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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS

Indica ao Poder Executivo Estadual que providencie o
envio de projeto de lei que isenta a cobrança de 2ª via de
documentos emitidos por órgãos públicos estaduais.

O Parlamentar que este subscreve, Indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, que seja enviado a
esta Casa de Leis um projeto de lei que isenta a cobrança de
taxa de 2ª via de documentos emitidos por órgãos estaduais,
quando as 1ªs vias tiverem sido roubadas e/ ou furtadas,
mediante comprovação de boletim de ocorrência policial.

JUSTIFICATIVA

Dentre os direitos constitucionais assegurados ao
cidadão, está o direito a segurança que o Estado deve prestar
através de seus órgãos.

Dificilmente o Estado consegue garantir o direito a
segurança ao cidadão, diante das dificuldades que enfrenta
no aparelhamento dos órgãos estatal responsável por esse
dever do Estado.

Sendo assim, cabe ao Estado procurar amenizar as
dificuldades de muitos cidadãos que por possuir baixa renda
familiar e muitos desempregados, concedendo a eles a isenção

do pagamento da taxa de emissão de 2ª via de documentos
quando  esses forem roubados ou furtados.

Já nos deparamos com muitos pais de família
desempregados que perdem uma oportunidade de emprego
por não terem recurso para retirar a 2ª via de documentos, já
que no caso de retirada de uma 2ª via de carteira de habilitação
a taxa é de aproximadamente R$110,00 (cento e dez reais).

Diante do exposto, esperamos que o Poder Executivo
Estadual esteja sensível a essa nobre causa e providencie o
mais rápido possível esse projeto de lei para ser aprovado
neste Poder Legislativo.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS

Indica ao Poder Executivo Estadual a aquisição de
computadores para o escritório do IDARON no Município de
Buritis.

O Parlamentar que este subscreve, Indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor
Presidente do IDARON, a necessidade de providenciar a
aquisição de 05 (cinco) computadores completos para o
escritório do referido Órgão no Município de Buritis.

JUSTIFICATIVA

O referido benefício visa um melhor desempenho nas
atividades do escritório do IDARON do Município de Buritis,
oportunizando aos servidores que exercem suas atividades no
referido Órgão a estrutura necessária para um serviço prestado
com eficiência, o que irá beneficiar não somente os servidores,
mas principalmente aproximadamente 5.000 (cinco mil)
agricultores que dependem desse órgão, que irão obter um
serviço de qualidade e ter reconhecido o potencial desse
segmento da sociedade que contribui sensivelmente com o
desenvolvimento econômico e social deste Estado.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias
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 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS

Indica ao Poder Executivo Estadual a destinação de
viaturas para a Polícia Militar do Município de Vale do Anari.

O Parlamentar que este subscreve, Indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, a
necessidade de destinar viaturas para a Polícia Militar do
Município de Vale do Anari.

JUSTIFICATIVA

A Polícia Militar do referido Município não dispõe de
viaturas para realizar diligências e quando necessita de
transporte para essa atividade utiliza veículo da secretaria de
saúde, o que acaba prejudicando também o andamento das
atividades da saúde que já é carente, e deixa de exercer suas
atividades todas as vezes que precisa destinar veículo para
atender diligências policiais.

Diante disso recorremos ao Poder Executivo Estadual
para que beneficie a população desse Município com veículos
para a Polícia Militar e assim garantir o direito constitucional a
segurança que todo cidadão deve ter.

Plenário das Deliberações, 25 de junho de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS
Indica ao Poder Executivo Estadual que providencie o

envio de projeto de lei que dispensa a cobrança de multas e
taxas dos serviços do DETRAN dos veículos, quando da
ocorrência de perda total por furto, roubo, sinistro ou outro
motivo que descaracterize seu domínio útil ou sua posse.

O Parlamentar que este subscreve, Indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Trânsito do Estado de Rondônia –
DETRAN, que seja enviado a esta Casa de Leis um projeto de
lei que dispensa a cobrança de taxas dos serviços do DETRAN
dos veículos, quando da ocorrência de perda total por furto,
roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio
útil ou sua posse, mediante a comprovação com boletim de
ocorrência policial.

JUSTIFICATIVA

O Decreto nº. 9963, de 29.05.2002, do Governo do
Estado de Rondônia, dispensa de pagamento do IPVA – Imposto
sobre a propriedade veículos automotores, quando da
ocorrência de perda total do veículo por furto, roubo, sinistro

ou outro motivo que descaracterize seu domínio útil ou sua
posse, bastando para isso o requerimento a autoridade
fazendária com a comprovação mediante boletim de ocorrência
policial.

Diante disso é que intercedemos ao Governador do
Estado para que aplique a mesma dispensa as multas e taxas
do DETRAN quando ocorrer as situações acima descrita, pois
se há justificativa para a dispensa do pagamento do imposto,
também se justifica a dispensa de pagamento de multas e
taxas.

Quem mais padece com essas multas e taxas são os
proprietários de baixo poder aquisitivo, como no caso de motos,
muito usada pelos produtores rurais e pessoas de baixo renda
que, além de ter o veículo roubado, muitas vezes tirando o
instrumento de trabalho que sustenta suas famílias, ainda
continua pagando taxas e multas de  veículos que não está
mais em poder do cidadão.

Plenário das Deliberações, 22 de junho de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO PEREIRA ALVES
Indica ao Presidente da EMATER – Associação de

Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia a necessidade
da conclusão da implantação da nova tabela que realinha a
remuneração dos empregados da EMATER-RO.

O Deputado que a presente subscreve ouvido o douto
plenário na forma regimental, vem através da presente indicar
ao Presidente da EMATER – Associação de Assistência Técnica
e Extensão Rural de Rondônia a necessidade da conclusão da
implantação da nova tabela que realinha a remuneração dos
empregados da EMATER-RO.

JUSTIFICATIVA

Srº Presidente, nobres Deputados, atendendo
solicitação dos empregados da EMATER – Associação de
Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia, peço
aprovação da referida indicação, visto que há muito a
remuneração dos empregados EMATER-RO apresentava
distorções, sendo incompatível com a realidade do mercado
rondoniense, daí a justificativa para o seu realinhamento.

Apesar das dificuldades financeiras, a EMATER-RO
envidou esforços e corrigiu a remuneração das categorias mais
prejudicadas já no ano de 2006. Contudo, há o imperativo de
concluir a implantação da tabela às demais categorias de
empregados da EMATER-RO dentro do princípio  da isonomia
funcional.

