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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 44ª SO
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 45ª SO
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 46ª SO
EXTRATO DE CONTRATO
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 44ª SESSÃO
 ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª

LEGISLATURA.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL -  Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, que
encaminhe a esta Casa, Projeto de Lei isentando os portadores de
necessidades especiais e os idosos, do pagamento de taxas para
obtenção da carteira de identidade.

O Deputado que o presente subscreve, na forma regimental,
indica ao excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
que seja encaminhado a esta Casa, “Projeto de Lei, isentando os
portadores de necessidades especiais e dos idosos, do pagamento de
taxas para obtenção da carteira de identidade.

Justificativa

Sua Excelência o Senhor Governador, os senhores
Parlamentares, e as entidades de classes, são conhecedoras das
dificuldades enfrentadas pelos portadores de necessidades especiais e
pelos idosos. Nada mais justo, que o Estado viabilize condições para
melhorar a vida dessas pessoas.

Deputado Euclides Maciel

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Requer
informações à Diretoria da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia
acerca de reajustes na tarifa do abastecimento de água em Rondônia.

O parlamentar que o presente subscreve, requer a Mesa Diretora,
na forma regimental, com base no que dispõe o artigo 31 da Constituição
do Estado, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno, seja
encaminhado ofício à Presidência da Companhia de Águas e Esgotos de
Rondônia cobrando explicações acerca dos reajustes nas tarifas de serviços
praticados por aquela Autarquia nos últimos cinco anos.

Justificativa

Nossa proposição tem por objetivo tão somente buscar
esclarecimentos acerca dos parâmetros utilizados pela Companhia de Águas
e Esgotos de Rondônia no que tange aos reajustes das tarifas dos sérvios
executados pela empresa.

Solicito desta Mesa Diretora que oficialize um pedido de informações
à CAERD cobrando explicações detalhadas dos responsáveis pela
instituição, listando quais os fatores determinantes para elaboração de
cada índice dos reajustes praticados pela companhia, contados a partir do
ano de 2002 até a presente data.

Plenário das Deliberações, 01 de agosto de 2007.
Deputado Jesualdo Pires

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de efetuar serviços de reformas na 2ª Delegacia
de Polícia de 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 efetuar uma ampla reforma na sede da
2ª Delegacia de Polícia de Ji-Paraná.

Justificativa

Garantir boas condições de trabalho aos servidores públicos é
dever do Estado e a garantia de investimentos na área de segurança
pública também é uma das principais preocupações deste parlamentar.

A sede da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ji-Paraná encontra-se
em precário estado de conservação e necessitando de urgentes reparos.
O referido estabelecimento está bastante avariado há muito tempo o que
tem prejudicado as condições de trabalho dos servidores, além de muito
desconforto aos usuários que procuram os serviços prestados naquela
repartição.

Sendo assim, conto com o empenho do Senhor Governador Ivo
Cassol para o atendimento deste justo pleito.
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Plenário das Deliberações, 06 de Agosto de 2007.
Deputado Jesualdo Pires

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de implantar sistema de iluminação na quadra
de esportes da Escola Rio Urupá 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 a implantação de sistema de
iluminação da quadra de esportes da Escola Estadual Rio Urupá, com
sede na cidade de Ji-Paraná.

Justificativa

Nos países desenvolvidos, aqueles considerados de primeiro
mundo, a Educação Física é matéria constante da grade convencional
das escolas, as atividades físicas são utilizadas como mecanismo de
interação entre os alunos, instrumento bastante eficaz no processo de
aprendizagem inclusive de outras matérias como matemática,
comunicação, dentre outras vantagens, segundo especialistas no assunto.

Dessa forma, apresentamos esta matéria para cobrar das
autoridades competentes o empenho necessário para colaborar com a
comunidade estudantil da Escola Rio Urupá, que há muito sonha com a
implantação da iluminação de sua quadra de esportes.

Plenário das Deliberações, 06 de Agosto de 2007.
Deputado Jesualdo Pires

- PROJETO DE LEI DA DEPUTADA DANIELA AMORIM - Altera
dispositivos da Lei Complementar n° 68 de 09 de dezembro de 1992, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de
Rondônia, das Autarquias e das Fundações Públicas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa Decreta:
Art. 84 - No seu § 1° passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 84 - .................................................................

§ 1° - O auxílio transporte é concedido mensalmente e por
antecipação, com a utilização de sistema de transporte coletivo, individual
ou qualquer outro meio de locomoção que venha a ser utilizado pelo
servidor.

