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LEGISLATURA

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO E
OUTROS – Requer a realização de Audiência Pública para
discorrer sobre a implantação do complexo das usinas do
Madeira.

O Parlamentar que a presente subscreve, requer à
Mesa Diretora, na forma regimental, seja realizada Audiência
Pública para discussão da implantação do complexo das
hidrelétricas do madeira, no dia 19 de junho de 2007, a partir
das 9h da manhã, no Plenário desta Casa, dando ampla
divulgação através da imprensa, convidando a sociedade a
participar, e especialmente representante do Poder Executivo
Estadual, e as Secretarias de Estado da Saúde, Segurança
Pública, FAZER, DETRAN, DER, SEDAN e SEDUC; os Prefeitos
Municipais de Porto Velho e Candeias do Jamari e os integrantes
das respectivas Câmaras Municipais de vereadores;
representante das Secretaria municipal de Saúde, Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Regularização
Fundiária de Porto Velho, e as Secretarias correlatas de
Candeias do Jamari, o IBAMA, Ministério Público Federal,
Ministério Público Estadual, e os Deputados Federais.

JUSTIFICATIVA

Esta proposição visa aprofundar ainda mais o debate sobre
a implantação do complexo das hidrelétricas do rio madeira, tendo
em vista a importância deste empreendimento a ser implementado
na região, com o intuito discutir ações, que possam diminuírem,
atenuarem ou eliminar possíveis danos que geralmente ocorrem
com empreendimentos dessa magnitude. Ao mesmo tempo fazer
encaminhamento de propostas, projetos, no sentido de dar
suporte aos Poderes Executivos Municipal e Estadual, sendo assim
solicitamos o apoio dos nobres Deputados na aprovação desta
propositura.

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007

Dep. Neri Firigolo

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO – Requer
informações do Governo do Estado sobre o DETRAN.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer à Mesa Diretora que solicite ao Governador
do Estado para que, nos termos do artigo  65, XIX, da Constituição
Estadual, informe a esta Casa a relação dos servidores
comissionados atuais do DETRAN, constando o setor em que
estão lotados, por Município, o número e especificação do CDS e
o número da respectiva portaria de nomeação e a data da
contratação.

JUSTIFICATIVA

Tem chegado ao gabinete deste Parlamentar informações
sobre possíveis irregularidades nas contratações de servidores
comissionados do DETRAN, dentre os que estão atualmente
contratados. Queremos ter em mãos documentos convincentes
da regularidade e moralidade dessas contratações, para podermos
refutar as falsas informações que, provavelmente, são divulgadas
apenas para tentar denegrir a imagem dos que administram setores
importantes da Administração Pública de nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 6 de junho de 2007

Dep. Neri Firigolo
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Ao Poder
Executivo Estadual da necessidade de instituir o direito à Assistência
Jurídica Gratuita aos Policiais Militares e Bombeiros Militares quanto
em serviço.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, da necessidade de se
instituir o direito à assistência jurídica gratuita aos Policiais Militares
e Bombeiros Militares quando em serviço.

JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente indicação é o conscientizar o Sr.
Chefe do Executivo da necessidade de garantir o direito à
assistência Jurídica Gratuita aos Policiais Militares e Bombeiros Militares
que tenham que responder a processos civis, criminais ou
administrativos originados de atos ou fatos ocorridos durante
atendimento a ocorrências.

Assim, no intuito de bem representar esses bravos
combatentes, chama-se a atenção para o fato de que ao atender
uma ocorrência, esses profissionais estão representando o Estado,
assim, nada mais justo que, da mesma forma que, o ente público
recebe os benefícios e elogios de uma ocorrência bem sucedida,
também tenha que arcar com ônus de defender seus funcionários
judicial ou extra-judicialmente no momento em que eles mais
precisam.