Destarte, peço aos pares, aprovação da presente
indicação.

Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2007.
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Dep.Luiz Cláudio

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO
Veda a instalação de empreendimentos nas bacias

mananciais.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DECRETA:

Art. 1º. Fica vedada a instalação, nas bacias de
mananciais, dos seguintes projetos ou empreendimentos que
comprometam os padrões mínimos de qualidade das águas:

I – Indústrias poluentes:
a) fecularias;
b) destilarias de álcool;
c) químicos;
d) matadouros e
e) curtumes.
II – atividade extrativa vegetal ou mineral;
III – estabelecimentos hospitalares;
IV -  cemitérios
V – depósito de lixo e aterro sanitário;
VI – parcelamento do solo:
a) loteamento e
b) conjunto habitacional.
VII – atividade agropecuária intensiva ou
hortifrutigrangerios que envolvam aplicação de
herbicidas e fertilizantes químicos;
VIII – suinocultura intensiva;
IX – depósito de produtos tóxicos.

Art. 2º. Ficam consideradas mananciais, para os efeitos
desta Lei, aquelas situações a montante do ponto de captação
prevista ou existente, cujas águas estejam ou venham estar
classificadas na classe especial e na classe I da resolução nº
20 de 18/06/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A terra é nossa casa. A mãe terra é quem nos abriga,
fornece água para nossos alimentos e terra para o plantio.
Água é vida.

Saneamento básico para conseguirmos esgoto
tratado, para a não poluição dos rios e mortandade de peixes.

Cuidar da nossa flora e fauna e biodiversidade é um
dever de todos. Pássaros e borboletas trabalham na polinização,
as minhocas drenam a terra, tudo da natureza esta interligado.
Nossas florestas, manguezais, abrigam microorganismos
necessários à vida e, consequentemente à perpetuação da
espécie.

Defender o verde, as águas mananciais, flora, fauna,
é a forma de  defendermos a própria vida e de nossos familiares
e, por conseguinte, a existência humana do planeta.

Para haver conscientização, devemos sensibilizar
nossas crianças para se chegar até os demais membros da
comunidade.

Trabalhar a questão da água, do lixo, do eco-sistema
e da biodiversidade num todo, para podermos obter cidadãos
conscientes num futuro bem próximo.

Plenário das Deliberações, 26 de junho de 2007.

Dep. Valter Araújo

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES
Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar

a construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola
13 de Maio em Ji-Paraná.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidade
regimentais, INDICA ao Poder Executivo a necessidade de
viabilizar a construção de uma quadra poliesportiva coberta
na Escola Estadual de Ensino Fundamental 13 de Maio, com
sede no município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Mesmo dedicando boa parte do tempo à escola, muitas
vezes não sobra tempo para nossos jovens praticarem alguma
atividade física, fundamental para o desenvolvimento, exceto
é claro, naquela hora obrigatória dentro do programa curricular
previsto pelo Ministério da Educação. Nossas escolas precisam
desenvolver políticas públicas para que esse tempo seja melhor
aproveitado, por isso, Rondônia precisa investir cada vez mais
em infra-estrutura e conforto para a capacitação de nossos
alunos.

Além disso, nossa proposição visa atender uma justa
reivindicação da clientela estudantil da Escola Estadual 13 de
Maio bem como proporcionar àquela unidade equilíbrio
estrutural com a grande maioria das escolas públicas do nosso
Estado, uma vez que cerca de setenta por cento das nossas
escolas já possuem quadra esportiva coberta.

Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2007.
Dep. Jesualdo Pires

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES

Indica ao Poder Executivo a necessidade de efetuar
reformas na Escola Estadual 13 de Maio em Ji-Paraná.

O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Poder Executivo a necessidade de
viabilizar uma ampla reforma na Escola Estadual de Ensino
Fundamental 13 de Maio, com sede no município de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

A estrutura física da Escola 13 de Maio apresenta
diversos problemas como  trincas e fissuras, principalmente
nos vãos das portas, causados principalmente em decorrência
do subdimensionamento das vergas e por esforços horizontais
transmitidos pela cobertura construída por estrutura de
madeira e telhas de fibrocimento. No entanto, além da
cobertura, outro problema que precisa ser resolvido com
urgência é a instalação elétrica da unidade, onde existem cabos
exposto, podendo causar sérios acidentes.

Vale lembrar que o reboco externo da escola encontra-
se descolado da parede em virtude de problemas de aderência,
ademais, por questões de segurança, deverá ser totalmente
demolido e reconstruído. Ressalto ainda que a limpeza completa
das calhas é de fundamental importância, além disso, faz-se
necessário tomar providências visando garantir a manutenção
periódica das mesmas.

Plenário das Deliberações, 14  de julho de 2007.
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Dep. Jesualdo Pires

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA

Indica a Secretaria de Estado da Educação, a reforma
e adequação da Escola Estadual Pau Brasil, no distrito de Vila
Camargo, município de Presidente Médici.

O parlamentar que presente subscreve, indica a
Secretaria de Estado da Educação, a reforma e adequação da
Escola Estadual Pau Brasil, no distrito de Vila Camargo,
município de Presidente Médici.

JUSTIFICATIVA

A Escola encontra-se em estado precário em todas as
suas dependências. Infiltrações, banheiros sem funcionar,
problemas na rede de esgoto sanitário e hidráulico, goteiras
no telhado, reboco despencado, condições precárias de
ventilação e iluminação além da necessidade de construção
de refeitório para a comunidade estudantil.

Plenário das Deliberações, 26 de junho de 2007.
Dep. Chico Paraíba

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI
Dispõe sobre a utilização de passagens e prêmios de

milhagens aéreas advindas de recursos públicos no Estado de
Rondônia.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA DECRETA:

Art. 1º - Os prêmios ou créditos de milhagens
oferecidos pelas companhias de transporte aéreo, quando
resultantes de passagens adquiridas com recursos públicos da
administração direta ou indireta de qualquer dos Poderes do
Estado de Rondônia, serão incorporados ao erário e utilizados
apenas em missões oficiais.

Parágrafo único – É vedado ao servidor efetivo ou
ocupante de cargo em comissão, o recebimento e a utilização
das bonificações de que trata o caput deste artigo, em viagens
particulares.

Art. 2º - As passagens decorrentes do acúmulo de
milhagens devem ser utilizadas exclusivamente em viagens a
serviço da instituição que gerou o benefício.

