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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a urgente necessidade de se
construir ou adquirir instalações próprias para o 5º Batalhão
de Polícia Militar, em Porto Velho.

O Parlamentar que esta subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, a urgente necessidade
de se construir ou adquirir instalações próprias para o 5º
Batalhão de Polícia Militar, em Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

O principal objetivo dessa indicação é o de conscientizar
o Sr. Chefe do Executivo da situação complicada e humilhante
que estão passando os militares do nosso Estado que prestam
seus serviços no 5º Batalhão de Polícia Militar, localizado na
capital.

Por não possuir sede própria, o Governo acaba tendo
que pagar aluguel pelo local onde está instalada sua sede
atualmente, em decorrência de atrasos de pagamentos das
referidas obrigações há muito tempo os comandantes da
referida unidade sofrem com um sentimento de insegurança
gerada pela incerteza da permanência da unidade no local.

A situação citada acima demonstra, nesse contexto
específico, o extremo descaso das autoridades acerca dos
problemas que assolam os Policiais Militares que prestam seus
serviços naquela localidade.

Vale salientar os enormes investimentos realizados pelo
atual Governo com relação a aquisição de viaturas, de
equipamento policial e contratação de novos policiais militares,
porém, considerando-se que o crime organizado está cada vez
mais atuante, torna-se um absurdo a  permanência de um
Batalhão de Polícia Militar passando pelo transtorno de ter seu
futuro incerto. O fato narrado acaba depondo contra a instituição
e desmotivando os militares que exercem suas atividades
naquela unidade.

Assim, espera-se que o Sr. Chefe do Executivo tome
as providências cabíveis, para que nossos Policiais Militares
continuem exercendo suas atividades de forma tranqüila e
motivada.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep. Wilber Coimbra.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual, a urgente necessidade de reformar
a sede do 7º Batalhão de Polícia Militar, em Ariquemes.

O Parlamentar que esta subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, a urgente necessidade
de se reformar a sede do 7º Batalhão de Polícia Militar, em
Ariquemes.

JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente indicação é o de conscientizar
o Sr. Chefe do Executivo da necessidade de dar condições de
trabalho aos Policiais Militares que prestam serviços no 7º BPM,
na cidade de Ariquemes.

O referido Batalhão há muito tempo não passa por
reformas, sofrendo sérios riscos de desabamento e expondo
os profissionais a condições subumanas e insalubres de trabalho.

Além disso, levando-se em consideração que a referida
unidade atende  não só aos militares como também jornalistas,
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advogados e sociedade em geral, acaba sendo o cartão postal
da Segurança Pública em toda a grande região de Ariquemes.

Finalizando, solicita-se a conscientização do Sr. Chefe
do Executivo no sentido de proporcionar condições de trabalho
a esses militares do Estado, para que possam continuar a
desenvolver sua honrosa tarefa de coibir as mazelas da
sociedade.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep.Wilber Coimbra

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual, a urgente necessidade de se construir
uma nova sede para o Corpo de Bombeiro Militar na cidade de
Ariquemes.

O Parlamentar que esta subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, a urgente necessidade
de se construir uma nova sede para o Corpo de Bombeiro Militar
na cidade de Ariquemes.

JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente indicação é o de conscientizar
o Sr. Chefe do Executivo da necessidade de se construir o
quartel do Corpo de Bombeiro Militar na cidade de Ariquemes.

A atual sede da referida instituição encontra-se em
estado lastimável, com estrutura em madeira e em decorrência
da ação dos cupins, em péssimo estado de conservação, acaba
depondo contra a imagem da instituição, em flagrante arrepio
de uma das missões do Corpo de Bombeiro Militar, qual seja a
prevenção a incêndios e tragédias causadas por desabamento,
além de expor os profissionais a condições subumanas e
insalubres de trabalho.

Assim, ao atender a esse pleito, o Sr. Chefe do Executivo
estará proporcionando condições de trabalho aos militares que
exercem suas atividades naquela unidade, além de trazer
satisfação e conforto aos usuários em geral que necessitam
dos serviços oferecidos por tão nobre Corporação Militar.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep. Wilber Coimbra.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, que
seja estendida a Gratificação de Atividade Específica – GAE, a
todos os servidores estaduais que prestam serviços nas unidades
hospitalares, inclusive aos servidores à disposição dos
municípios.

O Deputado que o presente subscreve na forma
regimental, indica ao excelentíssimo senhor Governador do
Estado de Rondônia, que “seja estendida a Gratificação
de Atividade Específica – GAE, a todos os servidores
estaduais que prestam serviços nas unidades
hospitalares, inclusive aos servidores à disposição dos
municípios”.

JUSTIFICATIVA

Com a sansão da Lei nº 1.386 de 2004, os servidores
da SESAU que prestam serviços no interior do estado, não
foram contemplados com a Gratificação de Atividade Específica
– GAE, prevista nas Leis: 1.067/02; 1.068/02 e 1.386/04.

Essa gratificação tem sido o principal anseio dos
servidores do quadro da SESAU lotados nas unidades
hospitalares do interior do estado.

O não recebimento da citada gratificação, tornou-se a
grande frustração dos servidores, caso, não seja possível a
inclusão dos servidores do interior, que o Secretário Estadual
da Saúde, encaminhe a este deputado uma exposição de
motivos, para que possamos tomar ciência da realidade dos
fatos.

Dep. Euclides Maciel

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, a
instalação ou reestruturação do Instituto Médico Legal – IML
na cidade de Ji-Paraná.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao excelentíssimo senhor Governador do
Estado de Rondônia, a instalação ou reestruturação do Instituto
Médico  Legal – IML, na cidade de Ji-Paraná.

JUSTIFICATIVA

Considerando que Ji-Paraná é a segunda maior cidade
do estado de Rondônia, e devido sua posição geográfica
absorve os problemas dos municípios vizinhos;

Considerando ainda que a estrutura do IML na Delegacia
Regional, se restringe a uma sala improvisada, sem ter sequer
uma geladeira para cadáveres;

Considerando por fim, que a Delegacia Regional dispõe
em seu quadro funcional de cinco médicos legistas, um médico
odontológico e um auxiliar de necropsia, todos executando suas
atividades imbuídos de elevado espírito público, (dependendo
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de favores, operando nos hospitais, nas funerárias, e na sala
improvisada da Delegacia Regional) é diante desse quadro que
indico à Sua Excelência as providências urgentes que o caso
requer.

Dep.Euclides Maciel.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURINHO SILVA – Indica ao
Senhor Governador do Estado sobre a necessidade de
construção de uma quadra poliesportiva coberta, na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ulisses Guimarães.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao senhor Governador do Estado, sobre a
necessidade de construção de uma Quadra Poliesportiva coberta
na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ulisses
Guimarães.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares
A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ulisses

Guimarães, atende uma demanda aproximadamente de 1.400
(um mil e quatrocentos) alunos em três turnos. A  falta de um
espaço físico para que esses alunos possam praticar esportes
tem causado um grande transtorno e desconforto a toda àquela
comunidade escolar.

Senhores Deputados, com o crescimento dos programas
de esportes juvenis, inúmeras crianças buscam a prática do
esporte através de clubes, colégios e escolas especializadas.
A adequada prática esportiva infantil vai depender de uma
infinidade de fatores dentre os quais podemos citar: a formação
e atuação do professor, os meios e o objetivos propostos, a
faixa etária das crianças, o tipo de competição no qual ela vai
participar a efetiva forma de participação da família e
fundamental os equipamentos postos pelo Estado à disposição
das crianças e dos adolescentes. Portanto, se faz necessário à
construção da referida Quadra Poliesportiva.

Plenário das Deliberações, 09 de agosto de 2007.
Dep. Maurinho Silva.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Senhor Governador do Estado, a necessidade de viabilizar a
reforma na EEEF. Sebastiana Lima de Oliveira, neste município
de Porto Velho/RO.

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 reforma da EEEF.
Sebastiana Lima de Oliveira, do município de Porto Velho,
conforme as prioridades a seguir:

- Reparação da rede elétrica;
- Reforma e pintura da escola;
- Aquisição de instalação de quadros brancos;
- Aquisição de livros de literatura, e
- Construção de uma quadra de esportes.