Vale salientar a extrema defasagem salarial existente entre
os agentes de segurança, principalmente nas Corporações Militares,
fazendo com que os profissionais por várias vezes passem por
situação de miséria para arcar com honorários advocatícios ou custas
processuais objetivando a manutenção de seus empregos e sua
liberdade. Enquanto o Estado, que é o principal interessado na
manutenção da segurança pública, se exime e os abandona.

À guisa de sugestão, penso que, pode-se criar um Núcleo
de Assistência Jurídica aos Policiais do Estado nos quadros da
Defensoria Pública do Estado de Rondônia, dada a complexidade
e especificidade das causas que envolvem os militares estaduais,
mormente os Policiais Militares,

Assim, pede-se o apoio do Sr. Chefe do Executivo para
que atenda a este pleito, lembrando que não se trata de aumento
de benefícios para os Militares, mas sim a correção de extrema
injustiça realizada contra os responsáveis pela segurança pública
em nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 23 de maio de 2007

Deputado Wilber Coimbra
Presidente da CCJR/ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Ao
Governo do Estado a inclusão da disciplina Ensino Ambiental nas

grades curriculares do Ensino Fundamental e Médio na rede
estadual de educação.

O Deputado que este subscreve, na forma regimental
indica que seja a presente proposição encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, solicitando a inclusão
da disciplina “Ensino Ambiental” nas grades curriculares do ensino
fundamental (5° a 8° séries) e do ensino médio das escolas da
rede estadual de educação.

JUSTIFICATIVA

No mundo globalizado, nunca se falou tanto em meio
ambiente, como agora, isto porque a natureza tem devolvido ao
homem aquilo que ele lhe tem feito em descuido e destruição,
pois vemos que os problemas ambientais estão aumentando a
cada dia.

O acúmulo de lixo, a poluição (do ar, da água, etc), o
desmatamento em excesso, a caça e pesca predatórias, entre
outros; são problemas constantes enfrentados pelos governos.

Podemos sanar parte destes problemas, conscientizando
a população principalmente a mais jovem (em fase escolar) quanto
as questões ambientais, e para isso é preciso que nas escolas seja
instituído na grade curricular matéria que possa abranger
informações e ensinamentos quanto a preservação da natureza.

Entendemos que ainda há tempo de salvarmos o nosso
planeta e não podemos ficar alheios a tal situação.

Assim nobres Pares, contamos com o apoio de Vossas
Excelências para aprovação da presente proposição.

Plenário das Deliberações, 6 de junho de 2007

Professor Dantas
Deputado Estadual - PT

 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Ao Poder
Executivo da necessidade de atualização do valor das diárias
contidas no anexo I do Decreto 9036, de 28 de março de 2000.

O Parlamentar que a presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, sejam atualizados os
valores das diárias contidas no anexo I, do Decreto n° 9036, de
28 de março de 2000.

JUSTIFICATIVA

Como é sabido por Vossa Excelência, diárias não
correspondem à salário, tendo o objetivo tão somente de cobrir
as despesas pessoais, com alimentação e pousada, de servidores
nos deslocamentos a serviço.
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Assim sendo e tendo em vista que a valorização de serviços
e produtos sofreu substancial acréscimo, no transcorrer de nove
anos em que os valores das diárias permaneceram inalterados, se
faz necessária a sua atualização.

Há de ser considerado que, com a edição do atual decreto
n° 9036, de 28 de março de 2000, em comparação com o decreto
n° 8704, de14 de abril de 1999, houve uma redução dos valores
das diárias, de forma desproporcional. Enquanto a redução das
diárias do Governador foi de aproximadamente 12%, a dos cargos
de secretários e demais gerentes superiores, na média, foi de
28% e a dos gerentes intermediários foi de aproximadamente
20%, a dos Gerentes Operacionais e demais cargos funcionais foi
de 40%, causando um desequilíbrio muito grande entre os
servidores.

Considerando ainda que as opções, tanto em qualidade
quanto em valores, de alimentação e pousada, no interior do
Estado, não diferem muito, e fora do Estado são maiores do que
os valores atualmente pagos, em diárias.