Justificativa

Levamos a plenário tal proposta de alteração desta Lei
Complementar, para que sejam corrigidos equívocos e injustiças quanto
aos sistemas de transporte atualmente disponíveis nos municípios de
nosso Estado, onde apenas alguns como por exemplo, Porto Velho e Ji-
Paraná oferecem ônibus coletivos como meios de locomoção dentro da
cidade. Já municípios como Ariquemes, Cujubim, Machadinho D´Oeste,
Caucalândia, Montenegro, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia e
muitos outros, apresenta-se como alternativa os transportes individuais,
como é o caso do “moto-taxi”.

Cabe então a esta casa de leis, assegurar aos servidores de nosso
estado, que lhes sejam garantidos os mesmos direitos oferecidos nas
grandes cidades de nosso estado, onde possuem sistemas de ônibus
coletivos.

Portanto, encaminhamos o presente projeto para deliberação dos
nobres pares.

Plenário das Deliberações, 02 de agosto de 2007.
Deputada Daniela Amorim

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de construção de um trevo de acesso  no
cruzamento da Av. Brasil com a RO 480 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 a construção de um trevo de
acesso no cruzamento da Avenida Brasil com a RO 480, nas proximidades
do Aeroporto José Coleto, na cidade de Ji-Paraná.

Justificativa

A Avenida Brasil em Ji-Paraná, estrada de acesso do Aeroporto
José Coleto, tem sofrido com um intenso trânsito de veículos principalmente
em virtude do aumento na movimentação de pessoas com o pleno
funcionamento do aeroporto.

Trata-se de um trecho extremamente perigoso onde já foram
registrados diversos acidentes, muitos inclusive contabilizando vítimas
fatais. Destarte, nossa preocupação em contribuir com a diminuição do
perigo naquela via e evitar que mais vidas sejam ceifadas em virtude da
falta de infra-estrutura rodoviária em nossa cidade.

Plenário das Deliberações, 06 de Agosto de 2007.
Deputado Jesualdo Pires

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Estabelece a
obrigatoriedade de divulgação nas placas alusivas a obras públicas,
informação sobre a aprovação pelo Poder Legislativo do Estado de Rondônia
dos recursos orçamentários utilizados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia decreta:

Artigo 1° - Todas as placas de identificação de obras públicas
administradas pelo Governo do Estado de Rondônia, autarquias e empresas
estatais deverão conter obrigatoriamente, de forma clara e de fácil leitura,
a seguinte expressão:

“Os Recursos orçamentários desta obra foram aprovados pela
Assembléia Legislativa”.

Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

A Constituição Estadual em seu artigo 11 determina que a
Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
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Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade publicidade e ao disposto no art. 37 da Constituição Federal e
nesta Constituição.

Estes princípios têm como objetivo maior, além daqueles atinentes
à indisponibilidade do interesse público, a criação de instrumentos para a
ampliação da cidadania ativa, capaz de torná-la sujeito das decisões
relativas aos investimentos, obras e serviços públicos. Mesmo após a
promulgação das novas Constituições democráticas, assistimos a
permanências de uma cultura que atribui exclusivamente ao Poder Executivo
a responsabilidade por todas as ações de Governo, como herança dos
longos períodos de regimes ditatoriais vividos por nossa sociedade.

Nesse cenário, é extremamente educativo e relevante para o
desenvolvimento da cidadania ativa o esclarecimento constante da
população sobre as funções dos diferentes Poderes de Estado,
especialmente daquelas que são prerrogativas do Poder Legislativo, pois o
fortalecimento da democracia passa necessariamente pelo fortalecimento
do Parlamento.

A compreensão popular de que o Governo só pode realizar obras e
executar atividades para as quais obteve autorização prévia dos
representantes dos cidadãos, é condição para que compreendam também
as funções do Poder Legislativo e a importância da democracia
representativa.

Por outro lado, essa transparência de informações, permitirá
melhores condições para o exercício da democracia direta, através das
diversas formas já existentes de legislação participativa.

Esta proposta justifica-se, portanto, como instrumento para o
cumprimento dos princípios constitucionais da publicidade, informando aos
cidadãos sobra a importância e as responsabilidades da Assembléia
Legislativa na destinação de recursos para obras públicas.

Plenário das Deliberações, 06 de Agosto de 2007.
Deputado Jesualdo Pires

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Denomina de
Escola Estadual de Ensino Fundamental Emerson Jairo Freitag Boiadeiro a
Escola Nova Brasilândia, em Ji-Paraná.

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia decreta:

Art. 1° - Fica denominada de “Escola de Ensino Fundamental
Emerson Jairo Freitag Boiadeiro” a Escola Nova Brasília, com sede no
município de Ji-Paraná.