JUSTIFICATIVA

Essas solicitações atendem as primeiras necessidades
da referida escola, visando oferecer melhores condições de
atendimento e conforto aos alunos.

Além da segurança quanto a parte elétrica, reforma e
pintura e construção de uma quadra de esportes, há
necessidade primordiais como  a aquisição de quadros brancos
que proporcionam melhor visualidade e conseqüente
aprendizagem aos alunos.

Há ainda a preocupação em abastecer a biblioteca com
livros de literatura que visa acima de tudo, a preparação do
aluno no mundo da leitura, base para a aquisição de
conhecimentos, pois o é através do hábito de leitura que os
alunos vislumbram interesse em ler jornais, revistas, entre
outros, motivando-os a interagir com o mundo exterior, com
os acontecimentos além de seu “mundo”, escola-casa.

Desta forma, nossa preocupação é contribuir para que
os alunos possam se sentir acolhidos pela escola de forma que
encontrem conforto e assim, abertos para adquirir melhor
aprendizagem.

Plenário das Deliberações, 09 de agosto de 2007.
Dep. Valter Araújo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Senhor Governador do Estado, a necessidade de viabilizar as
prioridades da EEEFM. Estudo e Trabalho, neste município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exmo.
Senhor Governador do Estado, ouvido o douto Plenário na forma
regimental, a  necessidade de viabilizar as prioridades da EEEFM.
Estudo e Trabalho, abaixo relacionadas:

- Aquisição de 10 aparelhos de ar-condicionado,
- 05 computadores completos,
- Ampliação da biblioteca,
- Aquisição de livros para pesquisa,
- Pintura da parte externa da Escola e,
- Reforma da quadra de esportes.

JUSTIFICATIVA
Visa com esta solicitação, atender as necessidades da

referida escola, em aparelhar e proporcionar melhores
condições de atendimento aos alunos, principalmente em
oferecer conforto para melhor aprendizagem.

Infelizmente, esse nosso clima atual, calor intenso, não
propicia o conforto necessário aos alunos, buscando assim,
através da colocação de aparelhos de ar condicionado colaborar
para um clima aceitável para os estudos.

Em relação aos computadores, são ferramentas
essenciais para o desenvolvimento administrativo e também
de pesquisa e preparação de aulas por parte dos professores
e ainda o mais importante, para que os alunos possam se
familiarizar com essa ferramenta e através do acesso a internet
desenvolver atividades escolares, de pesquisa entre outros.

Apesar de toda essa tecnologia à disposição, é base da
educação, o hábito da leitura, portanto é primordial a ampliação
da biblioteca e aquisição de novos livros, para que os alunos
se sintam incentivados na busca de novidades, tanto de forma
intelectual como de forma física. E, é nessa atividade física
que necessitamos que a quadra de esportes esteja adequada
para tal.

Desta forma, nossa preocupação é contribuir para que
os alunos possam se sentir acolhidos pela escola de forma que
encontrem conforto e assim, abertos para adquirir melhor
aprendizagem.
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Plenário das Deliberações, 14 de agosto de 2007.
Dep.Valter Araújo.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI E FRANCISCO
GALDINO DANTAS – Indica ao Poder Judiciário do Estado a
urgente necessidade da criação da 2ª Vara Cível na Comarca
de Ouro Preto do Oeste.

Os Deputados que a presente subscrevem, indicam na
forma regimental, a urgente necessidade de ser criada a 2ª
Vara Cível na Comarca do Município de Ouro Preto do Oeste.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia tem apresentado na última década
índices sociais de crescimento acima da média nacional. Este
crescimento da população e a migração de brasileiros de outros
estados para a nossa região, são fatores predominantes para
o aumento de processos na Vara Cível de Ouro Preto do Oeste;
uma vez que, o município em questão é pólo de processos dos
demais municípios da região que compreende Nova União,
Mirante da Serra, Teixeirópolis e Vale do Paraíso, sendo público
e notório a inexistência de fóruns nessas últimas localidades.

Diante dos fatos acima narrados, somos levados a
solicitar em nome das referidas comunidades e populações a
ampliação dos serviços da Justiça Estadual naquela Comarca
de Ouro Preto.

Certos de contarmos com o apoio dos demais deputados
estaduais em favor da referida propositura é que confiamos
no atendimento do pleito por parte do Poder Judiciário do Estado
de Rondônia.

Plenário das Deliberações, 14 de agosto de 2007.
Dep. Alex Testoni
Dep. Francisco Galdino Dantas

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao
Senhor Governador do Estado através da SESAU a urgente
necessidade de ser criada a Ala Especial de pacientes com alta
médica do interior do Estado.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado através da SESAU
a urgente necessidade de ser criada a Ala Especial de pacientes
com alta médica do interior do Estado, visando dar atendimento
humanitário até o retorno aos seus municípios.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia tem feito através dos Poderes
Público Executivo, Legislativo todos os esforços para atender
os problemas sociais, pois tem chegado várias demandas entre
elas os casos de saúde envolvendo pedidos do interior, onde a
maioria das pessoas são trazidas de ambulância, internadas e
ao receberem alta médica ficam sem local adequado à espera
de um retorno para o interior do Estado.

Somos sabedores dos esforços do Poder Executivo em
buscar cada vez mais alternativas para atender melhor a
população. Acreditamos que  a presente proposta de criação
da Ala Especial para atender pacientes do interior que
receberam alta médica e enquanto aguardam o retorno, terão
maior comodidade para o restabelecimento médico, sendo esta

providência um grande passo para humanizar o atendimento
da Saúde do Estado.

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

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao
Governo do Estado a urgente necessidade de ser construído
através da Secretaria de Estado de Saúde a UTI e UTI-PRE-
NATAL e o Centro Cirúrgico no Hospital do Município de Ouro
Preto do Oeste.

O Deputado que a presente subscreve, indica na forma
regimental, a urgente necessidade de ser construído através
da Secretaria de Estado da Saúde as Unidades de Terapias
Intensivas – UTI e UTI-Pré-Natal e o Centro Cirúrgico no Hospital
do Município de Ouro Preto do Oeste.

JUSTIFICATIVA

O Governo  do Estado de Rondônia tem trabalhado de
forma responsável pela adequação das demandas reprimidas
dos atendimentos da população nos vários diagnósticos e males.

Somos testemunhas que o aparato de saúde publica tem
sido responsabilizado e Estado a cargo do Governo do Estado,
e muito pouco feito pela União.

Diante dos fatos e das dificuldades envolvendo o setor
da saúde pública no Estado de Rondônia e da enorme dificuldade
enfrentada também pelos municípios é que solicitamos apoio
do Governo do Estado em favor do povo do município de Ouro
Preto do Oeste e região.

Espero dessa forma, contar com a aprovação da
presente propositura em favor da Saúde Pública de Ouro Preto
do Oeste.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007.
Dep.Alex Testoni.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao
Governo do Estado através da SEDUC, analise de proposta de
Emenda Constitucional propondo nova redação ao artigo 258
da Constituição Estadual.

O Deputado que a presente subscreve, indica na  forma
regimental, a analise técnica por parte do Poder Executivo/
SEDUC, visando modificar e dar nova redação ao artigo 258 da
Constituição Estadual, versando sobre a disciplina de história e
geografia nas Escolas Públicas Estadual, conforme proposta
de Emenda Constitucional em Anexo.

JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado de Rondônia tem dado prioridade
ao setor educacional na formação de nossos jovens e cidadãos,
valorizando de sob maneira as questões regionais, motivo pela
qual propomos projeto visando modificar o Artigo 258 da
Constituição do Estado, levando para a sala de aula a
regionalização dos fatos e características geográficas do seu
meio.

Somos testemunhas do quanto os educadores e atual
Secretário de Estado da Educação tem trabalhado a grade
curricular, fator que nos levou a apresentar tal propositura em
favor da melhor qualidade e conhecimento dos fatos e
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geografia, obedecendo os municípios, a região e o Estado em
que vive o cidadão.

Diante dos fatos e das conquistas já alcançadas
envolvendo o setor no Estado, é que solicitamos apoio do
Governo do Estado em favor da formação educacional de nossos
jovens.