Solicitamos ao excelentíssimo senhor Governador, estudar
a presente proposta ou equivalente, a fim de atender a justa e
merecido pleito formulado pelos servidores do Estado Segue
abaixo, a proposta indicada.

Proposta

Governador e Vice Governador 240,00
Cargos de Gerência Superior: CDS 17 ao 20 180,00
Cargos de Gerência intermediária: CDS 13 ao 16 130,00
Cargos de Gerência Operacional: CDS 01 ao 12
e demais cargos funcionais 100,00

Plenário das Deliberações, 5 de junho de 2007

Deputado Ezequiel Neiva
3° Secretário

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 36ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª

LEGISLATURA

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – O
Deputado que o presente subscreve, nos termos do inciso V do
Caput do artigo 176 do Regimento, requer a retirada da tramitação
do Projeto de Lei nº. 058/07 de sua autoria, que “Propõe a
mudança do nome do Palácio Teotônio Vilela”, em razão de o
assunto ser pertinente a Projeto de Resolução.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade da doação de um
imóvel de propriedade do Estado de Rondônia na Comarca de
Costa Marques-RO, para que seja instalado definitivamente o
Núcleo da Defensoria Pública naquele Município.

O Deputado que a presente subscreve, obedecendo ao
disposto do regimento interno e ouvido o douto Plenário, indica
ao Poder Executivo Estadual a necessidade da doação de um
imóvel de propriedade do Estado de Rondônia na Comarca de
Costa Marques-RO, para que seja instalado definitivamente o
Núcleo da Defensoria Pública naquele município.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação é de total importância para o Núcleo desta
Defensoria cujo papel é importantíssimo perante a sociedade, na
defesa dos direitos individuais e sociais garantidos pela Magna Carta
de 1988.

A Proposição é de extrema importância e necessita de
solução, para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 12 de junho d 2007.
Valdivino Rodrigues  - Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de manutenção do Centro
Educacional de Rolim de Moura – RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário
na forma regimental, indica ao Poder Executivo, com cópia à
Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, a necessidade de firmar
convênio com o Centro Educacional Beneficente de Rolim de
Moura-RO com o objetivo de custear parte da manutenção do
referido centro, cujo montante necessário é de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais).

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, a nossa função como parlamentar
é, além de legislar, fiscalizar e atender as necessidades da
comunidade e instituições que nos procuram como gestores
sociais. Observando in loco, verificamos a necessidade premente
da participação do Estado no custeio das atividades do Centro
Educacional de Rolim de Moura-RO, pois aquela instituição
BENEFICENTE ampara mais de 200 (duzentas) crianças deficientes
e carentes daquele município e adjacências.

Trata-se Senhores Deputados, de uma instituição
FILANTRÓPICA que ao longo dos anos vêm atendendo as famílias
que tem o dissabor de ter filhos com deficiência física e mental, e
que busca sua manutenção junto a sociedade local, sem ter a
garantia de que suas despesas vão ser honradas.

Plenário das Deliberações, 29 de maio de 2007.
Luiz Cláudio – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a construção de um Barracão para sede
da Associação Lagoa Azul do Município de Campo Novo de
Rondônia.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado da Agricultura, Produção e do Desenvolvimento
Econômico Social, a necessidade de destinar recursos, na
importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a construção de
um Barracão para abrigar a sede da Associação Lagoa Azul, da
Linha 05, BR-421, KM 75, Gleba 01, do Município de Campo Novo
de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Os produtores rurais da referida Associação reivindicam o
benefício supramencionado, pois a referida Entidade não tem sede
própria e isso dificulta as atividades da mesma em prol dos
agricultores que tanto dependem de ações que visem o melhor
desempenho das atividades agrícolas e pecuárias para garantir o
sustento de suas respectivas famílias.