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

Justificativa

Nossa proposição visa prestar uma justa homenagem ao jovem
empreendedor Emerson Jairo Freitag, muito conhecido na cidade de Ji-
Paraná como “Boiadeiro”, que morreu tragicamente no maior acidente aéreo
registrado no Brasil no dia 17 de julho de 2007.

Emerson iniciou sua carreira como empresário ainda muito jovem
com a compra e venda de gado na cidade de Ji-Paraná, por isso o apelido
de “boiadeiro”, ele também atuava no ramo de peças e acessórios para
automóveis, sua principal atividade, além da sociedade em uma empresa
transportadora de gados. O grande sucesso empresarial do rapaz era
fruto de muita determinação e dedicação ao trabalho.

Plenário das Deliberações, 06 de Agosto de 2007.
Deputado Jesualdo Pires

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Denomina de
Rodovia César Filho Cassol a RO-370, mais conhecida como Estrada do
Boi, que liga os Municípios da Zona da Mata aos Municípios do Cone Sul do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia decreta:
Art. 1° - Rodovia Estadual RO-370, que liga o Município de Alto

Alegre dos Parecis ao Município de Cabixi, passa a ser denominado, Rodovia
César Filho Cassol.

Art. 2° - Esta Lei passa a vigorar na data da sua publicação.

Justificativa

Justa solicitação deste Deputado que a presente subscreve dar-
se-a pelo fato de que ao propor que está Rodovia receba o nome do então
jovem César Filho Cassol, falecido no dia 15/06/2004, trata-se de um
reconhecimento justo, a um jovem que apesar de pouca idade, já tinha
como virtude a determinação aguerrida de tocar os empreendimentos da
família Cassol. Não deixando de destacar a luta de seu pai César Cassol,
empresário e ex Deputado por duas legislaturas, que tanto reivindicou dos
governos anteriores à construção desta estrada, para encurtar a distância
entre os Municípios do Cone Sul a Região da Zona da Mata, trazendo assim
desenvolvimento para uma região praticamente isolada do nosso Estado.
Diante do exposto, venho através desta solicitar dos Ilustríssimos
Deputados à colaboração, para fazermos está homenagem, como forma
de eternizar a sua memória, para os anais da História do Estado, de uma
família que tanto contribuiu e vem contribuindo para o desenvolvimento do
Estado.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA - Dispõe sobre a
concessão de auxílio-alimentação aos servidores no restaurante da
Assembléia Legislativa.

A Assembléia Legislativa do Estado resolve:

Art. 1° - Fica autorizada a concessão de auxílio-alimentação aos
servidores no restaurante da Assembléia Legislativa, desde que em serviço
no horário destinado ao repouso ou após o encerramento do expediente
de trabalho.

Art. 2° - A concessão do auxílio-alimentação no restaurante da
Assembléia Legislativa se dará diretamente, através de requisição de
refeição assinada pelos titulares dos seguintes órgãos, limitados ao valor
mensal de:

I - Secretaria Geral - R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais);
II - Secretaria Legislativa - R$ 1.000, 00 (um mil reais);
III - Secretaria Administrativa - R$ 1.000,00 (um mil reais);
IV - Advocacia Geral - R$ 1.000,00 (um mil reais);
V - Departamento de Polícia Legislativa - R$ 1.000,00 (um mil reais);
VI - Departamento de Comunicação - R$ 1.000,00 (um mil reais);
VII - Departamento Cerimonial - R$ 1.000,00 (um mil reais);
VIII - Departamento de Apoio Produção Parlamentar - R$ 1.000,00

(um mil reais);
IX - Departamento Legislativo - R$ 1.000,00 (um mil reais);
X - Departamento de Recursos Humanos - R$ 1.000,00 (um mil

reais);
XI - Departamento Financeiro - R$ 1.000,00 (um mil reais);
XII - Departamento de Serviços Gerais - R$ 1.000,00 (um mil reais);
XIII - Departamento de Informática - R$ 1.000, 00 (um mil reais).

Art. 3° - Até o 5° dia útil do mês subseqüente, os titulares dos
órgãos emitentes das requisições devem enviar a Secretaria Geral a
prestação de contas da despesa referente ao mês.

Art. 4° - Visando a adequação orçamentária e financeira, ou a
necessidade em razão das atividades, os limites estabelecidos para cada
órgão no artigo 2° poderá ser revisto a qualquer tempo, através de ato do
presidente da Mesa Diretora.

Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros desde 19 de abril de 2007.

Plenário das Deliberações, 01 de Agosto de 2007.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA - Autoriza e
regulamenta a concessão de premiações culturais, artísticas, científicas,
desportivas e outras, consignadas no Orçamento da Assembléia Legislativa,
através de Termo de Cooperação.

