sr.
Governador do Estado sobre a  necessidade de criar Delegacias
Especializadas de Atendimento à Pessoas de Terceira Idade no
Estado.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de criar  Delegacias Especializadas de Atendimento à
pessoas de Terceira Idade no Estado.

JUSTIFICATIVA

No Brasil atualmente, o contingente de idosos já ultrapassa
15 milhões, ou seja, mais de 9% da população. Há estimativas de

que em 2020 esse número deverá dobrar. Como conseqüência o
Brasil deverá possuir a sexta maior população de idosos do mundo.

Há certamente, muitas questões a serem resolvidas na
esfera governamental. Entre elas a segurança cujos índices de
violência de todos os tipos estão em franca ascensão no País.
Também nossos idosos têm sido vitimas, muitas vezes indefesas,
desse terrível mal, com seus direitos cada vez mais ignorados, não
só por bandidos, mas também pelos seus próprios familiares.

Nosso Constituição Federal assegura em seu Art. 6° o
direito a segurança a todos e esse Parlamentar preocupado
também com essa frágil parcela da sociedade quer fortalecer  ainda
mais esses direitos adquiridos por Leis. Estatutos e Resoluções,
sugerindo ao Poder Executivo a criação de Delegacias Especializadas
de Atendimento a Pessoas de Terceira Idade, que já existem em
outros Estados e que, além de fazerem ocorrências policiais e
instaurar inquéritos, serve também como um espaço para dar
outras orientações aos que necessitam. Casos de discriminação
no comércio e na sociedade, em geral, receberão
acompanhamento específico, assim como as denúncias de maus
tratos na família, em transportes coletivos, bancos e hospitais.
Muitos idosos poderão procurar ajuda com problemas relacionados
à previdência e as pensões. Entre os problemas a serem tratados,
diariamente, não serão especificamente policiais.

A finalidade de criar a citada Delegacia é dar ao idoso um
atendimento mais fácil e rápido e humano, pois o movimento será
mais ameno que uma delegacia normal e o pessoal que lá trabalhar
terá mais paciência para ouvir os casos e resolvê-los da melhor
forma possível.

Desse modo, considerando outros exemplos de Delegacia
Especializadas de Atendimento à Pessoas de Terceira Idade que
prestem relevantes serviços aos idosos, é que este Parlamentar
pede providência no sentido de estendermos este benefício
também para o nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 22 de maio de 2007

Doutor Alexandre
Deputado Estadual

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº1670/2007

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

A L T E R A R

O código para ASP-04, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, que a servidora COSMA DE
OLIVEIRA MAGALHÃES GUERRA, exerce no Gabinete do
Deputado Néri Firigolo, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1671/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
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A L T E R A R

O código para AP-23, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, que o servidor ELIEZER PEREIRA
NUNES, exerce no Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a partir
de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1682/2007

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

FABIANO DIAS DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-13, no
Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a partir de 1º de maio de
2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1672/2007

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

A L T E R A R

O código para AT-10, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Técnico, que o servidor KAIRO DA COSTA
GONÇALVES, exerce no Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a
partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1673/2007

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

A L T E R A R

O código para ASP-12 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, que a servidora
LINDALVA DE SOUZA MACHADO, exerce no Gabinete do
Deputado Néri Firigolo, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1674/2007

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

A L T E R A R
O código para ASP-04, do Cargo de Provimento em

Comissão de Assistente Parlamentar, que o servidor MANOEL
RAMOS DE OLIVEIRA, exerce no Gabinete do Deputado Neri
Firigolo, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1675/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-17 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que a servidora MARIA
APARECIDA BARBOSA, exerce no Gabinete do Deputado Néri
Firigolo, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1676/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-13, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, que o servidor NATAL DE SOUZA
CAMPOS, exerce no Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a partir
de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1677/2007

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

A L T E R A R

O código para AT-18 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, que o servidor NELSON
RODRIGUES, exerce no Gabinete do Deputado Néri Firigolo, a
partir de 1º de maio de 2007.