Somos conhecedores das dificuldades que enfrentam os
agricultores e pecuaristas deste Estado, pois lutam com dificuldades
para poder manter-se no campo, e hoje se organizam em
Associações para facilitar a busca de resolução para os problemas
que enfrentam diariamente para sustentar o setor agrícola e
pecuário deste Estado que a cada dia supera as expectativas e
torna-se mais produtivo, e com isso contribui com o setor
econômico do Estado.

Plenário das Deliberações, 06 de junho de 2007.
Tiziu Jidalias – Deputado Estadual
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao Poder
Executivo Estadual a reabertura, recuperação e estadualização
de rodovias localizadas no município de Cacaulândia.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
do Estado de Rondônia – DER, Dr. Jacques da Silva Albagli, a
necessidade de reabertura de 25 Km do travessão B-30, da linha
C-25 a Linha C-O, a recuperação da RO 144, antigo TB 40 Sul até
a LC-0, bem como a estadualização da linha que liga Monte Negro
a Jaru, passando por Cacaulândia.

JUSTIFICATIVA

O sistema de produção agrícola e pecuária que move
grande parte da economia deste Estado depende das rodovias
em boas condições de tráfego, e por isso os agricultores e
pecuaristas recorrem aos seus representantes com o intuito de
buscar esse benefício junto ao Poder Estatal, visando garantir o
escoamento da produção.

Temos consciência do trabalho realizado pelo Governo
do Estado em busca de garantir as boas condições de tráfego de
rodovias estaduais, mas ainda não consegue atender todas as
necessidades e, dentre as maiores reivindicações vindas do setor
agrícola são a reabertura e manutenção de estradas, pois se as
estradas não estiverem em boas condições de tráfego será
inviabilizado todo o sistema de produção da área rural.

Visando dotar esses setores das condições mínimas
necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, intercedemos
para que o Governo do Estado atenda esse pleito de fundamental
importância para o setor agrícola e pecuário, que em muito contribui
com a economia deste Estado.

Plenário das Deliberações, 05 de junho de 2007.
Tiziu Jidalias – Deputado Estadual

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURINHO SILVA - Requer
ao Representante do Ministério Público a necessidade de se firmar
um TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA definindo critérios
para a escala de plantões das Funerárias deste município de Porto
Velho.

O Parlamentar que este subscreve, requer à Mesa, na
forma regimental, seja oficiado o Senhor Procurador Geral do
Ministério Público, sobre a necessidade de se firmar um  TERMO
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC, para definir os critérios
para a Escala de Plantões das Funerárias que prestam serviços
neste Município de Porto Velho, bem como, obrigando-as a não
atuar por si e/ou por pessoa interposta, na qualidade de procurador
ou representante contratual, com a intenção de tratar de processo
e pagamento para recebimento do SEGURO DPVAT.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares
Recentemente a Promotoria de Justiça do Município de

Ariquemes firmou TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTAS –
TACs, o primeiro com objetivo de definir para a ESCALA DE
PLANTÕES das funerárias que prestam serviços naquele Município
e o segundo obrigando as funerárias não atuar por si e/ou por
pessoa interposta, na qualidade de procurador ou representante
contratual, com a intenção de tratar de processos e pagamentos
para recebimentos do SEGURO DPVAT.

Os TACs, foram propostos pelo Promotor de Justiça Jorge
Romcy Aud Filho em virtude de inúmeras reclamações recebidas
pela Promotoria e na Delegacia de Polícia acerca da falta de critérios
para os Plantões das funerárias e acerca da utilização do seguro
DPVAT, como forma de garantia dos serviços funerários.

Nobres Colegas, é conhecimento público que o município
de Porto Velho, tem os mesmos problemas enfrentados pelo

município de Ariquemes  ou até mais, no tocante aos serviços
prestados pelas funerárias à população atendida pelo Hospital de
Base e Pronto Socorro João Paulo II. Há uma disputa acirrada
entre as funerárias pelos corpos falecidos, causando fortes abalos
psíquicos aos familiares dos mortos, que além de perder seus entes
queridos, às vezes são vítimas dos agentes funerários.

