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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 33ª SO

ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 33ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª

LEGISLATURA

- PROPOSTA DE EMENDA ÀA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO
DEPUTADO NEODI CARLOS - Dá nova redação ao parágrafo
único do art. 264 da Constituição Estadual.

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, nos termos do art. 38 da Constituição Estadual,
promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º - O parágrafo único do artigo 264 da Constituição
Estadual passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 264. (...)
Parágrafo único – As terras pertencentes à antiga Estrada

de Ferro Madeira-Mamoré e outras consideradas de importância
histórica, revertidas ao patrimônio do Estado, não serão
discriminados, sendo nulos de pleno direito os atos de qualquer
natureza que tenham por objeto o seu domínio, uma vez
praticados pelo Governo do Estado, sendo seu uso disciplinado
em lei. Não obstante, fica expressamente autorizada a utilização
de pequenos trechos das terras da antiga Estrada de Ferro Madeira
na execução das obras e operação das Usinas Hidroelétricas de

Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira, conforme previsto nos
Estudos de Viabilidade aprovados pela ANEEL.

Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, o Brasil passa por uma necessária de
reestruturação de sua matriz energética, com a finalidade de
assegurar o atendimento da demanda dos consumidores industriais,
comerciais e domésticos, especialmente com relação ao consumo
da próxima década.

Fica no nosso Estado de Rondônia as melhores e mais
adiantadas, em termos de estudos e projetos, opções de energia
renovável, não poluente e mais barata, que são os aproveitamentos
hidroelétricos de Santo Antônio e Jirau, que ligará nosso Estado,
hoje isolado, ao Sistema Interligado Nacional. A construção das
Usinas para cada um desses aproveitamentos e sua posterior
operação visando a geração de energia será um passo decisivo do
Estado de Rondônia na direção do tão almejado desenvolvimento
sócio-econômico, por implicar geração de empregos e render para
nosso povo, instalação de fábricas e desenvolvimento tecnológico,
além de enormes ganhos fiscais, através da arrecadação de
impostos e de “royalts”.

Uma parte insignificante da gloriosa Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré deverá ser atingia pela construção das Usinas,
fazendo-se necessário, portanto, aprovar esta emenda
constitucional, que preserva o tombamento desse verdadeiro
símbolo rondoniense e nacional, mas altera a área de tombamento.
Isso permitirá a união de dois valores essenciais a Rondônia: a
preservação de nossa história e o desenvolvimento econômico
de nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 31 de maio de 2007.
Neodi Carlos – Presidente ALE

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Que
institui o código estadual de saúde do trabalhador.
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído o Código Estadual de Saúde do
Trabalhador, visando a promoção, proteção e reabilitação da saúde
dos trabalhadores em geral.

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, são considerados
trabalhadores todas as pessoas que exerçam atividades produtiva
e/ou de serviços, seja do setor formal ou informal da economia,
vinculados ao setor público ou privado.

§ 1º - A saúde do trabalhador será resguardada nas relações
sociais que se estabelecem no processo de produção, de forma a
se garantir sua integridade e sua higidez física e mental, observando
o que dispõe a legislação pertinente.

§ 2º - Entende-se como processo de produção a relação
que se estabelece entre o capital e o trabalho, englobando os
aspectos econômicos, organizacionais e ambientais da produção
de bens e serviços.

CAPÍTULO II
DA SAÚDE E DO TRABALHO

Seção I
Disposições gerais

Art. 3º - A atenção à saúde do trabalhador no setor público
e privado, do mercado formal e informal, compreende as ações
individuais e coletivas desenvolvidas no âmbito do Sistema Único
de Saúde – SUS, abrangendo:

I – o atendimento à população trabalhadora através da
referência especializada e hierarquizada, visando o estabelecimento
da associação entre doença-trabalho, o diagnóstico e tratamento,
utilizando-se para isso, de toda tecnologia disponível;

II – a avaliação das fontes de risco à saúde nos locais e
processos de trabalho, determinando a adoção das providências
para a eliminação ou redução dos riscos;

III – a informação aos trabalhadores e às entidades sindicais
quanto à situação de saúde e das condições de riscos no ambiente
de trabalho;

IV – a articulação com instituições governamentais e não
governamentais que desenvolvam trabalhos relacionados à saúde
do trabalhador, para a avaliação das situações de risco e adoção
das medidas exigidas.

Parágrafo único – Os serviços estaduais e municipais de
vigilância sanitária, epidemiológica e em Saúde do Trabalhador
manterão fiscalização e controle das atividades desenvolvidas nos
ambientes de trabalho, que, direta ou indiretamente ocasionem

ou possam vir a ocasionar risco ou dano à saúde, à vida ou à
qualidade de vida.

Art. 4º - O Sistema Único de Saúde – SUS, nas esferas
estadual e municipal, em caráter suplementar e de acordo
com sua competência legal,  através de seus serviços
competentes, participará da normatização, fiscalização e
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas
instituições e empresas públicas e privadas.

Seção II
Da vigilância em saúde do trabalhador

Art. 5º - A vigilância em saúde do trabalhador compõe um
conjunto de práticas sanitárias, articuladas supra-setorialmente,
compreendendo uma atuação contínua e sistemática ao longo
do tempo,  no sentido de detectar, identificar, conhecer, pesquisar
e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos
à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em
seus aspectos tecnológicos, social, organizacional, epidemiológico,
com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre
estes aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

Art. 6º - Compete à Secretaria de Estado da Saúde –
SESAU e às Secretarias municipais de  saúde, sem prejuízo do
disposto na legislação pertinente:

I – constituir equipes multidisciplinares para o
desenvolvimento das ações de Saúde do Trabalhador em Núcleos,
Centros Regionais em Saúde do Trabalhador (CRST) e o Centro
Estadual de Saúde do Trabalhador;

II – proporcionar capacitação e especialização permanentes
das equipes técnicas de Saúde do Trabalhador;

III – proporcionar os meios necessários e adequados para
a realização de inspeções e fiscalizações pela autoridade sanitária
em Saúde do Trabalhador;

IV – desenvolver ações educativas visando à prevenção
de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;

V – notificar acidentes e doenças do trabalho;
VI – avaliar o impacto que as novas tecnologias e processos

de trabalho provocam à saúde, podendo articular-se com
instituições de ensino e pesquisa para esse fim.