Art. 3º - Os Poderes Públicos da Administração Direta
e Indireta do Estado de Rondônia, deverá constar no ato da
contratação de serviços de passagens aéreas de forma
licitatória, tomada de preços, uma cláusula que garanta o fiel
cumprimento da presente lei estadual.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua pública.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, as passagens adquiridas com recursos
públicos para possibilitar o deslocamento de servidores e
autoridades em caráter oficial, geram bônus de milhagens,
cujos créditos são pessoais e garantem ao usuário o acúmulo
das milhagens, que estão sendo utilizadas para uso pessoal

por falta de uma regulamentação que garanta o direito a quem
de direito o tem: a instituição geradora do benefício.

A presente propositura tem por objetivo garantir e
destinar ao Poder Público os prêmios ou créditos de milhagens
concedidos por empresas operadoras de transporte aéreo,
visando economizar os recursos públicos gastos com o
transporte de deslocamento de seus agentes e servidores
públicos, que se deslocam para prestar serviços às instituições.

Assim, nada mais justo do que estas instituições serem
a detentora dos créditos adicionais e seus direitos às milhagens,
economizando recurso público futuros ao deixar de adquirir
novas passagens utilizando o sistema de milhagens, e podendo
melhor otimizar os recursos remanescentes em outras
despesas de manutenção de suas atividades.

Plenário das Deliberações, 20 de junho de 2007.
Dep. Alex Testoni

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI

Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos
freqüentadores de casas noturnas localizadas no Estado de
Rondônia, e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA DECRETA:

Art. 1º - As casas noturnas localizadas no Estado de
Rondônia ficam obrigadas a instalar equipamento de gravação
fotográfica de documento, a fim de identificar os freqüentadores
e câmeras internas e externas.

§ 1º - O equipamento para efeito e gravação fotográfica
de documento deve ser dotado de mecanismo que grava a
imagem do documento de identidade, registrando o nome, a
foto dos freqüentadores, o dia e a hora do acesso.

§ 2º - Não será permitida a entrada de pessoas sem a
devida apresentação de qualquer documento oficial de
identidade, contendo foto.

§ 3º - Em caso de conflito nas dependências dos
estabelecimentos previstos no “caput” deste artigo, e as
informações gravadas nos termos do § 1º, deverão ser
preservadas, a fim de instruírem eventual inquérito policial,
administrativo e/ou ação judicial.

§ 4º - O uso indevido das imagens coletadas sujeitará
o infrator às penalidades administrativa, civil e criminal previstas
na legislação em vigor, bem como multa de 10.000 (dez mil)
UFIRS e perda de alvará policial de funcionamento.

Art. 2º - As casas noturnas ficam obrigadas a manter
listas contendo o nome e a foto de freqüentadores baderneiros,
que costumam promover brigas no interior dos
estabelecimentos e/ou na fila de entrada.

§ 1º - As listas citadas no “caput” deste artigo devem
ser atualizadas periodicamente, e informadas às autoridades
policiais.

§ 2º - As casas noturnas ficam proibidas de divulgar
publicamente a relação dos baderneiros, mas poderão trocar
informações entre si através de rede computadorizada, ou não,
e manutenção de cadastros em bancos de dados, bem como
ficam obrigadas a fornecer as respectivas listas e dados às
autoridades policiais competentes (Delegado da Circunscrição
Policial onde ocorreu o fato, Delegado responsável pelo inquérito
policial, Comandante Geral da Polícia Militar, Chefe da Polícia
Civil ou Secretário de Estado de Segurança), membros do
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Ministério Público e Poder Judiciário, quando solicitados
formalmente.

§ 3º - As casas noturnas poderão impedir a entrada,
bem como solicitar a retirada de baderneiros, constantes ou
não no cadastro.

§ 4º - No caso de briga ou conflito que resulte em
lesão corporal, ou prejuízo material, as casas noturnas poderão
solicitar a permanência dos envolvidos no interior do
estabelecimento até a chegada de autoridade policial.

Art. 3º - Para o fiel cumprimento do disposto nos artigos
1º e 2º, as casas noturnas terão o prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias a contar da publicação desta Lei.

Art. 4º - Os estabelecimentos que não cumprirem a
presente Lei estarão sujeitos a multa no valor de 10.000 (dez
mil) UFIRS, dobrada no caso de reincidência.

Art. 5º - Identificada a presença de baderneiros
constantes das listas, dentro das dependências das casas
noturnas, os proprietários poderão solicitar a presença de força
policial para retiradas dos mesmos, devendo a solicitação ser
atendida prontamente pelos policiais.

Art. 6º - As casas noturnas, bem como seus
freqüentadores, fica garantido o direito à indenização, nos
termos da lei civil, a ser arcada pelos baderneiros ou seus
responsáveis legais, pelos prejuízos materiais e danos físicos
causados.

Art. 7º - Para efeito de cobrança das infrações fica a
Secretaria de Estado de Segurança Pública com responsável e
gestora dos recursos.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia, através do Poder Executivo,
Secretaria Estadual de Segurança Pública tem trabalhado de
forma responsável para controlar e inibir ao máximo os casos
de vandalismo, prostituição de menores, tráfico e uso de drogas
e bebidas alcoólicas, seja por adultos e menores delinqüentes.
A violência em casas noturnas sempre tem sido uma grande
preocupação das autoridades policiais e principalmente a
identificação de gangues, jovem de classe média e alta,
oriundos de academia de lutas marciais com altíssimo grau de
violência, razão maior de trabalharmos para impor um duro
mais necessário meio de identificação, controle e combate em
casas noturnas no Estado de Rondônia.

Muitas famílias rondonienses já tiveram a vida de seus
jovens filhos ceifados por confrontos diretos entre si, após bate
boca, brigas e insultos violentos dentro de casas noturnas tipo
promotores de bailes, festas e venda de bebidas alcoólicas.

O Estado tem a obrigação de impor normas de
segurança e controle de seguimentos propício a aglutinar
pessoas com fortes tendências à violência e dar as mínimas
condições de efetivo controle.

re:Trabalhar os meios tecnológicos de segurança
preventiva é sem sombra de duvida um grande avanço na
política de segurança pública e a Assembléia Legislativa do

Estado de Rondônia tem demonstrado na pratica que foi
convocada para dar a sua parcela de contribuição, respondeu
a altura.

Diante dos fatos e dos motivos acima relatados é que
solicito dos demais nobres deputados apoio e sugestões para
aprovarmos a presente Lei, que certamente irá minimizar a
violência em casas noturnas no Estado de Rondônia.