Devemos, portanto, seguir o exemplo do município de
Ariquemes que definiu os critérios para cumprimento dos plantões,
e obrigando as funerárias a cumprir rigorosamente as escalas
definidas pelo município.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007.
Maurinho Silva – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURINHO SILVA – Indica ao
Sr. Governador do Estado sobre a necessidade de fazer Convênio
com a Prefeitura de Mirante da Serra, para a aquisição de
Medicamentos e Materiais Penso, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal daquele Município.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, sobre a
necessidade de fazer um convênio com a Prefeitura do município
de Mirante da Serra, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
para atender as despesas com a aquisição de Medicamentos e
Materiais Penso, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSAU daquele Município.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares
O Município de Mirante da Serra, criado em 13.02.1992,

possui uma população estimada pelo IBGE (2006), de mais de
14.000 mil habitantes, formada na sua grande maioria, por
agricultores, prestados de serviços, dentre estes alguns possuidores
de renda limitada, e, que freqüentemente necessitam de
assistência médica e hospitalar. Além destes fatos, o sistema de
saúde realiza atendimentos a pessoas dos Municípios circunvizinhos,
tais como: Município de Jaru (Distrito de Tarilândia), Município de
Urupá e Nova União, etc., que buscam atendimentos naquela
localidade em função de estarem mais próximos de Mirante da
Serra do que os seus municípios de origem.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007.
Maurinho Silva – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Sr. Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de firmar
convênio com a Prefeitura para transportar e aplicar CALCÁRIO
aos pequenos produtores rurais de Ji-Paraná.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de firmar convênio com a prefeitura para transportar
e aplicar CALCÁRIO aos pequenos produtores rurais de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem o objetivo de atender aos
reclamos dos pequenos produtores rurais do município de Ji-
Paraná.

Esta reivindicação tem o objetivo de oferecer condições
aos pequenos produtores em melhorar a produtividade de suas
propriedades corrigindo o solo, tendo em vista a nossa região
apresentar um solo com grande índice de acidez exigindo a
aplicação deste insumo para consequentemente aumentar e
melhorar a produtividade do meio rural, melhorando a renda o
homem do campo.

A referida propositura reveste-se de grande importância
pois é sabido que os pequenos produtores não tem condições
financeiras para custear o transporte e a aplicação deste insumo
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em suas propriedades, daí a importância da participação do Estado
em firmar convênio com a Prefeitura.

No que tange a dificuldade do pequeno produtor em
agregar valores a sua propriedade e melhorar as condições de
vida de sua família enfatizamos a necessidade de viabilizar esta
nossa solicitação.

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

Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata
aprovação.

Plenário das Deliberações, 12 de junho de 2007.
Euclides Maciel – Deputado Estadual

– INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Indica ao
Sr. Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de firmar
convênio com a Prefeitura para transportar e aplicar CALCÁRIO
aos pequenos produtores rurais de Cacoal-RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de firmar convênio com a prefeitura para transportar
e aplicar CALCÁRIO aos pequenos produtores rurais de Cacoal-
RO.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem o objetivo de atender aos
reclamos dos pequenos produtores rurais do município de Cacoal-
RO.

Esta reivindicação tem o objetivo de oferecer condições
aos pequenos produtores em melhorar a produtividade de suas
propriedades corrigindo o solo, tendo em vista a nossa região
apresentar um solo com grande índice de acidez exigindo a
aplicação deste insumo para consequentemente aumentar e
melhorar a produtividade do meio rural, melhorando a renda do
homem do campo.

A referida propositura reveste-se de grande importância
pois é sabido que os pequenos produtores não tem condições
financeiras para custear o transporte e a aplicação deste insumo
em suas propriedades, daí a importância da participação Estado
em firmar convênio com a Prefeitura.

No que tange a dificuldade do pequeno produtor em
agregar valores a sua propriedade e melhorar as condições de
vida de sua família enfatizamos a necessidade de viabilizar esta
nossa solicitação.