Art. 7º - Compete às secretarias municipais de saúde:
I – elaborar diagnósticos referentes à saúde do trabalhador,

compreendendo identificação por: atividade econômica, grau de
risco, número de empresas, número de trabalhadores expostos,
dados de morbimortalidade, com a finalidade de estabelecer
diretrizes para a política e planejamento das ações para a saúde
do trabalhador;
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II – realizar ações de vigilância nos ambientes e processos
de trabalho, compreendendo a identificação das situações de risco
e a tomada de medidas pertinentes para a resolução da situação
e a investigação epidemiológica.

Parágrafo único – Considerando as condições de gestão
dos municípios, caberá a SESAU realizar ações em caráter
complementar/suplementar e prestar assessoria, acompanhamento
e controle das ações.

Art. 8º - A Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da
Saúde através de convênios com Municípios e Instituições públicas
afins, organizará Núcleos e Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador – CEREST visando, entre outras ações, a garantia ao
Trabalhador vítima de acidente do trabalho, ou com suspeita de
doença relacionada com o trabalho, para investigação e
estabelecimento do nexo causal, oferecendo atenção integral e
interdisciplinar, referência e contra-referência para os demais
serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares, bem como o
desenvolvimento de ações de assessoramento técnico,
treinamento, capacitação, sistema de informação e articulação
de ações intersetoriais, entre outras.

Parágrafo Primeiro – A Secretaria de Estado da Saúde e as
Secretarias Municipais de Saúde, incluirão em seus organogramas,
no âmbito de suas competências, os Núcleos e/ou Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador.

Parágrafo Segundo – Os servidores Públicos que estiveram
desempenhando suas funções nos Núcleos ou Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador serão nomeados Autoridades
Sanit:árias, a fim de que sejam resguardadas as devidas garantias
para o cumprimento das disposições exigidas por esta Lei.

Art. 9º - Considerando os riscos e agravos à saúde do
trabalhador, a Secretaria de Estado da Saúde e as secretarias
municipais de saúde, no âmbito de suas competências, poderão
estabelecer normatização sobre atividades e processos de trabalho.

Art. 10 – A vigilância à saúde do trabalhador compreende:
I – as ações de acolhimento aos agravos em saúde do

trabalhador;
II – o sistema de informação epidemiológica em saúde do

trabalhador;
III – as ações de vigilância sanitária relativa à saúde do

trabalhador.
Seção III

Da assistência à saúde do trabalhador

Art. 11 – A assistência à Saúde do Trabalhador compreende
procedimentos de diagnóstico, prevenção, tratamento e
reabilitação da saúde.

Art. 12 – As ações de assistência à saúde do trabalhador,
consideradas como ações individuais e curativas, serão executadas
pelos municípios e suplementar/complementarmente pela
Secretaria de Estado da Saúde, considerando a condição de
habilitação em que se encontram, segundo o grau de
complexidade, desde as básicas ater as especializadas, organizadas
em um sistema de referência e contra-referência, local e regional.

Art. 13 – Cabe às Secretarias Municipais de Saúde a garantia
do atendimento ao acidentado do trabalho e ao suspeito de
doença relacionada com o trabalho, por meio de rede própria ou
contratada, dentro de seu nível de responsabilidade da atenção,
assegurando todas as condições necessárias para o acesso aos

serviços de referência, sempre que a situação exigir, visando à
reabilitação da saúde do trabalhador.

Parágrafo único – Cabe a SESAU assessorar e acompanhar
as secretarias municipais de saúde na organização da rede de
assistência à saúde do trabalhador.

Art. 14 – É obrigatório ao médico assistente do primeiro
atendimento ou diagnóstico, independentemente da sua
especialidade e local de trabalho (público ou privado), a notificação
à instância gestora do SUS de acidentes e doenças relacionadas
com o trabalho, através de instrumento específico.

§ 1º - Também é obrigatório o preenchimento de
instrumento da Previdência Social, nos casos de acidentes e
doenças relacionados ao trabalho.

§ 2º - Todo serviço de saúde, público ou privado, incluindo
serviços prestados pelas empresas, pelos serviços próprios ou
contratados, sempre que solicitado, fornecerá ao trabalhador cópia
completa de seu prontuário de saúde, incluindo resultados de
exames de apoio diagnóstico, de acordo com a legislação vigente.

Seção IV
Do sistema de informação epidemiológica em saúde do

trabalhador

Art. 15 – Deverá ser implementado o sistema de informação
epidemiológica em Saúde do Trabalhador, que subsidiará a
elaboração do perfil epidemiológico e o planejamento da política
e das ações de saúde do trabalhador.

Parágrafo único – O sistema des: que trata o caput conterá
informações detalhadas de acidentes e doenças relacionadas com
o trabalho, classificadas por empresas, segundo ramo de atividades
e grau de risco.

Art. 16 – A notificação de acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho deverá ser feita, compulsoriamente, pelos serviços de
saúde públicos e privados, abrangendo todos os trabalhadores,
obedecendo ao fluxo estabelecido pelo SUS e pelas Portarias
Ministeriais.

Seção V
Da vigilância sanitária relativa à saúde do trabalhador

Art. 17 -  A avaliação das fontes de risco à saúde nos locais
e processos de trabalho, determinando a adoção das providências
para a eliminação ou redução dos riscos, compreendem ações
desenvolvidas no âmbito da vigilância sanitária, pela autoridade
sanitária, em todos os estabelecimentos e locais de trabalho,
avaliando, dentre outros:

I – as condições de riscos ambientais nos locais e processos
de trabalho;

II – as medidas de prevenção aos riscos de acidentes nos
ambientes de trabalho;

III – as condições de conforto e da adaptação do ambiente
de trabalho ao trabalhador;

IV – o controle médico de saúde ocupacional;
V – a investigação de agravos à saúde do trabalhador.

Subseção I
Das condições de riscos ambientais nos locais e

processos de trabalho

Art. 18 – Toda instituição e empresa, de caráter público
ou privado, de acordo com os riscos ambientais de suas atividades,
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devem elaborar e implementar programas de prevenção de riscos
ambientais e controle médico de saúde ocupacional, atendendo
ao disposto em legislação vigente.

Parágrafo único – Estes documentos devem permanecer
nos locais de trabalho à disposição da autoridade sanitária, podendo
ainda, quando necessário, ser solicitada cópia para análise/avaliação.

Art. 19 – Entende-se por riscos ambientais aqueles
decorrentes da exposição aos agentes e processos presentes nos
ambientes de trabalho que, em função de sua natureza,
concentração ou intensidade e tempo de exposição, possam
causar danos à saúde do trabalhador, classificados em risco físico,
risco químico, risco biológico, risco ergonômico, risco biopsicossocial
e risco de acidente, conforme legislação pertinente.