Plenário das Deliberações, 20 de junho de 2007.
Dep. Alex Testoni

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI

Indica ao Senhor Governador do Estado através da
Secretaria de Estado de Segurança Pública, a necessidade de
instalação de sistemas bloqueadores de sinal para aparelhos
de telefonia celular dentro dos presídios localizados no Estado.

O deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado a necessidade
de instalação de sistemas bloqueadores de sinal para aparelhos
de telefonia celular dentro dos presídios localizados no Estado
de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado tem feito todos os esforços para
conter os atuais índices de criminalidade e as constantes
rebeliões nos presídios, os quais provocam prejuízos de toda
ordem. O uso de sistemas de controle de comunicação dos
presos de alta periculosidade é sem sombra de dúvida uma
das alternativas mais eficazes para inibir contatos com o público
externo.

Diante dos fatos, espero a aprovação da presente
indicação na forma regimental.

Plenário das Deliberações, 22 de junho de 2007.
Dep. Alex Testoni

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX TESTONI

Dispõe sobre a utilização de madeira apreendida no
Estado de Rondônia para a construção de casas populares e
sede de entidades filantrópicas.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA DECRETA:

Art. 1º - A madeira apreendida no âmbito do Estado
de Rondônia, depois de tramitado e julgado o processo na
justiça, será destinado para a construção de casas populares,
sede de entidades civis sem fins lucrativos e obras sociais dos
poderes públicos.

Parágrafo único – A madeira apreendida somente
poderá ser utilizada por entidades devidamente cadastradas
junto a FAZER – Fundação de Assistência Social do Estado de
Rondônia e que seja declarada de utilidades pública pelo
Congresso Nacional, Assembléia Legislativa e Câmaras
Municipais de Vereadores.

Art. 2º - Para ingresso no programa de construção de
habitações populares com a utilização de madeira apreendida,
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o interessado, além de comprovar outros requisitos que vierem
a ser disposto em regulamento, deverá:

 I – Estar cadastrada em algum programa social de
famílias de baixa renda;

II – residir no Estado de Rondônia a mais de 05 (cinco)
anos;

Parágrafo único – O programa de habitações
populares, conforme disposto nesta lei, dará preferência  à
mulher chefe de família devidamente atestada pela Delegacia
da Mulher,  Federação Rondoniense de Mulheres e atendam os
requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

As políticas públicas de fiscalização e controle
ambiental, tem procurado coibir os desmatamentos e os crimes
ambientais com muita força e eficiência, com aplicação de dura
multas e severas punições.

Temos acompanhado noticiários de inúmeras
apreensões de madeira no Estado por irregularidades diversas
e ao mesmo tempo, vivenciado boa parte desta madeira acabar
apodrecendo nos pátios de delegacias, batalhões da polícia
florestal, guarita policial nas Rodovias e sem falar nos pátios
das próprias serrarias depositária fiel dos produtos oriundos
das fiscalizações. Na verdade, quando a justiça termina o
processo criminal, a madeira apreendida, em boa parte acaba
servindo para serviços sociais.

O presente projeto de lei estadual normatizará o destino
de apreensão de madeiras e dará o direito e o acesso à moradia
a centenas de famílias carentes, que é fator fundamental para
a preservação dos direitos, garantia da dignidade e da
segurança da família, e plenitude da cidadania.

Entretanto, devemos considerar o déficit habitacional
existente em nosso Estado, em especial, os graves problemas
sociais do País que acabam impedindo que o cidadão de baixa
renda tenha acesso ao seu direito de habitação juntamente
com sua família.

O projeto de lei ora apresentado propicia uma
alternativa, dando aproveitamento à madeira apreendida pelas
autoridades estaduais e federais para a construção de casas
populares destinadas à população de baixa renda.

Trata-se de um mecanismo eficaz no combate à
demanda existente, aproveitando o material apreendido que
na maioria das vezes se deteriora enquanto aguarda uma
solução para o seu destino.

Plenário das Deliberações, 20 de junho de 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                
Dep. Alex Testoni

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE
Indica ao Senhor Governador do Estado que seja

viabilizado o auxílio alimentação para os servidores da
administração direta do Estado.

O Deputado que a esta subscreve, indica na forma
regimental ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
que sejam viabilizados estudos a fim de conceder o auxílio
alimentação para os servidores da administração direta do
Estado.

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares, apresentamos esta proposição, tendo
em vista que os servidores de outros poderes já estão sendo
beneficiados, e os servidores da administração direta do Estado,
ainda sonham e desejam que tal pedido se torne realidade.

Contamos com apoio dos Nobres Colegas, para a
aprovação desta proposição.

Plenário das Deliberações, em 20 de junho de 2007.
Dep. Doutor Alexandre

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO

Indica ao Senhor Governador do Estado, a necessidade
de atender as prioridades da E.E.E.F.M. Profª Antonia Vieira
Frota, no Distrito de Vista Alegre do Abunã em Porto Velho.

O parlamentar que a presente subscreve, indica ao
Exmo. Senhor Governador do Estado, ouvido o douto Plenário
na forma regimental, conforme Art. nº 188, a necessidade de
viabilizar as prioridades da E.E.E.F.M. Professora Antonia Vieira
Frota, no distrito de Vista Alegre do Abunã, no município de
Porto Velho/RO.

• Construção de 05 salas de aula
• Ampliação da cozinha
• Construção 01 refeitório
• Construção de 01 sala para laboratório de

informática
• Construção de 01 sala para TV, escola e sala

de leitura
• Construção de 01 sala para biblioteca com

cadeiras, mesas, livros, etc.
• Construção de 01 auditório com mobiliário
• Construção de 01  sala de laboratório de

ciências
• 02 microcomputadores
• Complementação do muro da escola (60 cm)

JUSTIFICATIVA

Em atenção à comunidade estudantil de Vista Alegre
do Abunã vimos solicitar as prioridades dessa Escola, a fim de
proporcionar os benefícios em todos os aspectos que possa
elevar o conhecimento e aprendizagem neste mundo
globalizado.

É necessário que os alunos tenham condições de ter
acesso aos computadores, aprender a lidar, navegar e trabalhar
com essa ferramenta, essencial e básico para o sucesso no
mundo em que vivemos. Paralelamente, as construções e
implantações de laboratório de ciências, biblioteca, salas para
TV Escola e leitura e auditório, são outros itens  essenciais
para o aprimoramento do aluno como indivíduo. Já a ampliação
da cozinha e construção do refeitório procura atender aos
alunos o direito de ter a sua merenda escolar de forma
adequada.