Plenário das Deliberações, 07 de agosto de 2007.
Dep. Alex Testoni.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao
Governo do Estado através da SESAU analise de proposta que
Institui o Programa Estadual de Vacinação da Terceira Idade
no Estado de Rondônia.

O Deputado que a presente subscreve, indica na forma
regimental, a analise de proposta que institui o Programa
Estadual de Vacinação da Terceira Idade no Estado de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado de Rondônia tem trabalhado de
forma responsável pela melhor qualidade de vida e vivencia
das pessoas da terceira idade e promover ações através da
regulamentação do Programa Estadual de Vacinação da Terceira
Idade, trará garantias a todos os cidadãos e cidadãs de que
terá acesso a saúde pública.

Diante dos fatos e das dificuldades e conquistas já
alcançadas envolvendo o setor no Estado, é que solicitamos
apoio do Governo do Estado em acatar a presente proposta,
que sendo viável, seja encaminhada a esse Poder.

Plenário das Deliberações, 07 de agosto de 2007.
Dep. Alex Testoni.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de implantação do
sistema de abastecimento de água tratada no Município de
Governador Jorge Teixeira.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia a Diretoria
Presidente da Companhia de Águas e Esgoto do Estado de
Rondônia – CAERD, a necessidade da implantação do sistema
de abastecimento de água tratada no Município de Governador
Jorge Teixeira.

JUSTIFICATIVA

A área urbana do referido Município conta com
aproximadamente 4.000 (quatro mil) imóvel residencial e, no
entanto, não conta com sistema de abastecimento de água
tratada. É caótica a situação dessas 4.000 famílias que se serve
de água retirada de poços comuns nos fundos das residências
ou imóveis comerciais sem a observância das condições
necessárias a garantir uma água de qualidade para ser servida
a população, ou seja, os poços são próximos de fossas, sem
tratamento adequado a água e, isso acaba trazendo sérias
conseqüências à saúde da população.

Às vezes é inacreditável que ainda temos em nosso
Estado, Município com esse número de moradores sem o
mínimo de condições básicas a existência, como nesse caso
de saúde, saneamento básico, educação e segurança.

Diante do exposto, é imprescindível que o Governo do
Estado dispense uma atenção especial ao referido Município
para que seja imediatamente determinado, através da CAERD,
a implantação do sistema de água tratada para servir essa
população.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep.Tiziu Jidalias.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de instalação de um
Posto de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Estado
de Finanças – SEFIN, no Município de Governador Jorge Teixeira.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado das Finanças – SEFIN, a necessidade de instalação
de um Posto de Arrecadação e Fiscalização dessa Secretaria,
no Município de Governador Jorge Teixeira.

JUSTIFICATIVA

O referido Município tem 16 mil habitantes, uma
economia voltada à agropecuária e, tendo dois laticínios em
funcionamento e no, entanto não conta com um posto de
arrecadação e fiscalização da SEFIN, fazendo com que os
impostos devidos pelos habitantes sejam recolhidos no Município
de Jaru.

Não obstante o transtorno de deslocamento ao Município
de Jaru que fica distante há 40 km, ainda tem o fato de que a
economia gerada no Município vai para outro Município, nesse
caso, Jaru tornando difícil a vida da população que contribui
com os impostos devidos e não tem o retorno em benefícios
do Poder Público uma vez que os impostos recolhidos não são
revertidos ao mesmo, por ser recolhido em outro.

Portanto, é injusta a ausência do Estado nessa área de
atuação no referido Município, prejudicando demasiadamente
a população que cumpre seu dever com o  Estado e, assim, é
razoável que o Estado faça o mesmo estando presente com a
instalação desse Posto da SEFIN para que o Município tenha o
crescimento econômico necessário e a população às condições
básicas de subsistências, como as políticas públicas essenciais,
saúde, educação, segurança, saneamento básico.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de destacamento de
efetivo da Polícia Militar para o Distrito de Colina Verde, no
Município de Governador Jorge Teixeira.

O Parlamentar que esta subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Secretário
de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, a
necessidade de destacamento de efetivo da Polícia Militar para
o Distrito de Colina Verde, no Município de Governador Jorge
Teixeira.

JUSTIFICATIVA

O referido Distrito tem 2.000 (dois mil) habitantes e
está distante a 40 km da sede do Município. Sua população
vive desprovida de segurança, já que não conta com nenhum
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efetivo da Polícia Militar e nem da Polícia Civil, tendo
constantemente a necessidade de atuação de policiais em razão
de conflitos que acabam não sendo solucionados com a devida
punição pela falta de policiamento.

Outro fator que desencadeia a necessidade de
policiamento é a localização geográfica do referido Distrito que
está fora do eixo da Br-364 há 80 km, e isso dificulta a ação
dos policiais das localidades vizinhas. Por se caracterizar como
local de difícil acesso acaba sendo até utilizado por pessoas
perseguidas pela Justiça que ali se abrigam, pois sabem que
não serão facilmente encontradas.

Ante o exposto, busca-se uma urgente solução do
Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança, visando
salvaguardar o direito constitucional à segurança de todo
cidadão.

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

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – Indica ao Poder
Executivo, a necessidade de implantação de um posto da
Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de
Rondônia – IDARON no distrito de Novo Plano, município de
Chupinguaia-RO.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o douto
Plenário na forma regimental, vem através deste indicar ao
Poder Executivo com cópia a Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON, a
implantação de uma unidade operacional no distrito de Novo
Plano, município de Chupinguaia-RO.

JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente, nobres colegas, atendendo solicitações
de associações dos produtores rurais e lideranças locais, peço
apreciação e aprovação da referida indicação, em virtude
daquele distrito apresentar demanda, que justifica e referida
implantação.

Sabidamente Novo Plano é um emergente distrito do
município de Chupinguaia e apresenta um número aproximado
de 600 famílias. A referida instalação vem proporcionar um
atendimento digno aos produtores, considerando a distância e
a dificuldade de ida à sede do escritório da IDARON no município
de Chupinguaia. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para
externar as Vossas Excelências nossa confiança no pronto
atendimento aos anseios desta coletividade.

Plenário das Deliberações, 14 de agosto de 2007.
Dep. Luiz Cláudio Pereira Alves.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – Indica ao Poder
Executivo a necessidade de construir uma sede própria da
IDARON – Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do
Estado de Rondônia no município de Alta Floresta d’Oeste-RO.

O Deputado que o presente subscreve ouvido o douto
Plenário na forma regimental, vem através da presente indicar
ao Poder Executivo, com cópia para a IDARON – Agência de
Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, a
necessidade da construção de uma sede própria para
funcionamento da unidade operacional desta Agência no
município de Alta Floresta d’Oeste-RO.

JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente, nobres Pares, atendendo a solicitação
de pecuaristas do município de Alta Floresta d’Oeste,
encaminhamos indicação a mesa desta Casa de Leis, com o
objetivo de atender o referido município com a construção da
sede própria da IDARON – Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de RO. Tal solicitação se justifica
pelo fato da unidade operacional da IDARON em Alta Floresta
d’Oeste funcionar em instalações modestas, o que dificulta a
prestação de serviços de qualidade aos seus clientes
pecuaristas. Por outro lado, é salutar reunir esforços no sentido
de consolidar a presença da Agência em todo o Estado de
Rondônia, sendo que uma das ações para atingir esse objetivo,
é a construção de sedes próprias em todo o Estado.

Sem mais no momento, aproveitamos a oportunidade
para externar as Vossas Excelências nossa confiança no pronto
atendimento aos anseios desta coletividade.

Plenário das Deliberações, 22 de agosto de 2007.
Dep. Luiz Cláudio

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de reforma completa dos prédios da
IDARON – Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do
Estado de Rondônia nos municípios de São Felipe d’Oeste, São
Miguel do Guaporé e Rolim de Moura – RO.

O Deputado que o presente subscreve ouvido o douto
plenário na forma regimental, vem através da presente indicar
ao Poder Executivo, com cópia para a IDARON – Agência de
Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia, a
necessidade da reforma completa dos prédios das unidades
operacionais destas Agências nos municípios de São Felipe
d’Oeste, São Miguel do Guaporé e Rolim de Moura – RO.

JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente, nobres Pares, atendendo a solicitação
de pecuaristas e dos servidores da IDARON dos municípios
São Felipe d’Oeste, São Miguel do Guaporé e Rolim de Moura,
encaminhamos indicação a mesa desta Casa de Leis, com o
objetivo de atender os referidos municípios com a reforma
completa dos prédios da IDARON – Agência de Defesa Sanitária
Agrossilvopastoril do Estado de RO.

A reivindicação se faz necessária, em virtude de que os
prédios onde funcionam as unidades operacionais da IDARON
em São Felipe d’Oeste, São Miguel do Guaporé e Rolim de
Moura estão com suas instalações elétricas, hidráulicas e
estruturais em estado precário, não oferecendo condições que
possibilitam a prestação de bons serviços aos usuários, além
de oferecer riscos de sinistro. Por outro lado, a reforma
resultará em melhoria na aparência estética das unidades
operacionais, o que demonstra zelo com a coisa pública.

Sem mais no momento, aproveitamos a oportunidade
para externar as Vossas Excelências nossa confiança no pronto
atendimento aos anseios desta coletividade.

Plenário das Deliberações, 22 de agosto de 2007.
Dep. Luiz Cláudio
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MARCOS DONADON -
Requer Audiência Pública para discutir sobre a Prevenção da
Criminalidade Juvenil.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, nos termos regimentais, que seja convocada Audiência
Pública para o dia 28 (vinte e oito) de agosto do corrente ano
às 9:00 horas no Plenário desta Casa para discutir sobre a
Prevenção da Criminalidade Juvenil.

JUSTIFICATIVA

As condições físicas e operacionais dos estabelecimentos
destinados a internação de menores infratores no Estado de
Rondônia é com freqüência objeto de atenção mídia,
principalmente quando o Poder Judiciário, por meio dos Juizes
da Infância e da Juventude aplica sanções ao Poder Executivo,
obrigando-o a melhorá-las. E também quando os internos
promovem levantes e tiram a vida de outros internos.

Todas as vezes em que crimes bárbaros são cometidos,
haja um único menor de idade integrado os  grupos que os
cometem, novamente as atenções da mídia se concentram
ecoando por toda parte o clamor pela redução da maioridade
penal. A polêmica domina os meios de comunicação, com
enquetes, entrevistas, manifestações públicas contrárias e
favoráveis a tal redução.

Depois que o adolescente tomou rumo do conflito com a
Lei, indubitavelmente as discussões sobre os procedimentos
policiais, judiciais e penitenciários haverão de fazer-se de forma
desfavorável a eles, porque a sociedade já lhes nutrirá repúdio
pelos crimes em que se envolveram, pelos atos infracionais
que cometeram.

Contudo esses jovens não nasceram criminosos. Eles
se envolvem com o crime no decorrer de sua existência,
normalmente conturbada por fatores diversos, dentre os quais
não se pode deixar de reconhecer estar incluído o fator político.
É, portanto, inarredável importância que o Parlamentar abra
suas portas para acolher as contribuições que possam advir,
por meio do participacionismo preconizado em nossa Carta
Magna, para o delineamento de ações governamentais que,
somadas aos esforços de setores organizadas da sociedade,
convirjam para a prevenção do desencaminhamento das
crianças e adolescentes de Rondônia.

A industrialização bate à porta do Estado, a construção
de grandes usinas hidrelétricas se anuncia, um novo surto
migratório já se aventa. O impacto social poderá ser bem
absorvido se não se debruçarem os homens públicos sobre o
estudo de medidas preventivas? É de se crer que não. Pois que
cumpra a Assembléia Legislativa mais uma vez seu mister e,
por meio de audiência pública, ausculte o que inteligentemente
têm a dizer aos parlamentares aqueles que querem somar na
construção de uma sociedade em que a paz seja realidade e
não uma ficção cada vez mais distante.

Plenário das Deliberações, 01 de agosto de 2007.
Dep. Marcos Donadon

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI E OUTROS
- “Requer que seja concedido votos de congratulações pelo
Dia do Soldado”

Os Parlamentares que o presente subscrevem,
requerem a Mesa Diretora na forma regimental, seja
encaminhado Votos de Congratulações pelo Dia do Soldado,
ao Comandante da Guarnição Militar de Porto Velho, na pessoa
do Senhor General de Brigada Luiz Alberto Martins BRINGEC,
extensivo aos Comandantes da Base Aérea, Delegacia Fluvial,
Comandante da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar.

JUSTIFICATIVA

Nesta data de 25 de agosto, nos congratulamos e
destacamos a importância do Dia do Soldado, pelas lutas
constantes em prol da segurança e do bem estar da Nação
Brasileira com grande satisfação e orgulho. Foram e são
grandes as lutas enfrentadas pelos nossos soldados, o que
consideramos pela segurança e bem estar de nosso Pais e de
nosso povo.

Necessário foram as grandes batalhas e conquistas,
para que hoje tenhamos um País livre com um Estado
Democrático de Direito. Homens que se dispõem e preparam-
se ainda de seus interesses particulares para em benefício da
Pátria, disporem e preparem-se pelo chamamento vocacional
enfrentando e superando uma série de requisitos básicos e
universais de testes, provas e exames, a fim de obter como
resultado a conquista construída ao longo do tempo, deixando
como vitória sua marca pessoal. Parabéns pelo valioso e
dedicação fundado num alicerce de mortal e da ética como
formadores e divulgadores da cidadania.

O Dia do Soldado foi instituído em homenagem a Luis
Alves de Lima e Silva, que foi patrono do Exército Brasileiro,
nasceu em 25 de agosto de 1803. Com pouco mais de 20 anos
já era capitão e, aos 40 marechal-de-campo. Entra na História
como “o pacificador” e sufoca muitas rebeliões contra o Império.
Comanda as forças brasileiras na Guerra do Paraguai, vencida
pela Aliança Brasil-Argentina-Uruguai em janeiro de 1869, com
um saldo de mais de 1 milhão de paraguaios (cerca de 80% da
população). Depois da guerra, Lima e Silva e elevado à condição
de Duque de Caxias – O mais alto título de nobreza concedido
pelo imperador.

Ante o exposto, contamos com a aprovação da
propositura ora apresentada pelo Nobres Parlamentares desta
Casa de Leis.

Plenário das Deliberações, 23 de agosto de 2007.
Dep. Alex Testoni
Dep. Wilber Coimbra
Dep. Ezequiel Neiva

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI -
Transferência de audiência para discutir a Lei nº 11.445 de 05
de  janeiro de 2007, que estabelece o marco regulatório para
a área de saneamento básico.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer nos
termos regimentais que seja transferida a data da Audiência
Pública, do dia 17 de agosto de 2007, para 25 de outubro de
2007, cujo objetivo é discutir a Lei nº11.445 de 05 de janeiro
de 2007, que estabelece o marco regulatório para a área de
saneamento básico.
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JUSTIFICATIVA

Remarcamos a data da Audiência Pública para o dia
25 de outubro de 2007, para que os convidados e participantes
possam ter maiores informações a respeito da legislação que
será discutida na data ora prevista.

Plenário das Deliberações, 07 de agosto de 2007.
Dep. Alex Testoni.

- REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS VALDIVINO RODRIGUES
E DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - Requer ao Plenário
desta Casa de Leis, Cópia do Levantamento Fundiário realizado
pela Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado
– IDARON, a pedido desta mesma instituição que requer.

Os Deputados que a presente subscrevem, nos termos
regimentais, requer ao Plenário desta Casa de Leis, cópia do
Levantamento Fundiário realizado pela Agência de Defesa
Sanitária Agrossilvopastoril do Estado – IDARON, a pedido desta
mesma Instituição que requer.

JUSTIFICATIVA

A premente necessidade de requer a Cópia deste
levantamento visa buscar conhecimento da atual situação
fundiária de nosso Estado com intuito de desenvolver nesta
Casa de Leis projetos que possam da ênfase a esta questão
que vem ocasionando vários conflitos em nossa Região.

Plenário das Deliberações, 14 de Agosto de 2007.
Dep. Valdivino Rodrigues
Dep. Maurão de Carvalho.

- MOÇÃO DE APLAUSO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES
- “Concede MOÇÃO DE APLAUSO ao Jornal Folha de
Rondônia pela passagem do seu 8º aniversário”.