A Assembléia Legislativa do Estado Resolve:
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Art. 1° - Fica autorizada a concessão de premiações culturais,
artísticas, científicas, desportivas e outras, consignadas no orçamento da
Assembléia Legislativa do Estado - ALE/RO, no elemento de despesa 31,
às entidades privadas sem fins lucrativos, mediante a celebração de Termo
de Cooperação.

Parágrafo único. Entende-se por premiações culturais, artísticas,
científicas, desportivas e outras, aquelas destinadas a atender despesas
com a aquisição de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, entre
outras, bem como o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive
decorrentes de sorteios lotéricos.

Art. 2° - A entidade pretendente a benefício a ser concedido,
instruirá o seu requerimento ao Presidente da Assembléia Legislativa com
os seguintes documentos:

I - cópia do estatuto da instituição;
II - comprovação de eleição regular da diretoria através de ata

própria;
III - declaração, firmada pelo dirigente principal, de que os membros

da diretoria não recebem remuneração;
IV - cópia autenticada do CPF e da carteira de identidade do atual

presidente da entidade;
V - Cópia do cartão do CNPJ atualizado;
VI - balanço financeiro do ano anterior, contendo os recursos

recebidos de subvenções sociais, se for o caso, aprovado na forma do
estatuto social, em conformidade com o CRC, sendo assinado pelo contador
responsável e presidente da entidade;

VII - certidões de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, quando não houver isenção;

VIII - certidões de regularidade para com a Seguridade Social e
FGTS, quando houver empregados celetistas, ou declaração da inexistência
destes, formulada pelo presidente da entidade;

IX - apresentação de comprovantes de inexistência de débito junto
ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;

X - declaração expressa do representante da entidade, sob as
penas do artigo 299 do Código Penal, de que não a entidade não se
encontra em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Estadual Direta e Indireta.

Art. 3° - Fica determinado que a concessão de que trata esta
Resolução, ás entidades privadas sem fins lucrativos, seja sempre precedida
de plano de trabalho apresentado pela entidade proponente.

Parágrafo único - O plano de trabalho deverá conter as seguintes
informações:

I - identificação do objeto a ser executado com os recursos da
Assembléia Legislativa do Estado - ALE/RO;

II - metas ou finalidades a serem atingidas através do apoio da
ALE/RO;

III - plano de aplicação dos recursos financeiros, constando inclusive
o valor dos pagamentos dos prêmios em pecúnia, se for o caso;

IV - previsão de início e fim da execução do objeto;
V - número de conta bancária específica para movimentação dos

recursos.

Art. 4° - As entidades que venham a receber a concessão deverão
efetuar prestação de contas junto à Assembléia Legislativa do Estado, até
(dez) dias após o término do prazo do plano de aplicação, sob pena de
ficarem impedidas de receber novos benefícios.

Parágrafo único - A prestação de contas de que trata este artigo
compreende a apresentação e juntada dos seguintes documentos:

I - discriminação das despesas realizadas, a partir do recebimento
do numerário respectivo, contendo o número da nota fiscal, data, nome
do credor, valor e, resumidamente, do que constaram, discriminando o
endereço do beneficiado e CIC quando se tratar de recibo;

II - notas fiscais, em original da 1ª via, correspondentes às compras
realizadas;

III - indicação da realização de pesquisa de preços nos casos de
compras;

IV - indicação dos premiados, quando do pagamento de prêmios
em pecúnia, em documento atestado pelo representante legal da entidade;

V - material publicitário do evento, especificando o apoio específico
da Assembléia Legislativa do Estado, em conformidade com o objeto do
termo de Cooperação;

Art. 5° - Instituída a prestação de contas, segundo a norma dos
artigos precedentes, emitirá a Assembléia Legislativa, através de sua
Controladoria, parecer sobre a regularidade da despesa.

Parágrafo único - A prestação de contas analisada e considerada
irregular terá apurada a responsabilidade financeira e criminal do
responsável pela entidade.

Art. 6° - As instruções complementares necessárias às concessões
previstas nesta Resolução serão expedidas pelo Presidente da Assembléia
Legislativa.

Art. 7° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos desde o início do corrente exercício financeiro.

Plenário das Deliberações, 07 de Agosto de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

Deputado Alex Testoni
1° Vice Presidente

Deputado Miguel Sena
2 ° Vice Presidente

Deputado Jesualdo Pires
1° Secretário

Deputado Chico Paraíba
2° Secretário

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE - Requer à
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa a realização de Sessão Solene em
homenagem a Semana do Maçom.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos regimentais,
requer à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa que seja realizada Sessão
Solene, no dia 23 de agosto do corrente, às 11 horas em homenagem a
Semana do Maçom e sejam convidadas as autoridades da Grande Lojas
Maçônica de Rondônia - GLOMARON e Grande Oriente Estadual de Rondônia
- GOER.