Enfim, toda escola deve ter condições de proporcionar
o máximo de comodidade e aconchego para que os alunos se
sintam acolhidos e prontos para aproveitar a aprendizagem
oferecida, para que os alunos não se sintam como obrigação a
freqüência as aulas, mas sim, o entendimento de que é
necessário e prazeroso adquirir conhecimentos.
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Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2007.
Dep. Valter Araújo

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO

Indica ao Senhor Governador do Estado, a necessidade
de viabilizar iluminação nas avenidas e ruas ao redor da
E.E.E.F.M. Profª Antonia Vieira Frota, no distrito de Vista Alegre
do Abunã em Porto Velho.

O parlamentar que a presente subscreve, indica ao
Exmo. Senhor Governador do Estado, ouvido o douto Plenário
na forma regimental, conforme Art. nº 188, a necessidade de
viabilizar iluminação nas avenidas e ruas ao redor E.E.E.F.M.
Professora Antonia Vieira Frota, no Distrito de Vista Alegre do
Abunã, no município de Porto Velho/RO.

JUSTIFICATIVA

Há necessidade de efetuar a iluminação nas Avenidas
Antonio Olimpio de Lima e Luiz Antonio Miotto e nas ruas dos
arredores do novo prédio da referida escola, tendo em vista a
dificuldade encontrada pelos alunos e demais membros da
comunidade de Vista Alegre do Abunã em percorrer esse trecho
devido à escuridão.

O advento da energia elétrica nesse trecho trará mais
segurança a essas pessoas e ao prédio – um patrimônio
público, pois a escuridão é o amigo daqueles que querem
provocar malvadezas e depredações e o que pudermos fazer
para evitar esse tipo de problema, estaremos prontos para
colaborar.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2007.
Dep. Valter Araújo

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO

Requer a concessão de Voto de Louvor à Igreja
Evangélica Assembléia de Deus, pelo 96º aniversário de sua
fundação no Brasil.

O Deputado que o presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário na forma regimental, requer concessão de VOTO DE
LOUVOR à Igreja Evangélica Assembléia de Deus, pelo 96º
aniversário de sua fundação no Brasil, representando neste
ato pelo Presidente Pr. José Wellinton Bezerra da Costa, CGADB
– Convenção Geral das Assembléias de Deus no Brasil e Pr.
Joel Holder, Presidente da Assembléia de Deus de Porto  Velho.

JUSTIFICATIVA

É com grata satisfação que solicito este Voto de Louvor
pelo 96º aniversário de implantação da Igreja Assembléia de
Deus no Brasil, pois ao longo desta data, através de um início
simples, mas sob a bênção de Deus, a mensagem pentecostal
chegou ao Brasil através de Belém do Pará, a “Casa do Pão”
de todos os pentecostais brasileiros. Esta mensagem originada
nos céus alcançou milhões de pessoas em todo o País, fazendo
da Assembléia de Deus a maior igreja evangélica do Brasil.
Passou a ser a maior Igreja Pentecostal do Brasil, com
congregações espalhadas por todo esse imenso Brasil, desde
as comunidades de mais difícil acesso até as mais

desenvolvidas, não medindo sacrifícios em levar a palavra de
Deus.

A história da Assembléia de Deus no Brasil tem origem
no chamado de dois jovens missionários suecos, Daniel Berg e
Gunnar Vingren. Após receberem o batismo com o Espírito
Santo – com  evidência de falar em outras línguas – durante o
avivamento em Los Angeles e Chicago no início do século 20,
Deus os escolheu para juntos trazerem mensagem pentecostal
para o Brasil. O chamado aconteceu de forma sobrenatural:
através de uma profecia, foi revelado que os deveriam ir ao
Pará. Somente após procurar no mapa mundial os dois
missionários tomaram conhecimento de que o local ficava no
norte do Brasil. Em obediência à chamada divina, Daniel Berg
e Gunnar Vingren chegaram a Belém no dia 19 de novembro
de 1910.

Além da barreira do idioma, os dois missionários
sofreram com a falta de recursos financeiros, pois, além de
serem pobres, não eram mantidos por nenhuma junta
missionária. No início, Berg e Vingren participavam de cultos
em igrejas protestantes cantando hinos em sueco. Quando
passaram a entender o idioma local, iniciaram a testificar de
Jesus, enfatizando a salvação, o batismo com o Espírito Santo,
a cura divina e o uso dos dons espirituais.

A doutrina pentecostal ministrada com a devida base
bíblica foi assimilada por parte dos crentes, mas rejeitada por
outros. Seis meses depois da chegada a Belém, Vingren foi
convidado para dirigir um culto de oração e falou da
necessidade de o crente ser revestido do poder do alto. A
maioria dos presentes alegrou-se com a mensagem e outras
reuniões de oração foram realizadas em casas de crentes que
queriam o batismo no Espírito Santo como uma realidade em
suas vidas.

No alvorecer do dia 8 de junho de 1911, a irmã Celina
Albuquerque, orando em sua casa, juntamente com outros,
irmãos, teve o privilégio de ser a primeira evangélica brasileira
a receber o cumprimento da promessa, falando em línguas,
tal qual os primitidos cristãos no dia de  Pentecostes. No dia
seguinte, a irmã Maria de Nazaré de Araújo foi também
batizada com o Espírito Santo.

A evidência da mensagem pentecostal levou a direção
da Igreja Batista a uma tomada de posição. Em uma reunião
extraordinária, foi solicitado que todos os que estivessem de
acordo com a nova doutrina se manifestassem. Para surpresa
geral, dezenove irmãos – a maioria, portanto – levantaram-
se. Uns porque já eram batizados com o Espírito Santo, e os
outros, porque criam que poderiam receber a promessa. O
grupo alinhado ao ensino pentecostal foi ilegalmente excluído
pela minoria presente, delineando as bases do movimento
pentecostal no solo brasileiro. Os irmãos desligados da Igreja
Batista passaram a reunir-se em um salão na Rua Siqueira
Mendes, 79, Cidade Velha, residência do irmão Henrique de
Albuquerque. Como a glória do Senhor se manifestava naquele
lugar, houve a necessidade de organizar o momento. No dia
18 de junho de 1911, por deliberação unânime, foi fundada a
Missão de Fé Apostólica, posteriormente denominada de
Assembléia de Deus. Supõe-se que o nome escolhido para
nova denominação esteja ligado às igrejas que na América do
Norte professavam a mesma doutrina e foram denominados
de Assembléia de Deus ou Igreja Pentecostal.
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Estabelecida a Assembléia de Deus, os novos
convertidos sentiram de imediato o impulso do Espírito Santo,
saindo em busca das almas, seguindo os passos de Gunnar
Vingren e Daniel Berg. Os resultados, testemunhados com
salvação batismo com o Espírito Santo e também com curas
divinas, deram à igreja pentecostal a dimensão que hoje vemos.
O rápido crescimento exigiu a consagração de pastores e
norteou a expansão ministerial da nova igreja. Em Belém e
aonde iam, aceitando a fé e comprovando a chamada divina,
os obreiros separados saíam destemidamente anunciando a
Palavra de Deus, sob a unção do Espírito Santos. O grande
crescimento da obra levou os pastores consagrados a
assumirem trabalhos em outras localidades e estados,
ampliando as fronteiras da mensagem pentecostal no Brasil.