13 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO  OFICIAL DA  ALE-RO Nº 701340Pág.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1678/2007

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

A L T E R A R

O Cargo para Assessor Técnico, código AT-21 + G.R.G., do
servidor NÉRI MARTINELLI, que exerce no Gabinete do
Deputado Neri Firigolo, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.
- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -

Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1681/2007

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

RÚBIA MENDES COSTA SOUZA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
04, no Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a partir de 1º de maio
de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1679/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-16 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor SEBASTIÃO
DE ARAUJO BARRETO, exerce no Gabinete do Deputado Neri
Firigolo, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1680/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-16 + G.R.G., do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, que o servidor SIDNEI
GONÇALVES PEREIRA, exerce no Gabinete do Deputado Neri
Firigolo, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1683/2007

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

SIRLEI FERREIRA DE BRITO MATEUS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnica, código
AST-04, no Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1686/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-14, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessora Parlamentar, que a servidora ANA LUCIA DE SOUSA
LUCAS, exerce na Área Administrativa da Presidência, a partir de
1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1690/2007

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

ANTONIO MARCOS GROSS DOS SANTOS, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-13, na Área Administrativa, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente



13 de junho de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 70 1341Pág.

ATO/ADM/GP/Nº 1615/2007

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

AZANILDA VIEIRA PINTO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-03,
no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1558/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, do
servidor CARLOS ALBERTO COSTA NASCIMENTO, que exerce
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-15, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1555/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, do
servidor DELMO BARROSO BRITO, que exerce o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, a
partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1689/2007

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

EUSTÁQUIO CHAVES GODINHO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-28,
na Área Administrativa, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1561/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, do
servidor GILARDO ANTONIO JUCA RIOS, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15,
a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1557/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, do
servidor HUGO DE JESUS BARBOSA, que exerce o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, a
partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1617/2007

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

N O M E A R

JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-03,
no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1614/2007

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

N O M E A R

MARIA DE FÁTIMA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-03,
no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1559/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, do
servidor JUDSON TEIXEIRA PAES ARAUJO, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15,
a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1616/2007

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

N O M E A R

MARIA ANTONIO DE GÓES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-03,
no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1619/2007

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

N O M E A R

MARIA GORETTI NASCIMENTO DE MELO, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnica, código

AST-03, no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir
de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1560/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, do
servidor RAYLDISON FARIAS MATIAS, que exerce o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, a
partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1556/2007

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

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, do
servidor RENATO SABINO DOS SANTOS, que exerce o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15,
a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 09 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1618/2007

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

VALDECIR SILVA SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-03,
no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1691/2007

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

A L T E R A R

O código para AP-30, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessora Parlamentar, que a servidora VERA LUCIA
FERREIRA MUGRABI, exerce na Área Administrativa da
Presidência, a partir de 1º de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de maio 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1613/2007

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

DÊNIA SALES DE SOUSA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-03,
no Gabinete do Deputado Dr. Alexandre Brito, a partir de 1º de
maio de 2007.

Porto Velho, 11 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO Nº 002/GP-DF/2007

Promove a criação  e o remanejamento de dotações
orçamentárias de elementos de despesas do
orçamento, no  exercício de 2007.

A Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia no uso de suas atribuições legais  e conforme autorização
contida na Lei nº 1.698, de 01 de janeiro de 2007, artigo 6º, §
1º e artigo 7º, § 1º.

R E S O L V E

Art. 1º - Promover a criação do elemento de despesa 35 –
Serviços de Consultoria, para atender a Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia, conforme discriminação no anexo Único.

Art. 2º - Os recursos necessários  à execução do disposto
no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações
orçamentárias, indicados no Anexo Único deste Ato.

Art. 3º - Este  ato entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, 06 de junho de 2007.

NEODI C. FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente
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ATO Nº 008/MD-DF/2007

Promove o remanejamento de dotações
orçamentárias de elementos de despesas do
orçamento,  no  exercício de 2007.

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia no uso de suas atribuições legais, consoante dispõe o
Artigo 11, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia e autorização contida na Lei nº 1.698, de
01 de janeiro de 2007, artigo 7º, parágrafo 1º.

R E S O L V E

Art. 1º -  Promover o remanejamento de dotações, para
atender  despesas  de Custeio, conforme discriminação no anexo
Único.

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

Porto Velho, 11 de junho de 2007.

NEODI C. FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente
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MIGUEL SENA FILHO
2º Vice - Presidente
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1º Secretário

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
2º Secretário

IZEQUIEL NEIVA DECARVALHO
3º Secretário

MAURO RODRIGUES DA SILVA
4º Secretário