O parlamentar que a presente subscreve, em uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, requer à Mesa Diretora seja concedida MOÇÃO
DE APLAUSO ao Jornal Folha de Rondônia,com sede no
município de Ji-Paraná,em homenagem ao 8º aniversario do
veiculo de comunicação.

JUSTIFICATIVA

Instalado na cidade de Ji-Paraná e tendo a sua edição
de inauguração lançada no dia 14 de agosto de 1999, com
circulação em todo o estado, a Folha  de Rondônia, pioneiro
jornal de impressão diária com sede fora da Capital, nesses
oito anos de existência vem brilhantemente honrando com um
dos seus principais compromissos que é estar sempre pautado
na verdade.

Acreditando nas potencialidades econômicas de Ji-
Paraná os empresários Pedro André de Souza e Arno Voig,
com muita ousadia e entusiasmo, investiram no interior de
Rondônia e lançaram o Jornal Folha de Rondônia que, desde
então, vem desempenhando um importante papel no cotidiano
do povo rondoniense levando diariamente informação, cultura
e muitas oportunidades de negócios a todos os cantos do
Estado.

Plenário das Deliberações, 13 de Agosto de 2007.

Dep. Jesualdo Pires

- Requerimento do Deputado Jesualdo Pires
“Requer a criação de comissão mista para estudar a

criação de centro para pesquisas da biodiversidade amazônica.”

O parlamentar que o presente subscreve, requer na
forma regimental, com base no que dispõe o artigo 172 do
Regimento Interno, seja criada nesta Casa de Leis uma comissão
mista para estudar a criação de um centro para desenvolvimento
de pesquisas sobre a biodiversidade amazônica no nosso
Estado.

JUSTIFICATIVA

A criação de um centro de pesquisas sobre a
biodiversidade em Rondônia é uma das metas do Comitê Pró-
Usinas do Madeira, entidade formada por um grupo de técnicos,
sindicalistas, políticos e cidadãos que se uniram para difundir
junto à sociedade os benefícios que serão gerados para
Rondônia com a construção das usinas hidrelétricas no Rio
Madeira. A proposta é transformar a cidade de Porto Velho e o
Estado de Rondônia como um todo em um grande centro de
excelência em pesquisa e desenvolvimento em produtos
biológicos, fármacos, essências, minérios dentre outros,
contando com a participação de empresas privadas e entidades
de ensino superior.

Diante disso, solicitamos a criação da Comissão Mista
para Estudar a Criação do Centro de Pesquisa da Biodiversidade
Amazônica nesta Casa de Leis e sugerimos que essa Comissão
seja formada por 01 (um) membro de cada uma das seguintes
instituições: FARO, UNIRON, FIPE, UNIR, COMITÊ PRÓ-USINAS,
ULBRA, FACULDADE SÃO LUCAS, IBAMA e ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, para que juntos possam dialogar e com isso,
promover o amadurecimentos desse projeto, sem dúvidas, de
grande relevância para o desenvolvimento de Rondônia.

Plenário das Deliberações, em 08 de agosto de 2007.
Dep. Jesualdo Pires

- Requerimento Comissão Pró-Rondônia

Requer providências a Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia.

Os Parlamentares que este subscreve, Requer à Mesa,
na forma regimental, que sejam tomadas providências no
sentido de designar a Comissão Pró-Rondônia para realizar
uma reunião e visitas no Município de Governador Jorge Teixeira
no dia 24/08/07, para tratar de assuntos de interesse da
população daquele Município.

JUSTIFICATIVA

Estive em visita aquele Município durante do recesso
parlamentar e tenho recebido constantemente lideranças
políticas e comunitárias daquele Município que buscam socorro
pelo lamentável estado em que se encontra aquele Município,
trazendo sérios prejuízos a população.

A única Escola estadual está em péssimas condições,
pois não tem sequer um bebedouro para servir aos alunos.
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Por falta de transporte escolar 2.500 alunos estão fora da sala
de aula e corre o risco de perder o ano letivo. A saúde é caótica,
pois a população conta somente com atendimento de um
médico. Água tratada não existe. A segurança também deixa a
desejar.

Diante disso, é necessárias uma reunião com lideranças
políticas, lideranças comunitárias, associações, enfim com a
sociedade civil organizada para que esta Comissão busque
levantar a real situação do Município e buscar junto ao Poder
Público Estatal das diversas esferas soluções concretas que
visem amenizar o sofrimento da população que está em plena
mobilização em busca de socorro para as suas prementes
necessidades.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias

- Requerimento do Deputado Tiziu Jidalias
Requer providências à Mesa Diretora da Assembléia

Legislativa.

O Parlamentar que este subscreve, Requer à Mesa, na
forma regimental, que sejam tomadas providências no sentido
de designar com a máxima urgência possível uma ação com
os profissionais médicos e odontólogos da Divisão Médica deste
Poder Legislativo para realizar atendimento médico no Município
de Governador Jorge Teixeira.

JUSTIFICATIVA

Em visita realizada no referido Município recebemos
inúmeras reivindicações sobre a necessidade de atendimento
médico as pessoas carentes, pois tem apenas três médicos
para atender uma população de 16 mil habitantes e no caso de
especialistas tem que recorrer ao Município de Jaru que fica
há 40km.

A cidade não tem água tratada e com isso os problemas
de saúde se agravam, principalmente nas crianças que estão
mais vulneráveis a todos os tipos de epidemias existentes em
razão da falta de saneamento básico.

Diante da gravidade da situação é necessária a
prestação de atendimento médico e odontológico para amenizar
a situação das pessoas carentes que residem no referido
Município que na maioria das vezes não tem recursos financeiros
para deslocamento a outras cidades em busca de atendimento
médico e odontológico.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias

- Requerimento do Deputado Tiziu Jidalias

Requer providências a Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que este subscreve, Requer à Mesa, na
forma  do artigo 234, “f” do Regimento Interno, após ouvido o
Douto Plenário, seja concedido REGIME DE URGÊNCIA ao Projeto
de Decreto Legislativo nº004/2007, que concede título de
cidadão honorário do Estado de Rondônia ao Presidente da
República Luiz Inácio Lula da Silva.

JUSTIFICATIVA

Faz-se necessário o regime de urgência da matéria
acima referenciada em razão da expectativa de que o
Presidente Lula visite este Estado brevemente, sendo, portanto
a oportunidade deste Poder Legislativo reunir-se solenemente
para homenagear o mesmo com esse título.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias

- Requerimento do Deputado Tiziu Jidalias
Requer providências a Mesa Diretora da Assembléia

Legislativa do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que este subscreve, Requer à Mesa, na
forma do artigo 234 “f” do Regimento Interno, após ouvido o
douto Plenário, seja concedido REGIME DE URGÊNCIA ao Projeto
de Lei nº 067/2007, que institui o Auxílio-Alimentação para os
servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Os servidores do Tribunal de Contas há muito tempo
reivindicam da direção daquela Instituição o auxílio alimentação
e, no entanto, por ajustes orçamentários somente agora foi
possível a contemplação desse benefício aos mesmos.

Por tratar-se de verba de natureza alimentar que irá
contribuir com o sustento de várias famílias, precisamos acelerar
o processo de votação desse projeto em benefício desses
servidores que fazer do Tribunal de Contas deste Estado
referência em nosso País.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias

- Requerimento da Deputada Daniela Amorim e
Deputado Neodi Carlos

Requer a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa a
transformação da Sessão Ordinária do dia 29 de agosto do
corrente ano em Sessão Especial para lançamento da
“Campanha de Prevenção do Câncer de Mama e
Incentivo a Amamentação”.

Os Deputados que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa
que seja transformada a Sessão Ordinária do dia 29 de agosto
do corrente ano em Sessão Especial para lançamento da
“Campanha de Prevenção do Câncer de Mama e
Incentivo a Amamentação”.

JUSTIFICATIVA

Há bastante tempo se sabe que a amamentação,
especialmente quando prolongada, contribui para reduzir o
risco do câncer de mama nas mulheres, independentemente
do número de filhos amamentados e da idade materna na
primeira e na última amamentação.