Pr. Daniel Berg e Pr. Gunnar Vingren deixaram-se ser
usados por Deus, e fizeram história, fundando a maior
denominação pentecostal do Brasil e do mundo.

Parabéns Assembléias de Deus!

Plenário das Deliberações, 20 de junho de 2007.
Dep. Valter Araújo

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE

Indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade
de lotar médicos geriatras em Unidades de Saúde no Estado.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado da
necessidade de lotar médicos geriatras em Unidade de Saúde
no Estado.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a presente indicação tem por
objetivo sensibilizar o Poder Executivo Estadual para que lote
médicos geriatras nas Unidades de Saúde do Estado para
atender reivindicações de grupos de pessoas idosas que
buscam defender a sua dignidade, bem-estar e direito a saúde,
garantindo assim o direito a vida, que não só é dever da família,
mas também sociedade, e, principalmente do Poder Público
que deve garantir o amparo a pessoas idosas.

De forma objetiva e intensa procuramos dar ao idoso
a condição de dignidade e honra para que encare a terceira
idade como uma fase valiosa e gratificante de sua vida.

Por se tratar de uma propositura de grande alcance
social, contamos com a aprovação dos Nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 19 de junho de 2007.
Dep. Doutor Alexandre

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA
Requer ao Secretário do Desenvolvimento Ambiental

as informações abaixo discriminadas relativas ao 2º acordo
feito com o Governo Federal/Ministério do Meio Ambiente sobre
a Lei de Zoneamento Sócio-econômico Ecológico de Rondônia.

O parlamentar que a presente subscreve, requer na
forma regimental, ao Secretário de Estado do Desenvolvimento
Ambiental as informações abaixo discriminadas relativas ao
2º acordo feito com o Governo Federal/Ministério do Meio
Ambiente sobre a Lei de zoneamento sócio-econômico ecológico
de Rondônia,

1. Existe projeto elaborado ou sendo
negociado com o Ministério do Meio
Ambiente sobre o Programa de
Recuperação de Reserva Legal e de áreas
de preservação permanente com o apoio
do Fundo Nacional do Meio Ambiente.
Existindo encaminhar cópia.

2. Existem  estudos para elaboração de
Política Estadual de Florestas e Programa
Estadual de Reflorestamento. Existindo
encaminhar cópia.

3. Quais os pólos do Pró-ambiente
implantados até o momento no estado.

4. Quais as modalidades específicas de
crédito para recomposição de reserva legal
e de áreas de preservação permanente
criadas após a assinatura do acordo.

5. quantos hectares de reserva legal e áreas
de  preservação permanente já foram ou
estão em recomposição no estado.

JUSTIFICATIVA

No ano passado, o Governo Estadual assinou acordo com
o Governo Federal, via Ministério do Meio Ambiente alterando
e compatibilizando a Lei Complementar 233, de 6 de junho de
2000 com a Legislação Federal.

Foram acordados vários itens com propostas que
beneficiam o estado de Rondônia e particularmente os
agricultores de base familiar na recomposição de áreas e
criação de novas alternativas de produção com viabilidade
econômica. Estas propostas devem ser elaboradas com a
participação conjunta de estado e municípios, sob a
coordenação da Secretaria do Desenvolvimento Ambiental e
servirão como projetos financiados pelo poder central para
promover a reordenação, exploração e ocupação sustentada
das áreas devastadas do estado.

Ter acesso ou cobrar a efetivação desses projetos é
obrigação de todo o cidadão comprometido com o
desenvolvimento do estado.

Plenário das Deliberações, 20 de junho de 2007.
Dep. Chico Paraíba

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA
Indica ao senhor Governador a necessidade construção

de uma passarela para pedestre na BR 364, em frente à Escola
Paulo Nunes Leal.

O Parlamentar que o presente subscreve na forma
regimental, indica ao Governo do Estado a necessidade de
viabilizar a construção de uma passarela para pedestres na
BR 364, em frente à Escola Paulo Nunes Leal, localizada à
margem direita daquela rodovia, na altura do km 9, sentido
Cuiabá-MT.

JUSTIFICATIVA

Visando proporcionar a segurança necessária aos
cidadãos, professores e em especial aos alunos que freqüentam
as aulas, naquela estabelecimento de ensino, e que
seguidamente põem em risco a sua vida, para atravessar aquela
rodovia em busca do conhecimento.

O referido local, embora próximo ao posto da Polícia
Rodoviária Federal, não intimida os condutores, os quais
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invariavelmente desrespeitam o limite de velocidade, e a s
sinalizações verticais e horizontais.

Segundo informações de  moradores, pais de alunos,
professores e da direção da escola, que diariamente
acompanham a saga dos filhos e alunos na travessia da rodovia,
é urgente a necessidade de construção da passarela, em
conseqüente atendimento do presente pedido, sob pena do
poder público vir a ser responsabilizado pela perda de vidas,
que por ventura venha a ocorrer.

Isto posto, solicito aos nobres Pares o encaminhamento
da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de junho de 2007.
Dep. Ezequiel Neiva

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE
Indica ao Senhor Governador do Estado que sejam

viabilizados estudos para o aumento do auxílio-saúde dos
servidores do Estado com o valor mínimo de R$150,00.

O Deputado que a esta subscreve, indica na forma
regimental ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
que sejam viabilizados estudos para o aumento do auxílio-saúde
dos servidores do Estado com o valor mínimo de R$150,00
(cento e cinqüenta reais).

JUSTIFICATIVA

Nobres Pares, esta proposição justifica-se tendo em vista
que os planos de saúde vem sofrendo reposições e gerando
altos custos, os quais são repassados para as mensalidades
dos servidores públicos estaduais.