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

Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata
aprovação.

Plenário das Deliberações, 12 de junho de 2007.
Euclides Maciel – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Sr. Governador do Estado de Rondônia a necessidade da construção
de um Hospital Infantil no Município de Ji-Paraná-RO.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem o objetivo de atender aos
reclamos da população do interior do Estado que vem sempre a
capital em busca de médicos especialistas no tratamento de
crianças.

Esta é uma reivindicação justa, pois, além de atender a
todos os municípios vizinhos estará localizado no centro do nosso
Estado facilitando e barateando os custos pra quem necessita
deste atendimento especializado voltado para as crianças do nosso
Estado.

A construção deste referido hospital será de grande valia
pois irá também desafogar o Hospital Infantil Cosme e Damião
devido a grande demanda de pessoas que buscam na capital a
única opção para o tratamento na área infantil.

No que tange, a dificuldade que as famílias tem em se
servirem dos atendimentos e serviços inerentes a saúde pública,
um dos compromissos deste parlamentar é justamente com este
setor, sobretudo, com a dignidade do ser humano.

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

Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata
aprovação.

Plenário das Deliberações, 12 de junho de 2007.
Euclides Maciel – Deputado Estadual

- REQUERIMENTO DA MESA DIRETORA – Requer Sessão
Especial para a realização do 1º Seminário de Reforma Política da
Região Norte.

A Mesa Diretora, nos termos regimentais, requer Sessão
Especial, para o dia 21 de junho, no horário regimental, com a
finalidade de realizar o 1º Seminário de Reforma Política da Região
Norte, conforme programação em anexo:

JUSTIFICATIVA

Dá-se o nome de Reforma Política ao conjunto de
propostas que visam alterar, principalmente em nível constitucional,
a legislação nacional no que se refere à estrutura política, as
eleições, partidos políticos e assuntos relacionados ao mandato e
a representação política.

Sendo o assunto de relevante importância para nossa
sociedade, a Escola do Legislativo propõe a realização 1º Seminário
de Reforma Política da Região Norte, com intuito de debater,
entre outros assuntos, o Brasil e a Reforma Política, o
Presidencialismo de Coalizão, o Voto Distrital e o Financiamento
Público de Campanha.

Dessa forma, a fim de possibilitar a realização do referido
Seminário é que apresentamos o presente requerimento para
que a sessão do dia 21 de junho seja uma sessão especial.

Plenário das Deliberações, 12 de junho de 2007.

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

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Requer à
Comissão de Fiscalização e Controle desta Assembléia Legislativa,
que proceda levantamento referente à receita e despesas com
pessoal, transporte e alimentação escolar e construção e reformas
de prédios, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, nos
últimos 12 meses.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer que a Comissão de Fiscalização e Controle
desta Assembléia Legislativa proceda levantamento referente a
receita e despesas com pessoal, transporte e alimentação escolar
e construção e reforma de prédios, no âmbito da Secretaria de
Estado da Educação – SEDUC, nos últimos 12 (doze) meses.
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JUSTIFICATIVA

Em razão da deflagração de movimentos para reajustar
os vencimentos dos servidores públicos estaduais, em especial
dos profissionais da Educação, apresentamos o presente
requerimento, para a Comissão de Fiscalização e Controle desta
Casa Legislativa proceda levantamento referente a receita e
despesas com pessoal, transporte e alimentação escolar e
construção de reforma de prédios, no âmbito da Secretaria de
Estado da Educação – SEDUC, nos últimos 12 (doze) meses
oferecendo dessa forma informações para que este Parlamentar
possa se posicionar em relação as reais condições de se conceder
reajuste aos servidores da Secretaria  de Estado da Educação.

Plenário das Deliberações, 12 de junho de 2007.
Neodi Carlos – Presidente ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Sr. Governador do Estado de Rondônia a necessidade de reativar
o Programa de Mecanização Agrícola – PROMEC, no município de
Ji-Paraná-RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário,
na forma regimental, indica ao Exmo. Senhor Governador a
necessidade de reativar o programa de mecanização agrícola no
município de Ji-Paraná-RO.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem o objetivo de atender aos
reclamos da população da zona rural do município de Ji-Panará na
reativação do PROMEC.