Não podemos dizer com certeza a absoluta que a
amamentação garante a prevenção do câncer de mama. Porém,
cada  vez mais se confirma que ela oferece uma proteção
adicional a mulher.
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Senhores Deputados, entre tantos benefícios o ato de
amamentação propicia o contato físico entre mãe-bebê,
estimulando pele e sentido. Quando a amamentação é feita
com carinho e amor, sem pressa, o bebê não só sente o conforte
de ver suas necessidades satisfeitas, mas também sente o
prazer de ser segurado pelos braços de sua mãe, de ouvir sua
voz, sentir seu cheiro, perceber seus embalos e carícias. Com
isso, ao estabelecer esse vínculo entre mães e filho há
compensação do vazio decorrente da separação repentina e
bruta que ocorre pós-parto.

Os aspectos psicológicos do aleitamento materno estão
relacionados ao desenvolvimento da personalidade do indivíduo.
As crianças que mamam no peito tendem a ser mais tranqüilas
e faceias de socializar-se durante a infância.

Experiência vivenciadas na primeira infância são
extremamente importantes para determinar o caráter do
indivíduo quando adulto.

Com isso Nobres Pares é louvável que façamos essa
Sessão Especial em favor de tão nobre causa que é o
lançamento da “Campanha de Prevenção do Câncer de
Mama e Incentivo a Amamentação”.

Plenário das Deliberações, 23 de agosto de 2007.
Dep. Daniela Amorim
Dep. Neodi Carlos

- Requerimento do Deputado Tiziu Jidalias e outros.
Requer encaminhamento de Carta Aberta ao Senhor

Governador do Estado, aos órgãos estatais a seguir nominados
e aos órgãos de comunicação do Estado.

Os Parlamentares que este subscreve, Requer à Mesa,
seja encaminhada a “Carta Aberta de Buritis” ao Senhor
Governador do Estado, aos Secretários de Estado da Educação,
Saúde, Segurança, Defesa e Cidadania, Departamento de
Estradas e Rodagem – DER, Fundação de Amparo ao Menor
Carente e Ação Social – FAZER, Companhia de Águas e Esgotos
de Rondônia – CAERD e as Centrais Elétricas de Rondônia –
CERON.

JUSTIFICATIVA

Estivemos reunidos no dia 15 de junho do corrente
com autoridades, lideranças políticas e comunitárias do
Município de Buritis, e recebemos diversas reivindicações com
pedido de que fossem encaminhadas diretamente ao Governador
do Estado, com cópias aos órgãos estaduais e federais para
que sejam viabilizadas em prol da população do referido
Município.

Reafirmamos perante a população da região o nosso
compromisso em sermos porta-vozes da mesma e fazer chegar
até as autoridades competentes às reivindicações que nos foram
apresentadas e, ainda solicitar que seja dada atenção especial
para as prioridades elencadas na presente carta que traduz os
anseios da população de Buritis e Região.

Sendo assim, estamos cumprindo nosso compromisso,
mas ressaltamos a importância da concretização de ações do
Governo do Estado que visem atendimento a inúmeras famílias
que busquem o desenvolvimento da região que por ser produtiva
contribui com o desenvolvimento econômico e social do Estado,

motivo pelo qual merecem atenção do Poder Público no
suprimento das necessidades básicas da população como,
saúde, educação, segurança, apoio ao setor produtivo etc.

Plenário das Deliberações, 16 de agosto de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias                Dep. Neodi Carlos
Dep. Daniela Amorim          Dep. Jair Mioto

- Requerimento do Deputado Tiziu Jidalias
Requer a instalação de uma Agência do Banco do Brasil

no Município de Governador Jorge Teixeira.

O Parlamentar que este subscreve, Requer à Mesa, na
forma regimental, que seja oficiado a Superintendência do
Banco do Brasil, solicitando a instalação de Agência do Banco
do Brasil no Município de Governador Jorge Teixeira.

JUSTIFICATIVA

O referido Município tem 16 mil habitantes e uma
economia voltada à agropecuária, refletindo essa predominância
com dois laticínios em pleno funcionamento, mas no, entanto
não conta com nenhuma agência bancária, somente com uma
agência postal que não realiza todo tipo de operação bancária.

Os comerciantes, agricultores, funcionários públicos
estaduais clamam pela instalação de uma agência do Banco
do Brasil, estes últimos para facilitar o recebimento de seus
salários mensalmente e outros pela dificuldade de realizar as
operações bancárias necessárias ao desenvolvimento de suas
atividades, tendo que se deslocar à cidade de Jaru em busca
de serviços bancários não oferecidos na cidades.

Por isso, buscamos junto a essa Instituição bancária o
atendimento a essa reivindicação que irá contribuir com o
desenvolvimento econômico e social do referido Município,
trazendo uma melhor qualidade de vida a população.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep. Tiziu Jidalias

- Projeto de Decreto Legislativo do Deputado Wilber
Coimbra

“Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Capitão
PM JOSÉ ITAMIR DE ABREU”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
ao Senhor Capitão Policial Militar, José Itamir de Abreu.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Senhor Capitão PM José Itamir de Abreu, é oficial
Policial Militar, exercendo há muito tempo em nosso Estado de
Rondônia, um trabalho de grande relevância junto à
comunidade.

Vale salientar que o mencionado oficial foi responsável
por importantes acontecimentos no âmbito da Polícia Militar,
destacando-se no comando da 1ª Companhia de Policiamento
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Ostensivo do 2º Batalhão de Polícia Militar, ao viabilizar a
reforma de um antigo prédio abandonado para instalar a sede
da unidade ora comandada, sem ônus para Estado.

Em 2001 assumiu o comando da 2ª Companhia de
Policiamento Ostensivo em Ouro Preto do Oeste, onde foi
responsável por grandes realizações como a implantação dos
princípios básicos do policiamento comunitário, criação do
Conselho Comunitário de Segurança Pública, implantação do
policiamento de bicicletas e realização de palestras para
crianças e adolescentes.

O referido oficial ainda assumiu o comando da
Companhia de Operações Especiais, foi eleito Presidente do
Conselho Administrativo da ASTIR, onde permanece até os
dias atuais.

Em 2006 foi coordenador do Curso de Formação Básica
Policial Militar no 2º Batalhão de Polícia Militar, em Ji-Paraná.

No exercício atual foi transferido para o 5º Batalhão,
na capital, atuando inicialmente no Centro Integrado de
Operações e no dia 20 de julho assumiu o comando da 1ª
Companhia de Policiamento Ostensivo na sede da Unidade
Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Vale salientar que o mesmo recebeu as moções de
aplauso da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia e da
Câmara de Vereadores da cidade de Ji-Paraná, além de ter
sido agraciado com Moção de Apoio da Câmara de Vereadores
da cidade de Ouro Preto do Oeste.

Como oficial e pessoa humano, não tem medido
esforços para atender a demanda de nosso Estado nas soluções
dos problemas enfrentados na área de Segurança Pública; é
respeitado por todos, principalmente pelo seu conhecimento e
sabedoria no desenvolvimento do seu trabalho, além de dedicar-
se integralmente à atividade Policial Militar.

Pelos relevantes serviços prestados do Estado, na área
de Segurança Pública, é merecedor desta homenagem que
lhe presta a Assembléia Legislativa.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep. Wilber Coimbra

- Projeto de Lei do Deputado Luiz Cláudio Pereira Alves
Declara de utilidade pública a Associação de Crédito

Cidadão de Rondônia – ACRECID.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA decreta:

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Crédito Cidadão de Rondônia – ACRECID.

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

JUSTIFICATIVA

 A Associação de Crédito Cidadão de Rondônia –
ACRECID é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público – OSCIP, criada em 2001 com sede em Porto Velho –
RO e área de atuação em todo o Estado de Rondônia.

Como instituição de crédito sem fins lucrativos, tem
como objetivo principal a concessão de créditos ágeis, acessíveis
e adequados que propiciam o fortalecimento e ou a criação de
pequenos empreendimentos, formais e informais, contribuindo

para a geração de  emprego e renda para a população mais
crente do Estado de Rondônia.

Dessa forma a ACRECID atua no nicho de mercado
aonde as instituições financeiras tradicionais, simplesmente,
desprezam por não ter atrativo de lucratividade, pois, é
constituído de pessoas carentes e pequenos e micros
empreendimentos formais.

Atuando nesse mercado alternativo a ACRECID contribui
com a política de inclusão dos excluídos no mercado produtivo.