Justificativa

A Maçonaria é uma Associação Universal de homens livres e de
bons costumes, cultivando entre si justiça social, democracia e igualdade.

Haja vista que a maçonaria desenvolve um trabalho social de
vanguarda, principalmente em nosso Estado, contribuindo de forma decisiva
no bem estar da comunidade.

Plenário das Deliberações, 07 de agosto de 2007.
Deputado Doutor Alexandre

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUALDO PIRES -  “Denomina de
‘Rodovia Vereador Jucelino Cardoso de Jesus’ a RO 133 que dá acesso ao
distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Art. 1º - Fica denominada de “Rodovia Vereador Jucelino Cardoso
de Jesus” a RO 133 que dá acesso ao distrito de Nova Colina, no município
de Ji-Paraná.

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

Nascido na cidade de Ribeiropolis – Sergipe, Jucelino Cardoso de
Jesus era homem simples, trabalhador atuante, com suas atividades
voltadas ao campo, foi agricultor até os trinta e seis anos, a partir daí foi
líder das comunidades rurais em Ji-Paraná e um dos fundadores do
Campeonato Rural. Em 1982 ingressou na carreira política junto com José
de Abreu Bianco. Foi eleito em 1988, um dos vereadores mais votados no
Município de Ji-Paraná. Tomou posse  em 01 de janeiro de 1989, atuou
durante os quatro anos de seu primeiro mandato. Reeleito ao cargo para
a terceira Legislatura em 1992, foi o segundo mais votado com 595 votos
pelo PFL e foi o terceiro Secretário da Mesa Diretora. Candidatou-se ao
cargo de Deputado Estadual em 1994, obtendo 1.821 votos. Atuou ainda
nessa Legislatura como Secretário do Desenvolvimento do Município em
1995. Na quinta Legislatura foi suplente, atuando na vaga do Vereador
Vicente Lélis. Para a sexta Legislatura, nas eleições de 2004, novamente
foi eleito vereador com 1393 votos, assumindo então o seu quarto mandato.
Nessa Legislatura foi primeiro e segundo Vice-Presidente da Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Ji-Paraná. Na sua caminhada como Vereador,
promoveu inúmeras reivindicações buscando melhorias em prol da população
jiparanaense, era dos legisladores que mais reivindicava, principalmente
pela população da área rural.

Um dos pioneiros de Ji-Paraná, aos 59 anos Juscelino Cardoso
de Jesus deixa um legado de inúmeros serviços prestados em benefício do
município, justificando, dessa forma, esta justa homenagem.

Plenário das Deliberações, em 06 de Agosto de 2007.
Dep. Jesualdo Pires.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao Poder
Executivo Estadual, a urgente necessidade de viabilização da reforma do
prédio da Central de Polícia em Porto Velho.

O Parlamentar que esta subscreve, indica na forma regimental
ao Poder Executivo Estadual, a urgente necessidade de viabilização da
estrutura física do prédio onde funciona a Central de Polícia em Porto
Velho.

JUSTIFICATIVA

A segurança pública é uma das reivindicações mais constantes
por parte da população em todas as pesquisas de opinião pública
realizadas nos últimos anos.

Forçoso é salientar que esse serviço prestado pelo Estado se faz
tanto com homens bem preparados e bem equipados, como também com
estrutura física adequada, onde os cidadãos que procuram resolver seus
problemas possam ser bem atendidos, e também dando condição de trabalho
aos Policiais Militares e Policiais Civis, principais responsáveis pela
manutenção desses serviços.

O prédio onde funciona a Central de Polícia, objeto dessa
indicação, há muitos anos não é reformado, permanecendo com suas
instalações elétricas e hidrossanitárias bem como todo o restante de sua
estrutura física completamente comprometidas e em situação precária,
expondo os profissionais a condições subhumanas de trabalho, uma vez
que o atual estado do sobredito prédio é em sua totalidade insalubre.

Vale salientar, que a unidade ora mencionada acaba sendo o
cartão postal da segurança pública em nosso Estado, por ser responsável
pela lavratura de todos os flagrantes de criminalidade ocorridos em nossa
cidade e em localidades vizinhas, recebendo constantes visitas de
autoridades, advogados, imprensa e população em geral.

Assim, ao atender  a esta indicação, o Sr. Chefe do Executivo
estará fazendo justiça com aqueles profissionais que tem sua saúde
prejudicada pelas péssimas condições de trabalho oferecidas atualmente
pela unidade, trazendo benefícios não só para os mencionados Policiais
Militares e Policiais Civis que ali desenvolvem suas atividades,  como também
para Advogados, profissionais da imprensa e em especial à população que
necessitam dos serviços prestados por aquela unidade.