Art. 20 – A autoridade sanitária poderá exigir da empresa
a identificação dos agentes de riscos ambientais presentes nos
locais de trabalho, assim como sua qualificação.

Art. 21 – A metodologia e os parâmetros técnicos a serem
utilizados para a avaliação dos riscos ambientais serão adotados
pelo SUS e/ou Ministério do Trabalho e Emprego. Na ausência
destes, serão utilizados normas e padrões nacionais e/ou
internacionais recomendados pelo SUS.

Art. 21 – A intervenção no ambiente de trabalho deve
visar a eliminação ou a redução dos riscos, priorizando sempre a
implantação de medidas de proteção de caráter coletivo,
obedecendo a seguinte ordem de prioridade: eliminação da fonte
de risco; controle dos riscos na fonte; controle dos riscos no
ambiente de trabalho; e como última opção a adoção de medidas
de proteção individual.

Art. 22 – Enquanto não se conseguir viabilizar a adoção de
medidas de proteção de caráter coletivo, ou enquanto estas não
forem suficientes, ou se encontrarem em fase de estudo,
planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar
ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas,
obedecendo-se a seguinte ordem de prioridades:

I – medidas de caráter administrativo ou de organização
do trabalho que reduzam a exposição do risco;

II – utilização de equipamentos de proteção individual.
§ 1º - O equipamento de proteção individual deverá ser

adequado tecnicamente ao risco, eficiente no controle da
exposição e oferecer conforto ao usuário.

§ 2º - Somente será permitido o uso de equipamento de
proteção individual que apresente certificado de aprovação ou
de conformidade expedido pelo órgão competente, segundo a
legislação pertinente.

Art. 23 – Toda situação de trabalho que ofereça grave e
eminente risco para a saúde do trabalhador deve sofrer imediata
interrupção e interdição pela autoridade sanitária.

§ 1º - Considera-se risco grave e eminente para a saúde
do trabalhador toda condição ambiental de trabalho que possa
ocasionar risco à vida, lesão irreversível, incapacidade para o trabalho
ou morte.

§ 2º - Não é permitido o uso de máquinas, ferramentas ou
equipamentos danificados.

Subseção II
Das medidas de prevenção aos riscos de acidentes nos

ambientes de trabalho.

Art. 24 – Em consonância com a legislação pertinente,
sem prejuízo de outras medidas, devem ser obrigatoriamente
adotadas as seguintes medidas de prevenção de acidentes nos
ambientes de trabalhos.

I – as máquinas e equipamentos devem manter dispositivos
de acionamento e parada de forma que:

a) não se localizem na zona perigosa da máquina e/ou
equipamento;

b) possam ser acionados ou desligados em caso de
emergência por outra pessoa que não seja o seu operador;

c) não possam ser acionados ou desligados
involuntariamente pelo operador ou de forma acidental;

d) não acarretem riscos adicionais;
II – as máquinas e/ou equipamentos devem ter sua partes

móveis devidamente protegidas e/ou enclausuradas dentro de
sua estrutura ou isoladas por anteparos adequados.

III – as manutenções somente devem ser executadas por
profissionais devidamente habilitado e autorizado pela empresa,
conforme legislação vigente.

IV – os reparos, limpeza e ajustes devem ser executados
com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável
à realização da manutenção.

V – todas as aberturas existentes nos pisos e paredes
que possam oferecer risco de acidente devem ser protegidas de
forma a evitar a queda de pessoas e/ou de materiais.

VI – o piso dos ambientes de trabalho não deve
apresentar saliência ou depressão que prejudique a segurança na
circulação de pessoas ou na movimentação de materiais, assim
como deve ser mantido limpo e conservado, isento de substâncias
que o torne escorregadio tais como graxa, óleo, água e areia,
entre outras;

VII – todas as portas devem proporcionar abertura sem
dificuldades e ser de fácil acesso;

VIII – os corredores e as passagens internas devem
permanecer livres;

§ 1º - Em casos especiais, como local público e/ou com
aglomeração de pessoas será exigida a identificação  de saídas de
emergência.

§ 2º - A área de trabalho, entendida como as áreas de
circulação e os espaços entre máquinas e/ou equipamentos, devem
estar dimensionadas de forma que os trabalhadores possam se
movimentar com total segurança.

§ 3º - Entende-se por partes móveis as polias, correias,
eixos de transmissão de força, lâminas, serras, rolos, cilindros e
outras partes que se movimentam e possam causar danos à
integridade física do trabalhador.

Art. 25 – Visando a preservação da integridade física e
da saúde do trabalhador, é obrigação do empregador:

I – permitir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias
aos locais de trabalho, a qualquer dia e horário e pelo tempo que
se fizer necessário, fornecendo-lhe todas as condições necessárias
e informações solicitadas;

II – implantar as medidas e procedimentos necessários à
prevenção de acidentes e doenças do trabalho;

III – paralisar as atividades na ocorrência de situação de
risco grave ou eminente no local de  trabalho, providenciando as
necessárias medidas corretivas, prevenindo agravo à saúde dos
demais trabalhadores;

IV – desenvolver estudos e pesquisas em caso de risco
ainda não conhecido, visando esclarecê-lo e eliminá-lo,
implementando o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho –
LTCAT e os Laudos Técnicos de Insalubridade e Periculosidade;
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V – notificar ao SUS, através de instrumento definido
por este, a ocorrência de acidente ou doença relacionada ao
trabalho;

VI – manter treinamento contínuo aos trabalhadores em
relação aos riscos a que estão expostos e respectivas medidas de
controle;

VII – informar, divulgar e dar conhecimento a todos os
trabalhadores envolvidos quanto aos  riscos existentes no
desenvolvimento das atividades e das medidas de segurança e de
prevenção a serem adotadas;

VIII – desenvolver ações educativas visando a prevenção
de acidentes e doenças relacionados ao trabalho;

IX – realizar todos os exames médicos de saúde
ocupacional necessários, tais como avaliação clínica e exames
complementares, considerando os riscos da atividade, condições
de trabalho e os princípios da patologia ocupacional e suas causas,
a fim de garantir, preservar e monitorar a saúde dos trabalhadores.

Art. 26 – Tendo em vista a prevenção das possíveis
repercussões negativas sobre a saúde potencializadas pelos riscos
existentes no ambiente  de trabalho, é obrigação do trabalhador.