A ACRECID leva o micro crédito, de forma
desburocratizada para o extrato social menos favorecido da
comunidade rondoniense desde a sua criação em 2001, tendo
realizado mais de 2.800 operações de micro crédito, atendendo
aos setores de apicultura, piscicultura, fruticultura,
processamento de polpas, pequenas panificadoras, pequenas
fábricas de gelo, ordenhadeiras, salão de beleza, pequenas
confecções e capital de giro diversos, dentre outros
empreendimentos.

Por se tratar de entidade de fins filantrópicos a ACRECID
pode conveniar com o pode público nas suas várias esferas,
sendo a declaração de utilidades pública condição sine qua
non para a celebração dos ditos convênios.

Plenário das Deliberações, 10 de agosto de 2007.
Dep.Luiz Cláudio Pereira Alves

- Indicação do Deputado Alex Testoni e Francisco Galdino
Dantas

Indica ao Poder Judiciário do Estado a urgente
necessidade da ampliação das  instalações físicas do Fórum
da Comarca de Ouro Preto do Oeste.

Os Deputados que apresente subscreve, indicam na
forma regimental, a urgente necessidade de ampliação das
instalações físicas do Fórum da Comarca do Município de Ouro
Preto do Oeste-RO.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Rondônia tem apresentado na última
década índices sociais de crescimento acima da média nacional.
Este crescimento da população e a migração de brasileiros de
outros Estados para a nossa região, são fatores predominantes
para o aumento de processos na Vara Cível de Ouro Preto do
Oeste, uma vez que, o município em questão  é pólo de processo
dos demais municípios da região que compreende Nova União,
Mirante da Serra, Teixeirópolis e Vale do Paraíso, sendo público
e notório a inexistência de fóruns nessas ultimas localidades.

Diante dos fatos acima narrados, somos levados a
solicitar em nome das referidas comunidades e populações a
ampliação dos serviços da Justiça Estadual naquela Comarca
de Ouro Preto.

Certos de contarmos com o apoio dos demais
Deputados Estaduais em favor da referida propositura é que
confiamos no atendimento do pleito por parte do poder
Judiciário do Estado de Rondônia.

Plenário das Deliberações, 14 de agosto de 2007.
Dep. Alex Testoni           Dep. Francisco Galdino Dantas
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- Indicação do Deputado Euclides Maciel

“Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
de Rondônia, que seja inserido no edital do concurso público
para seleção de agente penitenciário, no item, “Títulos”, o
seguinte texto: “ cada ano de serviço prestado na carreira de
Agente Penitenciário, inclusive os emergenciais, será atribuído
0,5 (meio ponto), sendo considerado até o total de 10 (dez)
pontos, que serão acrescidos à nota da prova objetiva”.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao excelentíssimo senhor Governador do
Estado de Rondônia, que seja inserido no edital do concurso
público  para seleção de agente penitenciário, no item, “Títulos”,
o seguinte texto: “A cada ano de serviço prestado na carreira
de Agente Penitenciário, inclusive os emergenciais, será
atribuído 0,5 (meio ponto), sendo considerado até  o total de
10 (dez) pontos, que serão acrescidos à nota da prova objetiva”.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa ampliar e melhorar o
critério de seleção dos agentes penitenciários, propiciando aos
agentes que exercem suas funções em regime emergencial,
acrescentar à prova objetiva, títulos por tempo de serviço.

Plenário das Deliberações, 23 de agosto de 2007.
Dep. Euclides Maciel

- Projeto de Lei do Deputado Alex Testoni
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores

e Rural de Niterói Médio Madeira – Porto Velho-RO.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO DO ESTADO DE
RONDÔNIA DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores e Rural do Niterói Médio Madeira – Porto Velho.

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

JUSTIFICATIVA

Somos conhecedores da presente entidade em lutar
socialmente pela melhoria de vida a população ribeirinha do
médio madeira, levantando as questões de saúde familiar,
melhoria na produção e luta pelas suas tradições culturais e
folclóricas, integrando as comunidades agrícolas e de
pescadores ribeirinhos com os Poderes constituídos.

Como entidade sem fins lucrativos e de caráter social
em favor das comunidades ribeirinhas os trabalhos caminham
sempre pela legalidade de moralidade das ações, trazendo
importantes conquistas para a comunidade.

Diante dos fatos acima e ela qualificação social da
referida entidade é que solicitamos dos nobres pares apoio
em favor do presente projeto.

Plenário das Deliberações, 08 de agosto de 2007.
Dep. Alex Testoni

- Projeto de Decreto Legislativo do Deputado Wilber
Coimbra.

“Concede a Medalha de Honra ao Mérito ao Tenente
Coronel PM DELNER FREIRE”.

A ASEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA,
decreta:

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito
ao Senhor Tenente Coronel Policial Militar, Delner Freire.

Art.2 º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Senhor Tenente Coronel Policial Militar DELNER
FREIRE, vem trabalhado com muito afinco e integral dedicação
ao serviço Policial Militar desde que ingressou na Polícia Militar
do Estado de Rondônia, desenvolvendo projetos em prol de
nossa sociedade.

Os trabalhos prestado à comunidade rondoniense são
muitos, sendo difícil até para enumerá-los, porém, entre eles
podemos ressaltar sua importante conquista em alocar para a
Polícia Militar do nosso Estado, aproximadamente 11 Milhões
de Reais junto à Receita Federal no Estado do Rio de Janeiro
consubstanciados em equipamentos de informática, veículos,
peças decorativas, dentre outros materiais que foram
destinados à Polícia Militar, destarte, dotando a nossa briosa
Corporação, sem ônus para o Estado, de meios logísticos para
melhorar os serviços.

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

- Projeto de Decreto Legislativo do Deputado Wilber
Coimbra

“Concede a Medalha de Mérito Legislativo ao TEM. CEL.
PM. EVILÁSIO SILVA SENA JÚNIOR”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, decreta:

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
ao Senhor Tenente Coronel Policial Militar, Evilásio Silva Sena
Júnior.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Senhor Tenente Coronel Policial Militar Evilásio Silva
Sena Júnior, é oficial Policial Militar, oriundo das fileiras do
Exército Brasileiro, ingressou na Polícia Militar do Estado de
Rondônia, onde ainda como major foi nomeado para a Cheia
da Casa Militar do Palácio do Governo e atualmente exerce a
função de confiança de Secretário de Estado da Segurança,
Defesa e Cidadania.

Na gestão da Secretaria foi responsável pela maior
aquisição de viaturas e equipamentos para as Polícias Militar e
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Civil, além de ter realizado o maior número de contratações
da história do nosso Estado, preocupando-se sempre com as
condições de trabalhos dos responsáveis pela Segurança
Pública, objetivando a diminuição dos índices de criminalidade.

Vale salientar que o referido oficial já foi agraciado
com as medalhas “Comenda Dom Pedro II”, “Mérito
Pernambuco”, “Dedicação Policial Militar”,  “Mérito Policial
Militar”, “Mérito Jorge Teixeira”, “Mérito Marechal Rondon” e
“Mérito Buritis”, além de ter sido homenageado como Cidadão
Honorário das cidades de Rolim de Moura e Novo Horizonte,
ambas em nosso Estado.

Pelos relevantes serviços prestados ao Estado,
sobretudo na área de Segurança Pública, torna-se merecedor
desta homenagem que lhe presta a Assembléia Legislativa.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Dep. Wilber Coimbra

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES
MACIEL - Dispõe sobre o traje para acesso à Galeria para
assistir às Sessões Plenárias da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
RESOLVE:

Art. 1° - Nos termos do § 1° do artigo 121 do Regimento
Interno, o acesso à Galeria para assistir as Sessões Plenárias
da Assembléia Legislativa é livre, desde que o traje pessoal
esteja de acordo com a moral e os bons costumes.

Art. 2° - Em situações especiais, com expressa
autorização do Presidente, as pessoas poderão adentrar a
Galeria para assistir as Sessões Plenárias, trajando camisetas
com mangas, bermudas até o joelho e chinelos.

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

O slogan desta Casa Legislativa diz que é a “A CASA DO
POVO”, e dessa forma devemos receber o povo como ele se
veste, desde que seus trajes não contrariem as regras da moral
e dos bons costumes.