Plenário das Deliberações, 07 de agosto de 2007.
Dep. Wilber Coimbra.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER -  Indica ao Senhor Governador
do Estado, a necessidade de viabilizar iluminação na Praça Poliesportiva do
Cohab Floresta, no município de Porto Velho.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo. Senhor
Governador do Estado, ouvido o Douto Plenário na forma regimental, a
necessidade de viabilizar a iluminação da Praça Poliesportiva do Cohab
Floresta do município de Porto Velho, viabilizando promover atividades
para integração ente os familiares da comunidade. Segue relação das
necessidades para a realização da iluminação.

* 36 lâmpadas de vapor de sódio 250 wats;
* 36 reatores sódio 250 watts;
* 24 refletores, e
* 06 postes de cimento de 06 metros.

JUSTIFICATIVA

Com a devida iluminação, a comunidade pretende movimentá-la
no período da noite, reunindo a população para realização de eventos,
incentivando a integração entre as famílias, com atividades de lazer, tais
como caminhadas, apresentação de shows, palestras, entre outros,
inclusive com atendimento aos necessitados através da Associação
Beneficente aos Diabéticos do Estado de Rondônia que já possui a sede
em comodato.

É notório que com a iluminação e movimentação de familiares na
praça , afasta a presença de maus elementos, porém aqueles que valorizam
o bem estar há possibilidade de promover a reintegração ou ressocialização
desses elementos junto a comunidade.

Plenário das Deliberações, 02 de agosto de 2007.
Dep. Valter Araújo.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 45ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 7ª LEGISLATURA

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM -  Requer
aprovação de “Moção de Aplauso” a Associação dos Pecuaristas de
Ariquemes-APA, por meio de seu Presidente, Senhor Lourival Amorim.

A Deputada que o presente subscreve, nos termos regimentais,
requer a aprovação de “Moção de Aplauso” para a Associação dos
Pecuaristas de Ariquemes-APA, por meio de seu Presidente, Senhor Lourival
Amorim, pelo importante trabalho realizado na Associação e pela ocasião
da 24ª Exposição Agropecuária de Ariquemes-EXPOARI.

JUSTIFICATIVA

É louvável que prestemos essa homenagem ao Senhor Lourival
Amorim que muito bem representa através da Presidência que lhe foi
confiada a Associação dos Pecuaristas de Ariquemes – APA, por mais uma
realização da EXPOARI – Exposição Agropecuária de  Ariquemes, que
aconteceu nos dias 21 e 29 de julho do corrente ano.
Não poderíamos deixar de estender a homenagem também a toda diretoria
que participa diuturnamente em todas as decisões importantes dentro do
universo do agronegócio de nossa querida Ariquemes, e também o nosso
saudoso Presidente “in memória” o Senhor Edmundo Lopes que tanto lutou
pelo sucesso deste grandioso acontecimento que todo ano se realiza em
nosso município.

Plenário das Deliberações, 07 de agosto de 2007.
Dep. Daniela Amorim.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 46ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 7ª LEGISLATURA

-INDICAÇÃO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM – Indica a Secretaria
de Esportes, Cultura e Lazer – SECEL, a necessidade de implantar Projeto
de Cultura Itinerante da Cidadania, no Estado.
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A Deputada que a presente subscreve, nos termos regimentais,
indica a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer – SECEL, sobre a
necessidade de implantar no Estado, Projetos de Cultura Itinerante da
Cidadania. (modelo de Projeto em anexo)

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Cultura Itinerante da Cidadania terá por iniciativa
adequar no âmbito artístico-cultural os cidadãos a realidade do nosso
Estado interagindo na convivência inter-bairros aproximando as classes e
a vivência cotidiana dos participantes do Projeto Cultura Itinerante da
Cidadania que poderá ser executado os Planos de Projetos e Atividades
nas entidades, paróquias, estádios e escolas das localidades escolhidas.

O Projeto Cultura Itinerante da Cidadania serão desenvolvidos
através da secretaria estadual e secretarias municipais da cultura e da
educação que irão oferecer a possibilidade aos alunos e moradores da
comunidades locais se engajarem em atividades artístico-culturais a fim de
possibilitar a formação integral do cidadão no desenvolvimento da
sensibilidade.

Estas atividades terão um plano de trabalho com a participação
da comunidade nas decisões pedagógicas, escolha dos trabalhos, projetos
culturais, cronograma para a distribuição das localidades que realizarão o
Projeto Cultural Itinerante da Cidadania e na elaboração do plano diretor
na escolha e solicitação dos espaços a serem cedidos.