Esta reivindicação visa atender aos pequenos produtores
rurais uma vez que os serviços prestados por este programa visam
melhorar e valorizar as suas propriedades.

O objetivo do PROMEC é colocar a disposição do pequeno
agricultor carente de recursos financeiros contemplá-los com cinco
(5) horas/máquinas colocando 2 tratores de esteiras para prestar
os serviços de: destocamento, aragem, gradagem, consertos de
bueiros e pequenos consertos nas estradas vicinais de nosso
município.

No que tange, a dificuldade que os agricultores tem no
escoamento e produção agrícola, essa é uma preocupação deste
parlamentar e justamente com este setor, sobretudo, com a
dignidade do ser humano.

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

Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata
aprovação.

Plenário das Deliberações, 12 de junho de 2007.
Euclides Maciel – Deputado Estadual

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº1940/2007

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

ALESSANDRO ROCHA,  para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-15,

no Departamento de Polícia Legislativa, 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 1961/2007

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 LEMES GONÇALVES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-03,
no Gabinete do Deputado Luizinho Goebel 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 1845/2007

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 Assistente Técnico, código
AT-26, no Gabinete do 1º Secretário, 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 1896/2007

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

EDER MARCELINO FERREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-30,
na Comissão de Transporte 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 1954/2007

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

FRANCISCO S. DE B. PINHEIRO FILHO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-28, na Área Administrativa da Presidência 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 2052/2007

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

GILVANE FERNANDES DA SILVA, no Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
20, no Gabinete do Deputado Alex Tstoni, a partir de 01 de
junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1956/2007

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

JEIME CATIUSSI DIAS DA COSTA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-09, no Gabinete do Deputado Amauri Santos, a partir de 1º
de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1962/2007

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

JOSE ANTONIO BELTRAME, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-03,
no Gabinete do Deputado Luizinho Goebel 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 1959/2007

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

KATICILENE NOGUEIRA PEREIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-02, no Gabinete do Deputado Luizinho Goebel 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 1957/2007

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

LEANDRA ARAUJO ALVES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-15,
no Gabinete do Deputado Luizinho Goebel 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 1913/2007

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

N O M E A R

MARICILVA JACKSON PEREIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
03, no Gabinete da Liderança do Partido Trabalhista Cristão - PTC,
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/Nº1938/2007

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

N O M E A R
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MARIA JOSE DA SILVA RAVANI, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
24, na Secretaria Geral, 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 1871/2007

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, de acordo
com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de 09 de
dezembro de 1992, ao servidor PEDRO SOARES DE OLIVEIRA,
cadastro nº 702-2, Cargo de Agente de Serviços, pertencente
ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotado no Gabinete da
1ª Secretaria, no período de 01/06/07 a 29/08/07, conforme
Processo nº 01740/2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1993/2007

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

RODNEI PEREIRA MEDEIROS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-
26 + G.R.G., 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 01994/2007

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

ROSEMEIRE DA SILVA ARAÚJO SANTOS, Cad. nº 382-
2,  para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe
de Gabinete, código DGS-3, no Gabinete da  2ª Secretaria,  a
partir de 1º de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1964/2007

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

SIDNEI ALMEIDA BELINO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
15, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de junho
de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2054/2007

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

VÂNIA BONES CATHARINHA, no Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-09, no Gabinete
do 1º  Vice Presidente, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1911/2007

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

N O M E A R

WALKDNEIRES CONCEIÇÃO O. DA SILVA, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código
AST-03, no Gabinete da Liderança do Partido Trabalhista Cristão -
PTC, 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/Nº01880/2007

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

L O T A R

WALTER COSTA DA SILVA, cadastro nº 22-4, ocupante
do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 04
de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