I – adotar as normas e procedimentos de segurança
implementadas pelo empregador;

II – colaborar com a empresa na implantação das medidas
de segurança;

III – observar as instruções de segurança expedidas pelo
empregador;

IV – quando disponibilizados equipamentos de proteção
individual, seguir corretamente as orientações recebidas em
treinamento quanto ao uso adequado, higienização, manutenção
periódica, armazenamento em local adequado e substituição
quando apresentar desgaste ou dano;

V – utilizar corretamente, seguindo as orientações
recebidas em treinamento, os equipamentos de segurança, sejam
de caráter coletivos ou individuais;

VI – comunicar ao pessoal responsável pela saúde e
segurança do trabalho ou chefia imediata sobre as situações de
risco identificadas no desenvolvimento das atividades que possam
comprometer a sua integridade física ou a sua saúde.

VII – submeter-se aos exames médicos previstos nas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

VIII – ampliar a divulgação das medidas implementadas
de prevenção referente à saúde e segurança do trabalho.

Subseção III
Das condições de conforto ao trabalhador e da

adaptação do ambiente de trabalho

Art. 27 – As instituições e empresas deverão manter os
ambientes de trabalho em condições adequadas de higiene,
segurança e conforto, de forma a garantir e preservar a saúde
dos trabalhadores, levando em conta fatores como ruído,
iluminação, mobiliário, maquinas e equipamentos, sanitários,
refeitórios e outros de interesse da saúde, de acordo com os
critérios estabelecidos em legislação específica.

Art. 28 – Considerando o disposto no artigo anterior, em
todos os locais de trabalho:

I – deverá ser fornecido aos trabalhadores água potável e
fresca, através de bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo
equivalente, sendo proibido o uso de copo coletivo;

II – com exposição a substâncias tóxicas, irritantes,
infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem

sujidade ou em caso de exposição a calor intenso, será exigido
lavatório e chuveiro dotado de água quente e fria, separado por
sexo na proporção de um para cada dez trabalhadores;

 III – que a atividade exigir troca de roupas ou uso de
uniforme ou guarda-pó, devem ter vestiários separados por sexo,
dotados de armários individuais;

IV – insalubres ou que exponham os trabalhadores a
sujidades, os armários devem dispor de dois compartimentos
separados, para uso de material limpo e material contaminado/
sujo;

V – devem possuir iluminação adequada, apropriada à
natureza da atividade desenvolvida, inclusive os acessos a eles,
tais como corredores, escadas e passagens;

VI – devem ter ventilação natural, através de aberturas
superiores ou laterais; caso a ventilação natural não for possível
ou for insuficiente, será obrigatória a instalação de ventiladores,
insufladores e exaustores e/ou condicionadores de ar, resguardada
a qualidade do ar captado;

§ 1º - As instituições e empresas cujos trabalhadores
realizem suas refeições em suas dependências devem reservar
local específico e adequado para esse fim, dotado de iluminação e
ventilação suficiente, protegido das intempéries e dimensionado
de forma a atender a demanda;

§ 2º - Sempre que o trabalho puder ser executado na
posição sentada, sem acréscimo de risco, a atividade, ou posto
de trabalho, deve ser planejado para este posicionamento, sendo
que os assentos deverão atender o disposto na legislação vigente.

§ 3º - Caso exista moradia ou dormitório para trabalhadores,
o local destinado deve ser específico para este fim, observada a
inexistência de riscos proveniente da área de produção.

§ 4º - Nas atividades que exijam sobrecarga muscular
estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros
superiores e inferiores, devem ser incluídas pausas programadas
durante a jornada de trabalho, a fim de prevenir doenças
ocupacionais.

Art. 29 – As condições ambientes de trabalho, bem como
todos os equipamentos que compõem o posto de trabalho, devem
estar adequadas as características psico-fisiológicas dos
trabalhadores e a natureza do trabalho a ser executado.

Subseção IV
Do controle médico de saúde ocupacional

Art. 30 – Todas as instituições e empresas públicas ou
privadas devem elaborar e implementar o Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme legislação
vigente.

Parágrafo único – Todos os exames realizados, assim como
todos os atestados de saúde ocupacional, ficarão à disposição da
autoridade sanitária, podendo ser solicitado a qualquer momento
que esta julgar necessário.

Subseção V
Da investigação de agravos à saúde do trabalhador

Art. 31 – Visando a preservação da integridade física e da
saúde do trabalhador, a autoridade sanitária deve desencadear a
investigação nos ambientes e processos de trabalho, previamente
definidas em seu planejamento, a fim de estabelecer as medidas
preventivas, corretivas e punitivas previstas em lei.

§ 1º - Se durante a investigação for constatada pela
autoridade sanitária situação de risco grave e iminente ou dano à
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saúde do trabalhador, serão implementados, de imediato, ações
preventivas, de correção ou de interdição parcial ou total.

§ 2º - Serão considerados para fins de investigação todos
os óbitos, amputações, doenças ocupacionais de caráter
epidêmico, bem como, outros acidentes graves relacionados com
o trabalho e considerados como eventos sentinela.

Seção VI
Das disposições finais da saúde e do trabalho

Art. 32 – Não poderão ser comercializados, fabricados,
importados, vendidos ou locados, máquinas e/ou equipamentos
desprovidos de dispositivo adequado de segurança e de proteção
contra acidentes.

Art. 33 – Os trabalhadores e/ou suas entidades
representativas poderão encaminhar denúncia à autoridade
sanitária, nas questões que comprometam a saúde e segurança
dos trabalhadores.

Art. 34 – Todas as questões relativas à saúde e segurança
do trabalhador no Estado serão regidas pelas disposições contidas
neste Código, nas normas técnicas e atos administrativos existentes
ou a serem editados pela Secretaria de Estado da Saúde, e pela
Legislação Federal pertinente.

Art. 35 – Para subsidiar a avaliação e análise nas questões
relativas à saúde e segurança dos trabalhadores, a autoridade
sanitária poderá exigir, da empresa, cópia de documentos.

Art. 36 – A Secretaria de Estado da Saúde, dentre as
ações de prevenção de agravos à saúde do trabalhador, realizará
inspeções nos ambientes de trabalho, de forma a identificar os
riscos existentes e sua relação com a saúde do trabalhador.

CAPÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 37 – A desobediência ou a inobservância do disposto
nas normas legais, regulamentos e outras que, por qualquer forma,
se destinem a promover, proteger, preservar e recuperar a Saúde
dos Trabalhadores será considerada infração para os fins desta Lei
e acarretará as penalidades previstas na Legislação Vigente, sem
prejuízo das penalidades que possam ser plicadas por outros órgãos
competentes federais, estaduais ou municipais.

Parágrafo único – A apuração de responsabilidade
administrativa não desobriga ao atendimento das responsabilidades
civil e penal cabíveis.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38 – Esta Lei trata de um conjunto de dispositivos
essenciais para a incorporação das ações de Saúde do Trabalhador
no contexto de Atenção a Saúde abrangendo a promoção,
proteção, recuperação e reabilitação da saúde do Trabalhador,
submetidos aos riscos e agravos advindos do ambiente e das
condições de trabalho.

Art. 39 – A implementação do financiamento das ações de
Saúde do Trabalhador consiste na garantia do recebimento das
fontes já constituídas e definidas legalmente em cada esfera de
governo e na definição de mecanismos que os recursos

provenientes destas fontes sejam aplicados no desenvolvimento
das ações de Saúde do Trabalhador estabelecidas nos Planos de
Saúde.

Art. 40 – Fica estabelecido que a Comissão Intersetorial
de Saúde do Trabalhador, subordinada ao Conselho Estadual de
Saúde, de caráter consultivo, no seu âmbito de atuação deverá
assessorar na definição das políticas, no estabelecimento de
prioridades e no acompanhamento das ações de Saúde do
Trabalhador.

Art. 41 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado
de Rondônia – CEREST/RO, criado pela Lei Nº 921 de 10 de
outubro de 2000, alterado pelo Lei Nº 1461 de 11 de abril de
2005, foi habilitado pela portaria MS/SAS Nº 387/03, para integrar
a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador –
RENAST, criada pela Portaria Nº 1679/02.

O CEREST/RO é uma resposta à necessidade de articular
no âmbito do SUS, ações de prevenção, promoção e recuperação
da Saúde do Trabalhadores Urbanos e Rurais, independentemente
do vinculo empregatício e tipo de inserção no mercado de trabalho.

Considerando que a atenção integral à Saúde do
Trabalhador, com suas especificações, deve ser objeto de todos
os serviços de saúde;

Considerando a necessidade de viabilizar mecanismo para o
cumprimento da política nacional de saúde do trabalhador, é uma
estratégia prioritária a instituição do Código Estadual de Saúde do
Trabalhador; e

Considerando que o CEREST/RO, diante do compromisso das
atribuições que lhe compete, colaborou na redação do projeto
em questão, em especial para de adequá-lo na integra com as
Portarias ministeriais, quais sejam:

(a) o art. 6º, I, da Lei 8080 de 19/09/1990 inclui como
atenção do SUS: Vigilância Sanitária, Epidemiológica
e em Saúde do Trabalhador. Por isso a inclusão deste
termo no § único do art. 3º;

(b) O art. 6 da Portaria Nº 1679 de 19 de setembro de
2002, estabelece que cada Estado organizará o
Centro Regional e Centro Estadual de Saúde do
Trabalhador, o que justifica esta inclusão no art. 6º,
inciso I;

(c) A Portaria 777, de 28 de abril de 2004, dispõe sobre
a notificação compulsória de agravos à saúde do
trabalhador-acidente e doenças relacionadas ao
trabalho; inclusão no art. 6º inciso V;

(d) O anexo II da Portaria 1679 de 19 de setembro de
2002, atribui ao CEREST: atuar em atividade de
Vigilância Sanitária e Epidemiológica em Saúde do
Trabalhador, o que justifica a nomeação de
autoridades sanitárias aos servidores públicos que
estiverem executando suas funções nos CERESTs,
previsto no art. 8º, § único do projeto deste Código.
Submetemos a apreciação e deliberação dos nobres
Pares o incluso projeto de lei, onde destacamos a
preocupação de evitar contradições legais e que o
presente projeto encontra-se inteiramente de acordo
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com as diretrizes da política nacional de Saúde do
Trabalhador em vigor.

Plenário das Deliberações, 31 de maio de 2007.
Valter Araújo – Deputado Estadual

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS -
propõe a mudança do nome do Palácio Teotônio Vilela.

A Assembléia Legislativa decreta:
Art. 1º - Dá nova redação ao artigo 1º do Regimento

Interno da Assembléia Legislativa: “A Assembléia Legislativa, com
sede na Capital do Estado, funciona no Palácio Teotônio Vilela”,
mudando para: “A Assembléia Legislativa, com  sede na Capital
do Estado, funciona no Palácio Cândido Mariano da Silva Rondon”.

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

JUSTIFICATIVA

Cândido Mariano da Silva Rondon, o nosso mais conhecido
Marechal Cândido Rondon, merece toda a nossa homenagem
pelos heróicos serviços prestados ao Brasil e especial ao nosso
Estado de Rondônia.

Além de ser o primeiro ilustre desbravador das nossas
matas, trazendo-nos o telégrafo, a colonização e o
reconhecimento geográfico da Região Amazônica, Rondon deu-
nos o exemplo de coragem, luta, humildade, caráter e amor
familiar para aqueles com quem convivia, principalmente os índios.

Inegavelmente Marechal Cândido Rondon pode ser
considerado como o mais ilustre de todos os sertanistas que
pisaram o solo no nosso Estado de Rondônia.

Em consideração a tudo o que foi o Marechal Cândido
Rondon e em homenagem a sua pessoa pelo centenário da
“Comissão Rondon”, pedimos aos nobres Pares o apoio e a
aprovação deste projeto de lei que mudará o nome desta casa
para Palácio Cândido Mariano da Silva Rondon.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2007.
Professor Dantas – Deputado Estadual

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS -
dispõe sob a extensão do PROHACAP ao pessoal de apoio e
administrativo.

A Assembléia Legislativa decreta:
Art. 1º - É direito do pessoal de apoio e administrativo

que esteja em pleno exercício de suas funções nas escolas
estaduais o ingresso no sistema PROHACAP.

Art. 2º - Para ter direito ao PROHACAP o interessado deve
ter concluído o ensino médio.