Contamos com apoio dos Nobres Colegas, para a
aprovação desta proposição.

Plenário das Deliberações, em 2 de junho de 2007.
Dep. Doutor Alexandre

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 40ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO  LEGISLATIVA DA 7ª

LEGISLATURA

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS

Requer à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa que
seja marcada Audiência Pública, no município de Guajará-Mirim
para discutir sobre as Hidrelétricas do Rio Madeira.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer a Mesa
Diretora nos termos regimentais, que seja marcada Audiência
Pública no município de Guajará-Mirim,  no dia 8 de agosto de
2007 às 14:00 horas, na Sede do SINTERO, para discutir com
moradores do município e região sobre as Hidrelétricas do Rio
Madeira. Para tal Audiência Pública, requeiro que sejam
convidados as entidades e seus respectivos representantes a
seguir: Furnas, Eletronorte, UNIR, Ministério Público Estadual,
Ministério Público Federal, Representantes do Movimento
Atingidos por Barragens (MAB); Representante do SINTERO e
Representante do SINDSEF. (Abaixo assinado em anexo).

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a presente propositura, tem
por objetivo esclarecer a sociedade guajaramirense e as demais

regiões ao seu redor sobre dúvidas a respeito da grandiosa
obra a ser instalada em nosso Estado as Hidrelétricas do Rio
Madeira.

Plenário das Deliberações, 26 de junho de 2007.
Dep. Prof. Dantas

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS

Declara de Utilidade Pública a Associação dos Peladeiros
e Amadores do Estado de Rondônia – ASPEAR.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública a Associação
dos Peladeiros e Amadores do Estado de Rondônia – ASPEAR,
com sede no município de Porto Velho.

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

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a Associação dos Peladeiros
e Amadores do Estado de Rondônia – ASPEAR, tem por objetivo
principal a formação de atletas e cidadãos bons de bola e
caráter. Objetiva ainda, trabalhar com jovens nas categorias:
dente de leite, fraldinhas, infanto-juvenil, juvenil, juniores;
fazendo com que os mesmos ocupem o tempo livre para a
prática de esportes e outras atividades. Isto se faz necessário
com a finalidade de dar opções aos jovens de escolherem uma
profissão sadia, ainda promover atividades recreativas, sociais,
artísticas, assistenciais, educacionais e culturais afastando-os
do envolvimento com drogas e outros perigos a que são
expostos, estimulando os associados e seus familiares a um
agradável convívio espiritual.

Plenário das Deliberações, 20 de junho de 2007.
Dep. Prof. Dantas

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 39ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO  LEGISLATIVA DA 7ª

LEGISLATURA

- INDICAÇÃO DOS DEPUTADOS JESUALDO PIRES e
EUCLIDES MACIEL

Indica ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar a
recuperação de ruas em Ji-Paraná com sistema de lama
asfáltica.

O parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Poder Executivo a necessidade de firmar
convênio com a Prefeitura de Ji-Paraná visando a recuperação
de cerca de 10 Km de vias urbanas através da aplicação de
lama asfáltica.

JUSTIFICATIVA

Há muito a cidade de Ji-Paraná vem sofrendo com a
falta de infra-estrutura urbanas e, no que diz respeito ao estado
de conservação das vias urbanas, podemos considerar a
situação como de extrema calamidade. A população do município
passa por diversos transtornos com a buraqueira generalizada
em virtude da falta de investimentos na conservação das ruas
da cidade.
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Nossa proposição consiste na aplicação de lama asfáltica visando
a selagem, impermeabilização e rejuvenescimento de cerca
de 10 quilômetros de ruas e avenidas pavimentadas de Ji-
Paraná, para tanto, torna-se imprescindível a celebração de
um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura
Municipal, uma vez que esta não dispõe de recursos próprios
para a execução dos serviços necessários.

Plenário das Deliberações, em 14 de junho de 2007.
Dep. Jesualdo Pires
Dep. Euclies Maciel

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA
Indica ao Poder Executivo a necessidade elaboração de

Convênio, com o Município de Corumbiara, para aquisição de
antenas Parabólicas, televisores e DVDs para as escolas
Municipais José de Alencar, Pé da Serra, Heliconia, Padre Josino
e Manuel Francisco.

O Parlamentar que o presente subscreve na forma
regimental, indica ao Poder Executivo, a necessidade de
celebração de Convênio, entre o Governo do Estado e o Município
de Corumbiara, para aquisição de antenas Parabólicas,
televisores e DVDs para as escolas Municipais José de Alencar,
Pé da Serra, Heliconia, Padre Josino e Manuel Francisco.

JUSTIFICATIVA

A implantação da TV Escola na grade dos professores
se faz de suma importância, pois, a TV Escola é um Programa
da Secretaria de Educação a Distância, do Ministério da
Educação, dirigido à capacitação, atualização e aperfeiçoamento
de professores em Educação Básica e enriquecimento do
processo do ensino-aprendizagem.

A TV Escola transmite 24 horas de programação diária,
com repetições, de forma a permitir às escolas diversas opções
de horário para gravar os conteúdos audiovisuais. A
programação divide-se em cinco faixas: Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Salto Para o Futuro e Escola
Aberta.

A escola e a televisão ocupam praticamente um terço
do dia de milhões de brasileiros. Jovens entre 4 e 17 anos
assistem, em média, 3 horas e meia de TV diariamente,
segundo o IBOPE. Crianças e adolescentes passam de 4 a 5
horas diárias em sala de aula. Apesar da importância evidente
de ambas no desenvolvimento das potencialidades humanas,
escola e televisão ainda atuam ignorando-se mutuamente.

Mídia mais influente da revolução nas comunicações que
caracterizou o século passado, a televisão foi incorporada à
prática pedagógica recentemente. A aproximação natural da
escola com as novas tecnologias permitiu o desenvolvimento
de sistemas de educação à distância, e a adoção da televisão
e do computador como ferramentas complementares do ensino.

A introdução de filmes, documentários e entrevistas, no
aprendizado dos alunos, mostra de forma eminente o interesse
dos alunos nestas aulas, aos quais ficam mais apreciativos e
concentrados nas didáticas oferecidas, facilitando plano de aula
dos professores que obtém retorno nas aulas dadas.