Por fim, o Projeto visa tirar os menores das ruas, integralizando
as crianças,os jovens e adultos na sociedade.

Plenário das Deliberações, 08 de agosto de 2007.
Dep. Daniela Amorim.

- REQUERIMENTO DA COMISSÃO PRÓ-RONDÔNIA – Requer
providências a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia.

Os Parlamentares que este subscreve membros da Comissão
Pró-Rondônia, nomeada por esta Casa de Leis, através do Ato nº P/009/
2007, Requer à Mesa, na forma regimental, após ouvido o Douto Plenário,
seja oficiado ao Coordenador da Bancada Federal, Deputado Eduardo
Valverde, a necessidade da Comissão Pró-Rondonia intervir junto ao Banco
do Estado do Amazonas – BASA, para que o mesmo facilite as linhas de
crédito para produtores rurais do Estado de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Temos recebido muitas reivindicações de produtores rurais sobre
as dificuldades de realizar operações em busca de linhas de crédito junto
ao BASA para fomento das atividades agropecuárias, em virtude da
burocracia e dificuldades impostas pela referida instituição bancária.

Ocorre que o Governo Federal já contempla os agricultores com
o PROVE, que é um programa específico para a agroindústria familiar, onde
os mesmos recebem o incentivo para implantação, mas quando vão buscar
outras linhas de financiamento para ampliação da produção, se deparam
com exigências exorbitantes que impedem o acesso a essas linhas de
crédito. Muitos exemplos podemos citar da agroindústria familiar, mas vamos
citar um mini-laticinio, com produção de 300 litros de leite por dia, 9.000
litros por mês, produzindo 30 kg de queijo por dia, 900 kg ao mês, com 20
vacas leiteiras. Ele tem toda estrutura física, equipamentos, garantias
(terra e equipamentos), projeto aprovado pela Emater e Basa local, mas o
Banco exige a preservação de 50% da terra, exigência esta que muitos
não têm, pois esta regra, pois modificada e muitos não tem esse percentual
de preservação.

Plenário das Deliberações, 09 de agosto de 2007.

EXTRATO DE CONTRATOS

CONVÊNIO Nº. 0001/2007
PROCESSO Nº. 2345/2007

CONVENIENTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
CONVENIADA: BANCO BONSUCESSO S.A.

OBJETO: Concessão de empréstimos aos Parlamentares e Servidores
Públicos da Assembléia, mediante desconto voluntário em suas respectivas
folhas de pagamento, dentro dos critérios definidos neste instrumento e
na legislação pertinente, notadamente na Resolução nº110/2005/ALE/
RO, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

PERÍODO: a partir de sua assinatura, quando estará apto a surtir todos os
seus efeitos e vigorará pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, podendo
ser prorrogado, segundo a conveniência das partes.

Nº  DE LAUDAS: 05 (cinco) laudas

DATA: PORTO VELHO, 27 DE JUNHO DE 2007

ASSINAM:
PRESIDENTE DA ALE/RO – Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
BANCO BONSUCESSO S.A.

CONTRATO Nº. 0010/2007
PROCESSO Nº. 2151/2007

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
CONTRATADA: EMPRES EXAME ASSESSORIA & TREINAMENTO LTDA.

OBJETO: Contratação de serviços de assessoria técnica e de consultoria
na área pública,  para atender ao Poder Legislativo.

PERÍODO: 10 de julho a 06 de dezembro
                   07 a 31 de dezembro

VALOR: 9.000,00 (nove mil reais) em 5 (cinco) parcelas
VALOR: 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em 1 (uma) parcela

VALOR TOTAL: R$52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais) totalizando 06
(seis) parcelas

DATA: PORTO VELHO, 03 DE AGOSTO DE 2007

ASSINAM:
PRESIDENTE DA ALE/RO – Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
EXAME ASSESSORIA & TREINAMENTO LTDA – Zaine do Nascimento Oliveira

Visto:
ADVOGADO GERAL DA ALE – Dr. Aparício Paixão Ribeiro Júnior

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº. 2588/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e considerando o contido no
Processo Administrativo n° 2267/2007, resolve,

CONCEDER,

Licença sem vencimento para tratar de interesse particular, no
período de 08.08.2007 à 07/08/2010, ao funcionário SILAS TAVARES
VIEIRA, matrícula n° 858-3, ocupante do cargo de Motorista, pertencente
ao Quadro de Pessoal Estatutário deste Poder Legislativo, nos termos da
seção VII, artigo 128 da Lei Complementar n.° 068, de 09 de dezembro de
1992.