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

JUSTIFICATIVA

Levando em consideração que em breve teremos o plano
de carreira do magistério;

O fato de que no plano de carreira do magistério haverá
valorização do funcionário por escolaridade o que traz um incentivo
ao preparo e ao estudo;

Que a maioria dos funcionários administrativos e de apoio
não tem condições financeira de custear uma faculdade;

Que muitos já concluíram o ensino médio e esperam
uma oportunidade para continuar os estudos;

Também por entendermos a eficiência e a importância
que o PROHACAP tem para o Estado de Rondônia, que pedimos
aos nNobres Pares o apoio e o voto neste projeto que amplia os
benefícios do PROHACAP ao pessoal de apoio e administrativo.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2007.
Professor Dantas – Deputado Estadual

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Que proíbe
nos casos de edição, redação e impressão de livros e apostilas
escolares para distribuição na rede de ensino Estadual; a
contratação de empresas que não tenham em seus quadros de
profissionais educadores, historiadores, pedagogo, escritores,
jornalistas que possuam notório conhecimento sobre nossa história,
nossos aspectos culturais, sociais, ambientais, geográficos e a
formação pioneira de Rondônia.

A Assembléia Legislativa do Estado decreta:
Art. 1º - Fica proibido o Governo do Estado de Rondônia,

suas Secretárias de Estado, Autarquias e Empresas de Economia
Mista a contratar empresas que não tenha em seus quadros
profissionais educadores, historiadores, pedagogos, sociólogos,
escritores, jornalistas, com notório conhecimento dos fatos da
nossa história político – administrativa, nossos aspectos culturais,
sociais, ambientais, geográficos e a formação pioneira do Estado
de Rondônia para os casos de elaboração, edição, redação e a
impressão de apostilas escolares para a distribuição na rede de
ensino público e qualquer outro material promocional de Rondônia.

Parágrafo único – No processo licitatório que envolva os
serviços constantes no caput acima, deverá constar e exigir o rol
dos profissionais habilitados, currículo e certidões de entidades
rondonienses que provem os seus notórios conhecimentos sobre
os fatos e história do Estado de Rondônia a serem impressos e
distribuídos pelo Poder Executivo.

Art. 2º - Para efeito de entidades credenciadas a certificação
e a habilitação profissional e notório conhecimento dos fatos e da
história do Estado de Rondônia exigidos no caput 1º, ficam
reconhecidos por força da presente Lei:

a) – Academia Rondoniense de Letras;
b) – Sindicato dos Jornalistas do Estado de Rondônia

– SINJOR;
c) – Secretaria de Estado de Cultura e Esporte –

SECEL;
d) – Conselho Estadual de Educação e Cultura;
e) – Sindicato dos Fotógrafos e Cinegrafistas

Profissionais de Rondônia.

Art. 3º - A proibição constante no Artigo Primeiro vale
também para os casos em que for necessário usar fotos e ou
imagens em edição, impressão de matérias escolares e promocionais
do Estado.

Art. 4º - O descumprimento da presente Llei por qualquer
servidor, agente ou mandatário público será enquadrado nas
seguintes penalidades:

a) Afastamento imediato do cargo;
b) Declarado incapaz para ocupar cargos da

administração pública junto ao Tribunal de Contas
do Estado;

c) Cancelamento do contrato de aquisição de serviço
ou produto;

d) E ficam sujeitas as penalidades constantes na Lei
8.666.
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Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia apesar de ter conquistado a sua
emancipação político-administrativa apenas  24 anos, possui toda
uma bela história de fatos e atos que trás orgulho e honra a
todos os seus cidadãos e cidadãs. Somos um Estado Federado
com muitas riquezas culturais e sociais advindo da força dos nossos
pioneiros que tanto trabalharam pela formação administrativa desse
rincão do Brasil.

A presente propositura de Lei Estadual quer impedir falha
gravíssima ocorrida no início  desse ano letivo, onde a Secretaria
de Estado de Educação – SEDUC-RO, contratou empresa privada
para fornecer 50 mil livros – mais precisamente apostilas escolares
com temas da nossa geografia e os fatos históricos, cujo conteúdo
impresso, cometeu um lastimável erro aos fatos e momento da
nossa formação de Território e posterior Estado Federado da
República do Brasil.

Acreditamos que esse fato se não for tomadas às medidas
na forma da Lei poderá se repetir, haja vista, que o Poder Público
Estadual não dispõe de normas claras para serem seguidas e
respeitadas pelos agentes da administração pública. O presente
Projeto de Lei Estadual que proíbe a contratação de empresas
que não possuam técnicos e profissionais com notório
conhecimento dos temas a serem impressos, vem de encontro
com o papel e função do parlamentar estadual, que nada mais é
fiscalizar e propor normas na forma da Lei.

Certo que contarei com o apoio e aprovação de todos os
demais deputados e deputada estadual na aprovação do presente
Projeto de Lei, para que no futuro próximo não vejamos os
noticiários vergonhosos que alunos da rede pública de ensino
estejam estudando em livros e apostilas distribuídas com fatos e
ações completamente inverídicos e erradas.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2007.
Alex Testoni – 1º vice-Presidente

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Declara de
utilidade pública o Conselho das Associações e Cooperativas do
Médio e Baixo Madeira – CONAR/ COBAM.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Conselho das

Associações e Cooperativas do Médio e Baixo Madeira –
CONACOBAM.

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

JUSTIFICATIVA

A luta social para consolidar a permanência das famílias
ribeirinhas em seu local natural tem sido uma constante por parte
do poder público estadual, levando as condições mínimas de
sobrevivência. Sendo uma entidade sem fins lucrativos, com a
finalidade de congregar e desenvolver as políticas públicas de
sustentabilidade e comercialização da safra agrícola, pescado e
artesanato regional.

A referida entidade social sem fins lucrativos, tem a tradição
de levar apoio social aos povos ribeirinhos no tocante à saúde
básica, emergência, palestras sociais referentes à mulher, criança
e idosos, sempre preservando os costumes tradicionais dos povos
das florestas ribeirinhas.

Outro ponto importante é que sendo uma entidade social
sem fins lucrativos depende da parceria dos órgãos públicos e da
constante parceria com ONGs’S e do Estado, razão pela qual
propomos tais medidas visando torná-la de utilidade pública.

Plenário das Deliberações, 29 de maio de 2007.
Alex Testoni – 1º Vive-Presidente

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Requer
a formação de uma Comissão Temporária Especial, para promover
revisão no Regimento Interno a fim de adequá-lo as normas
vigentes das Constituições Federal e Estadual.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
artigo 142 do Regimento Interno, requer formação de uma
Comissão Temporária Especial, composta por 05 (cinco) membros,
para promover revisão no Regimento Interno, a fim de adequá-lo
às Constituições Federal e Estadual, no prazo de 60 (sessenta)
dias.