Assim sendo é de suma importância, para o binômio
ensino aprendizagem, o atendimento a presente indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de junho de 2007.
Dep. Ezequiel Neiva

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº2168/2007

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

ADENILSON ROSA DE SOUZA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Neri
Firigolo, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 19 de junho 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2078/2007

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

ADNA V. F. DE MENEZES LINO, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exercia na Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia, a partir de 27 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1920/2007

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

ALVINO MANOEL DE ALMEIDA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Jair Miotto, a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2077/2007

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:

E X O N E R A R

ANTONIO CARLOS GOMES DE SOUSA, do cargo de
Provimento em Comissão , que exerce no Gabinete do Deputado
Néri Firigolo, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira-
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2141/2007

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

CLAUDEMAR CASTRO, do Cargo de Provimento em
Comissão ,que exercia na Área Administrativa da Presidência,
a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2161/2007

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

CLEALDO GUIMARÃES CABRAL, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Área Administrativa
da Presidência, à partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2142/2007

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

DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA, do Cargo de Provimento
em Comissão ,que exercia na Área Administrativa da
Presidência, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2079/2007

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

DANIELA FEITOZA MONTEIRO, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exercia na Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia, a partir de 04 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1921/2007

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

DJANIRA DA SILVA GARCIA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Jair Miotto,
a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2146/2007

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

FABIOLA ALVES MARTINS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-05
+ G.R.G, no Gabinete do Deputado Professor Dantas, a partir
de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 1919/2007

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

FRANCISCO FERREIRA LIMA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Jair Miotto,
a partir de 12 de junho de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2039/2007

 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:

EXONERAR

JOSE DA COSTA OLIVEIRA, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce na Área Administrativa da Presidência,
a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1986/2007

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

JOSÉ EDILSON DE ANDRADE, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AT-26 + GRG, do
Gabinete do Deputado Chico Paraíba, 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 2143/2007

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

nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

MARIA DAS DORES DE S. CARVALHO, do Cargo de
Provimento em Comissão ,que exercia na Área Administrativa
da Presidência, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2100/2007

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

           MARLI VIEIRA GUIMARÃES, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Luizinho
Goebel, a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2163/2007

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

           ODAIR FERREIRA CALADO, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce na Área Administrativa da
Presidência, à partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1922/2007

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
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SIDNEI MENDES ZENS, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Jair Miotto, a
partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2144/2007

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

SIRLEI SILVA BUENO, do Cargo de Provimento em
Comissão ,que exercia na Área Administrativa da Presidência,
a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1861/2007

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

WILSON LOURENÇO SANTOS, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Neodi
Carlos , a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 11 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2051/2007

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

ABEL MACHADO BISNETO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
14, no Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho a 1º de junho
de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2169/2007

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

ADENILSON ROSA DE SOUZA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-8+ G R G, no Gabinete do Deputado Neri Firigolo a partir de
02 de junho de 2007.

Porto Velho, 19 de junho 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2169/2007

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

ADENILSON ROSA DE SOUZA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-8+ G R G, no Gabinete do Deputado Neri Firigolo a partir de
02 de junho de 2007.

Porto Velho, 19 de junho 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1932/2007

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

N O M E A R

ALVINA DE SOUZA LOBO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
05, no Gabinete do Deputado Jair Miotto, 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 2145/2007

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:
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N O M E A R

CLAUDEMAR CASTRO, no Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-27, no
Gabinete do 4º Secretario, a partir de 02 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2170/2007

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

CLECI CONCEIÇÃO FRARI, no Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-02, na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, a partir de
01 de junho de 2007.

Porto Velho, 19 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1853/2007

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

COSMA DE OLIVEIRA MAGALHAES, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Néri Firigolo , a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 06 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2150/2007

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

DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA, no Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-13, no
Gabinete do 4º Secretario, a partir de 02 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1981/2007

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

EDILANE RODRIGUES SIQUEIRA, 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/Nº 1973/2007

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

N O M E A R

EDRIANO GUEDES CRISTINO, no Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-25 + GRG,
no Gabinete da  Comissão de Divisão Territorial, 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 1934/2007

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

N O M E A R

JEAN VINICIUS DE L. RODRIGUES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
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05, no Gabinete do Deputado Jair Miotto, 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 2047/2007

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

N O M E A R

LEILA CAMPOS OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-03, no Gabinete do Deputado Jair Miotto, 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 2046/2007

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

N O M E A R

MARIA CRISTINA DOS SANTOS MACEDO, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessora
Parlamentar, código AP-16, no Gabinete do Deputado Jair Miotto,
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 2155/2007

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

MARIA DAS DORES DE S. CARVALHO, no Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código

AP-11, no Gabinete do 4º Secretario, a partir de 02 de junho
de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1933/2007

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

N O M E A R
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA, para exercer o

Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-05, no Gabinete do Deputado Jair Miotto, 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 1931/2007

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

N O M E A R

NELSON RAMOS DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-05, no Gabinete do Deputado Jair Miotto, 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 1930/2007

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

N O M E A R

ROSIMAR GONÇALVES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-05, no Gabinete do Deputado Jair Miotto, a partir de 01 de
junho de 2007.
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Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1972/2007

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

N O M E A R

SIDNEY GOMES, no Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, código AP-25 + GRG, no Gabinete da
Comissão de Divisão Territorial, 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 2156/2007

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

SIRLEI SILVA BUENO, no Cargo de Provimento em
Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-30, no Gabinete
do 4º Secretario, a partir de 02 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1904/2007

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

SONIA FELIX DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº. 002/PG/ALE/2003
PROCESSO Nº. 031/2007

ERRATA:

Considerando a constatação de equivoco na publicação
do Extrato do “Quinto Termo Aditivo” do Contrato nº. 002/2003,
referente ao Processo nº. 031/2007 (apenso ao processo nº.
0329/2003), publicado no Diário Oficial da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia nº. 77, de 25 de junho de
2007, às fls. 1448:

TORNE-SE SEM EFEITO O REFERIDO TERMO ADITIVO.
ASSINA:
APARÍCIO PAIXÃO RIBEIRO JUNIOR - Advogado Geral da ALE

CONTRATO Nº. 005/2004
PROCESSO Nº. 005/2007

ERRATA:

Considerando a constatação de equivoco na publicação
do Extrato do Contrato nº. 005/2007, referente ao Processo
nº. 004/2004, publicado no Diário Oficial da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia nº. 66, de 05 de junho de
2007.

Onde se lê:
“SEXTO TERMO ADITIVO”

Leia-se:
QUINTO TERMO ADITIVO
ASSINA:
APARÍCIO PAIXÃO RIBEIRO JUNIOR - Advogado Geral da ALE