Porto Velho, 08 de agosto de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº.2509/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e considerando o contido no
Processo Administrativo n° 1904/07, resolve,

CONCEDER:

Licença Prêmio por Assiduidade, nos termos do Artigo 123 da Lei
Complementar nº. 68/92 de 09 de dezembro de 1992, a servidora
LUCIMAR APARECIDA CABRINI, Técnico Legislativo, cadastro nº.863-
2, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotada no
Departamento Médico, no período de 01/08/07 a 29/10/07.

Porto Velho, 11 de julho de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2350/2007

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

L O T A R

RUBENS LUZ SILVA, cadastro nº.823-6, ocupante do Cargo de
Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete
da 1ª Secretaria, a partir de 03 de julho de 2007.

Porto Velho, 04 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2453/2007

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

L O T A R

PEDRO PAULO BARROS REIS, cadastro nº.304-6, ocupante do
Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo, no Gabinete da Presidência, a partir de 05 de julho de 2007.

Porto Velho, 05 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2510/2007

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

CEDER:
Para o Poder Executivo Estadual o servidor, ANTONIO BISPO,

cadastro nº. 0770-0, Assistente Técnico Legislativo, sem ônus para esta
Casa de Leis, no período de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2007.

Porto Velho, 11 de julho de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2511/2007

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

CEDER:

Para o Poder Executivo Estadual o servidor, FRANCISCO MÁRIO
MENDONÇA ALVES, cadastro nº. 1174-2, Assistente Técnico Legislativo,
sem ônus para esta Casa de Leis, no período de 01 de agosto a 31 de
dezembro de 2007.

Porto Velho, 11 de julho de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2512/2007

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

CEDER:

Para o Poder Executivo Estadual o servidor, IVAN GONZAGA DE
CARVALHO, cadastro nº. 1001-7, Repórter, sem ônus para esta Casa de
Leis, no período de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2007.

Porto Velho, 11 de julho de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2513/2007

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

CEDER:

Para o Poder Executivo Estadual a servidora, MARIA DA
CONCEIÇÃO FLORENCIO BEZERRA, cadastro nº. 0175-1, Oficial
Legislativo, sem ônus para esta Casa de Leis, no período de 01 de agosto
a 31 de dezembro de 2007.

Porto Velho, 11 de julho de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2525/2007

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

WALTER COSTA DA SILVA, do Cargo de Provimento em Comissão
de Chefe da Divisão de Arte e Criação, código DGS-4, a partir de 01 de
agosto de 2007.

Porto Velho, 01 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2577/2007

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

L O T A R

ELENIR LIMA DE LUCENA, cadastro nº 268-4, ocupante do Cargo
de Auxiliar Administrativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, na
Secretaria Administrativa, a partir de 01 de agosto de 2007.
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Porto Velho, 06 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2578/2007

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

L O T A R

JOSÉ AILTON MAGALHÃES, cadastro nº0906-0, ocupante do
Cargo de Agente de Segurança, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo,
no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 01 de agosto de 2007.

Porto Velho, 06 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01838/2007

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

L O T A R

MARIA DA LUZ SANTOS SILVA, cadastro nº 307-0, ocupante do
Cargo de Agente de Serviços, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo,
no Gabinete do Deputado Luizinho Goebel, a partir de 04 de junho de
2007.

Porto Velho, 06 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº.2243/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e considerando o contido no
Processo Administrativo n° 1904/07, resolve,

CONCEDER:

Licença Prêmio por Assiduidade, nos termos do Artigo 123 da Lei
Complementar nº. 68/92 de 09 de dezembro de 1992, a servidora DIRENI
DANTAS DE FIGUEIREDO, Assistente Técnico Legislativo, cadastro
nº.844-2, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotado
na 1ª Secretaria no período de 11/06/07 a 08/09/07.

Porto Velho, 29 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

ATO/ADM/GP/Nº01835/2007

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

L O T A R

TELMA SANTOS DA CRUZ, cadastro nº 138-0, ocupante do Cargo
de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivoð, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 04 de junho de 2007.

Porto Velho, 04 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2452/2007

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

L O T A R

GRACIETE DOS SANTOS MORAIS DA SILVA, cadastro nº. 697-
5, ocupante do Cargo de Agente de Serviços, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo, no Departamento de Serviços Gerais, a partir de 05 de
julho de 2007.

Porto Velho, 05 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01799/2007

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

L O T A R

OSILDA LOPES DE SOUZA SANTOS, cadastro nº 685-0, ocupante
do Cargo de Auxiliar Administrativo, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 04 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2025/2007

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

L O T A R

PEDRO PAULO BARROS REIS, cadastro nº 304-6, ocupante do
Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo, na Advocacia Geral, a partir de 13 de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