JUSTIFICATIVA

Como norma fundamental desta Casa de Leis, o Regimento
Interno, embora não deva estar sujeito a alterações freqüentes,
pode e de ser revisto em circunstâncias especiais, a  fim de
enquadrar-se nas exigências da evolução política e do processo
legislativo.

Por ser o Regimento Interno flexível, e prever aspectos
passíveis de alterações, entendemos ser de fundamental
importância a revisão do Regimento para ajustá-lo as normas atuais
das Constituições Federal e Estadual.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2007.
Valter Araújo – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS - Indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade de construir uma sede
própria do IDARON no Município de Governador Jorge Teixeira.

Senhor Presidente, nobres Deputados, o Deputado que
subscreve, obedecendo ao disposto no Rregimento Iinterno e
ouvido o dDouto Plenário, indica ao Poder Executivo Estadual, a
necessidade de construir uma sede própria do “IDARON” no
município de Governador Jorge Teixeira.

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, o município de Governador Jorge
Teixeira, é um dos municípios que faz parte da grande bacia leiteira
da região central do Eestado, além de ser grande produtor de
gado para corte, o que leva este município, a ser um dos que
contribuem para o crescimento do nosso Estado. Portanto, faz-
se necessário que o “IDARON” tenha neste município uma sede
própria, onde poderá atender com mais eficiência todos os
produtores daquela região.

E, pelo exposto que apresento esta indicação solicitando
ao Governo do Estado para construir uma sede para este Instituto,
e convoco meus nNobres Pares, para que aprovem a presente
indicação.

Plenário das Deliberações, 31 de maio de 2007.
Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS - Ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de realizar uma operação
tapa-buracos, na Rodovia Estadual que ligo o Município de
Theobroma a BR-364.
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Senhor Presidente, nNobres Deputados, o deputado que
subscreve, obedecendo ao disposto no Rregimento Iinterno e
ouvido o dDouto Plenário, indica ao Poder Executivo Estadual, a
necessidade de realizar uma operação TAPA-BURACOS na rodovia
estadual que liga o município de Theobroma à BR-364.

JUSTIFICATIVA

Nobres Deputados, a rodovia estadual que liga o município
de Theobroma a BR-34, tem um tráfego intenso, pois os moradores
daquela região dependem exclusivamente desta rodovia para se
deslocarem para outros municípios, e a mesma encontra-se
danificada em vários locais, em todo o seu percurso, o que prejudica
aos usuários que por ela trafega e tem causado vários acidentes
devido às irregularidades da pista.

Para que a mesma seja recuperada, e seus usuários possam
trafegar com segurança, ée que, venho propor a presente
indicação e espero contar com o apoio dos nNobres Deputados.

Plenário das Deliberações, 31 de maio de 2007.
Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI - Indicando ao
Senhor Governador do Estado, a urgente necessidade de construir
a cobertura da quadra de esporte e construção do muro através
do convênio com a SEDUC da Escola Filantrópica Centro Educacional
Adventista de Ouro Preto do Oeste.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Rondônia, que seja elaborado convênio pela SEDUC,
visando a construção do muro e da Cobertura da Quadra Esportiva
da Escola Filantrópica “Centro Educacional Adventista de Ouro
Preto do Oeste”.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia tem feito através dos Poderes
Público do Executivo e Legislativo todos os esforços para atender
as demandas sociais e o seu desenvolvimento. A nossa população
cresce a cada dia e a melhoria da qualidade de ensino da população
tem sido um grande desafio para a rede pública e as instituições
privadas sem fins lucrativos como é o caso da Escola Filantrópica,
haja vista, os custos e o acesso das comunidades distantes dos
centros ou sedes dos municípios.

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

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

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2007.
Alex Testoni – 1º vVice-Presidente

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao Senhor
Governador do Estado, interceder junto ao DER quanto a urgente
necessidade de ser asfaltada, a Avenida Jorge Teixeira que liga a
BR-364 até a rodoviária no Município de Ouro Preto do Oeste.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, com cópia
ao Diretor Geral do DER a urgente necessidade de ser feita a

parceria visando o asfaltamento (quente), da Av. Jorge Teixeira,
que liga a BR-364 até a Rodoviária no município de Ouro Preto do
Oeste.

JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado de Rondônia tem feito inúmeras
parcerias com os municípios visando levar apoio de infra-estrutura
através da FITHA, porém, faz-se necessário ampliar as ações em
casos especiais, como o apoio na melhoria urbanística das avenidas
dos pequenos municípios, com parcerias ou convênios para o
asfaltamento, iluminação e jardinagem, dando uma melhor qualidade
de vida aos cidadãos e aos comerciantes locais.

O município de Ouro Preto do Oeste tem na Avenida Jorge
Teixeira um dos principais acessos até a Rodoviária e pelo enorme
volume de tráfego de ônibus e automóveis, tem sido constante
o desgaste da referida via urbana, carecendo da parceria do
Governo do Estado para garantir as melhorias necessárias.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2007.
Alex Testoni – 1º vVice-Presidente

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao Senhor
Governador do Estado, da urgente necessidade de ser destinado
pela SESAU/AGEVISA duas viaturas para atender as necessidades
da vigilância sanitária do Município de Ouro Preto do Oeste.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Rondônia a urgente necessidade de ser destinada duas
(02) viaturas para atender as necessidades da Vigilância Sanitária
do município de Ouro Preto do Oeste.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia através da Secretaria de Estado da
Saúde tem trabalhado de forma responsável para qualificar e
fiscalizar o setor da vigilância, visando garantir uma melhor qualidade
no consumo de alimentos e da própria vida da população
rondoniense. A parceria com os municípios na luta pela vigilância
de alimentos e outras atividades afins, se faz necessária.

Pela importância de ser criada as infra-estruturas no setor
da saúde pública, em especial na vigilância sanitária do município
de Ouro Preto do Oeste, é que solicito a aprovação da presente
propositura.

Plenário das Deliberações, 28 de maio de 2007.
Alex Testoni – 1º vVice-Presidente

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual, da agilização em caráter de urgência do
processo licitatório para construção da Penitenciária de Ariquemes.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Administração Penitenciária – SEAPEN, a necessidade de agilizar,
em caráter de urgência, o processo licitatório visando a construção
da penitenciária no município de Ariquemes.

JUSTIFICATIVA

É caótica a situação do sistema prisional no município
supracitado, onde não tem uma penitenciária para atender a
demanda existente, demanda esta não somente do município de
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Ariquemes, mas de toda região da “Grande Ariquemes”, que
envolve de oito municípios.

A Casa de detenção do referido município hoje abriga
aproximadamente 260 presos, quando na realidade a capacidade
é para apenas 60 presos, o que é grave, pois coloca em risco a
vida dos próprios presos, pois já teve casos de morte dentre eles,
e mais, a insegurança da população que vive em constante alerta
temendo por fuga em massa.

Somos conscientes das ações do Governo do Estado em
prol da coletividade, mas diante da gravidade dessa situação
intercedemos para que o mesmo, através da Secretaria de
Administração Penitenciária, agilize em caráter de urgência o
processo que visa a construção dessa penitenciária.

Plenário das Deliberações, 31 de maio de 2007.
Tiziu Jidalias – Deputado Estadual

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – O
Parlamentar que o subscreve, requer àa Mesa na forma regimental,
que seja retirada de tramitação a proposta de Emenda
Constitucional 006/07 de sua autoria, que altera e revoga o
dispositivo da Constituição Estadual, que trata da eleição da Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa do Estado.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,

Estou tomando esta iniciativa, considerando que haverá
uma reformulação na Constituição do Estado, e por conseguinte
no Regimento Interno, ocasião em que certamente a nossa
pretensão será atendida.

Plenário das Deliberações, 31 de maio de 2007.
Deputado Amauri dos Santos.

– REQUERIMENTO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS,
requer a formação de uma Comissão Temporária Especial para
promover a revisão da Constituição Estadual, a fim de adequá-la a
Constituição Federal.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, requer formação de uma Comissão Temporária
Especial, composta por 05 (cinco) membros, para promover revisão
na Constituição Estadual, a fim de adequá-la à Constituição Federal,
no prazo de 60 (sessenta) dias.

JUSTIFICATIVA

Como norma fundamental do Estado, a constituição embora
não deva estar sujeita a alterações freqüentes, pode e deve ser
revista em circunstâncias especiais, a fim de enquadrar-se nas
exigências da evolução política e das aspirações sociais.

Por ser a constituição flexível, e prever aspectos passíveis
de alteração, entendemos ser de fundamental importância a revisão
constitucional para ajustá-la as normas atuais da Constituição
Federal.

Plenário das Deliberações, 30 de maio de 2007.
Amauri dos Santos – Deputado Estadual

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 2032/2007

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

ALVINO MANOEL DE ALMEIDA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
27, na Comissão de Saúde e Assistência Social partir de 1° de
junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1947/2007

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

E X O N E R A R

ANA MARIA CARDOSO, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Neri Firigolo a
partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1872/2007

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

E X O N E R A R

CASSIA JANINI C. VELOSO, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Ribamar
Araújo, a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 1873/2007

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

CÁSSIA JANINI C. VELOSO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-25 + G.R.G., no Gabinete
do Deputado Ribamar Araújo a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1874/2007

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

EDNILSON NEVES DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-09, no
Gabinete do Deputado Ribamar Araújo a partir de 1° de junho 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1898/2007

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

E X O N E R A R

ELIZABETE PAZ, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assessor Parlamentar, código AP-18, do Gabinete da Deputada Daniela
Amorim, a partir de 1º de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1929/2007

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

N O M E A R

EVANDRO MOREIRA, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código ASP-05, na Área Administrativa
da Presidência, a partir de 01 de junho de 2007.
.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1899/2007

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

E X O N E R A R

GILVAN JOSÉ KOCHEN, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assessor Parlamentar, código AP-12, do Gabinete da Deputada Daniela
Amorim, a partir de 1º de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1843/2007

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

JOSIELLEN BERNARDES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessora Técnica, código AT-15, na Secretaria
Administrativa, a partir de 1º de junho de 2007.

Porto Velho, 06 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1928/2007

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

N O M E A R

JULIO CESAR BORGES SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-18, na Área
Administrativa da Presidência, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1900/2007

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

E X O N E R A R

LUIZ CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-12, do Gabinete da
Deputada Daniela Amorim, a partir de 1º de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1980/2007

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 JOSÉ SANTOS GONÇALVES, no Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-15, no Gabinete da
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Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, a partir de 01 de junho de
2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1982/2007

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

PRISCILA SANTANA PINTO, no Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-15, no Gabinete da Liderança
do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1901/2007

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

E X O N E R A R

ROSINEIDE DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento em Comissão,
que exerce no Gabinete do Deputado Jair Miotto a partir de 1° de junho de
2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1903/2007

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

ROSINEIDE DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnica, código AST-07 + G.R.G., no Gabinete do
Deputado Jair Miotto, a partir de 1º de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1992/2007

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

SCHEYLA B. DE BRITO WERLANG, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-15+, no
Gabinete de Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, a
partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2034/2007

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

N O M E A R

SIDNEI MENDES ZENS, no Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, código AP-27, na Comissão de Saúde e
Assistência Social, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO N°P/021/2007

Nomeia membros do Poder Legislativo para compor a
Comissão Temporária de Regularização Fundiária do
Estado de Rondônia.

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

Considerando a proposta de se formar uma comissão composta
de membros dos Poderes Executivo e Legislativo e representante dos
agricultores, aprovada na audiênica pública, realizada no dia 14 de junho
de 2007, que tratou das questões fundiárias do Estado.

R E S O L V E:

Art. 1° - Nomear os senhores Deputados Alex Testoni, Ezequiel
Neiva, Jesualdo Pires, Luizinho Goebel e Ribamar Araújo, para compor a
Comissão Temporária de Regularização Fundiária do Estado de Rondônia.

Art. 2° - Este ato entra em vigor na data da sua assinatura.

Gabinete da Presidência, 20 de junho de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, torna público para os inte-
ressados, o RESULTADO da licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇOS N° 001/CPL/ALE/2007, cuja abertura se deu no dia
30/05/07 às 9 horas, conforme à seguir:
Adjudicatária: L. F. IMPORTS LTDA;
Valor Total: R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais);
Processo: n° 1202/ALE/2007;
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo pick-up, ano/mo-
delo 2007/2007, cabine dupla, quatro portas, com ar condicio-
nado, tração 4x4, motor à diesel, marca MITSUBISHI modelo L-
200 Outdoor HPE.
Interessado: ALE/RO.
Porto Velho - RO, 20 de junho de 2007.