Sabemos que o povo humilde, a exemplo dos
trabalhadores rurais, dos pescadores, enfim, muita gente anda
com roupas simples, e não tem condições financeiras para
comprar roupas especiais, para freqüentarem locais que não
permitem a entrada, se as pessoas estiverem trajando roupas
informais, como bermuda e chinelo, a exemplo desta Casa de
Leis.

Por isso, apresentamos o presente Projeto de Resolução,
que “Dispõe sobre o traje para acesso à Galeria para assistir
às Sessões Plenárias da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia”, onde abrimos a possibilidade para que todos possam
assistir, da Galeria do Plenário, as sessões deste Parlamento,
com trajes informais, ou seja, vestidos de camisetas com
manga, bermudas e chinelas, visto que essa é a vestimenta
que a maioria do povo simples da nossa terra usa.

Além do mais, verifica-se que, em muitos casos, esse
tipo de vestimenta é a única que a pessoa tem e, por isso, ela

não pode ser impedida de ter acesso à Galeria da Casa onde
se reúnem os representantes do povo para tomar decisões
que influenciam diretamente nas suas vidas, por isso, contamos
com o apoio dos nobres Pares para a aprovação da nossa
proposição.

Plenário das Deliberações, 13 de agosto de 2007.
Deputado Euclides Maciel

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº0013/ALE/2007
  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/ALE/2007

A V I S O DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
doravante denominada CPL, torna público para conhecimento
de interessados, que se encontra instaurada a licitação na
modalidade de Concorrência Pública, do tipo Menor Preço,
na forma de execução Indireta, sob o regime de empreitada
por Menor Preço da Proposta por Lote, cuja abertura dar-
se-á no dia 28 de setembro de 2007, às 10 horas, na sala
da Comissão Permanente de Licitação da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, conforme descrito no edital
e seus anexos, em consonância ao disposto na Lei Federal nº.
8.666/93, de 21.06.93, que tem por finalidade a qualificação
de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, para a
contratação de empresas concessionárias para a prestação
de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade
Local, LDN, LDI e prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP),
na modalidade Local,  Serviço  de “Pust To Talk”, Rádio ou
Similar e Serviço Acesso Móvel a Internet, consoante
especificações e condições estabelecidas no Projeto Básico e
no  Edital.

A CPL/ALE receberá a documentação e as propostas
dos interessados no dia e hora acima indicados, na Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, situada à Rua Major
Amarantes, 390 - Bairro Arigolândia, em Porto Velho-RO,
telefone: (0XX) 69 3216- 2732.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis,
para conhecimento dos interessados, na sala da CPL – ALE/
RO, sito à Rua Major Amarantes, 390 – Bairro Arigolândia, em
Porto Velho/RO, fone (0xx) 69 216-2732, de segunda, quarta,
quinta e sexta-feira, no horário de 7h30 às 13h30 e de terça
feira das 13h as 19h, podendo ser retirado mediante o
preenchimento de recibo, no qual deverá constar o carimbo
do CNPJ da empresa, telefone/fax para contato, data e
assinatura do representante legal,  sendo disponibilizado por
meio de disquete, pen drives ou mesmo cds.

Porto Velho, 28 de agosto de 2007.

ELIANA LOPES DE MORAIS
PRESIDENTE da CPL/ALE
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EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO N°002/2007
PROCESSO Nº0853/07

Contratante: Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Contratada: Porto Real Viagens e Turismo Ltda.

Objeto: O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo
adequação de valor de empenho do contrato nº007/ALE/2007,
de fornecimento de passagens aéreas.

Valor: é de R$-200.000,00(duzentos mil reais)

Vigência: indeterminado.

Data de Assinatura: 23 de agosto de 2007.

Assinam:
Presidente da ALE/RO – DEPUTADO NEODI CARLOS FRANCISCO
DE OLIVEIRA
PORTO REAL VIAGENS E TURISMO LTDA
Visto:
Advogado Geral da ALE/RO - Aparício Paixão Ribeiro Junior

CONTRATO Nº. 011/2007
PROCESSO Nº. 2092/2007

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA
CONTRATADA: EMPRESA NOSSA VIAGENS E TURISMO LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de passagens
terrestres, para atender as necessidades da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia.

PERÍODO: Será até final do presente exercício de 2007, podendo
ser aditivado, de conformidade com inciso II, do Artigo 57, da
Lei n°8.666/93, e suas alterações, a critério da Administração,
a contar da data de assinatura deste contrato.

VALOR: é de R$75.174,03 (setenta e cinco mil e cento e setenta
e quatro reais e três centavos), fixo e irreajustável, de acordo
com a legislação em vigor.

DATA: PORTO VELHO, 06 de AGOSTO DE 2007

ASSINAM:

PRESIDENTE DA ALE/RO – Deputado Neodi Carlos Francisco
de Oliveira

SÓCIO-GERENTE: JOSÉ RAMOS DOS REIS VARGAS

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

PORTARIAS

Portaria n. 007/GAB/CG/ALE/RO,      Porto Velho/RO      de
27 de Agosto de 2007.

O CORREGEDOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 2º, inciso
II, da Lei Estadual nº 1726, de 10 de Abril de
2007, publicada no D.O.E. nº 0734, de
12.04.2007;

R E S O L V E:

Constituir Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, nos termos dos artigos 181 e 192 da Lei
Complementar Estadual nº 068, de 09 de Dezembro de 1992,
composta pelos servidores Bel. Alcides Camelo da Silva,
Agente de Polícia Civil Especial,  Matrícula no SIAPE n. 0701829,
Altamiro de Sousa Simpson, Agente de Polícia Especial,
Matrícula SIAPE n. 0694022 e Belª. Edneide Maria da Silva
Santos Braga, Escrivã de Polícia civil Especial, Matrícula no
SIAPE n. 0693691, todos integrantes do Quadro de pessoal
ativo do Ex-Território Federal de Rondônia, cedidos ao Estado
de Rondônia, à disposição da Assembléia Legislativa, lotados
na Corregedoria Geral, para sob a presidência do primeiro,
apurar irregularidades envolvendo servidora pública pertencente
ao quadro de pessoal do Poder Legislativo Estadual, noticiadas
e constantes do Processo nº 671.07. Estabelecer o prazo de 50
(cinqüenta) dias para a conclusão do Processo Administrativo
Disciplinar, conforme art. 195 da Lei Complementar nº 068/92.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Publique-se.

Dr. Lenine Apolinário  de Alencar
Corregedor-Geral da ALE/RO

Portaria n. 008/GAB/CG/ALE/RO,      Porto Velho/RO      de
27 de Agosto de 2007.

O CORREGEDOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 2º, inciso II, da Lei Estadual nº 1726, de 10 de Abril de
2007, publicada no D.O.E. nº 0734, de 12.04.2007;

R E S O L V E:

Constituir Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, nos termos dos artigos 181 e 192 da Lei
Complementar Estadual nº 068, de 09 de Dezembro de 1992,
composta pelos servidores Bel. Alcides Camelo da Silva,
Agente de Polícia Civil Especial,  Matrícula no SIAPE n. 0701829,
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Altamiro de Sousa Simpson, Agente de Polícia Especial,
Matrícula SIAPE n. 0694022 e Belª. Edneide Maria da Silva
Santos Braga, Escrivã de Polícia civil Especial, Matrícula no
SIAPE n. 0693691, todos integrantes do Quadro de pessoal
ativo do Ex-Território Federal de Rondônia, cedidos ao Estado
de Rondônia, à disposição da Assembléia Legislativa, lotados
na Corregedoria Geral, para sob a presidência do primeiro,
apurar irregularidades envolvendo servidora pública pertencente
ao quadro de pessoal do Poder Legislativo Estadual, noticiadas
e constantes do Processo nº 721.07. Estabelecer o prazo de 50
(cinqüenta) dias para a conclusão do Processo Administrativo
Disciplinar, conforme art. 195 da Lei Complementar nº 068/92.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Publique-se.

Dr. Lenine Apolinário  de Alencar
Corregedor-Geral da ALE/RO

Portaria n. 009/GAB/CG/ALE/RO,      Porto Velho/RO  27
de Agosto de 2007.

O CORREGEDOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 2º, inciso II, da Lei Estadual nº 1726, de 10 de Abril de
2007, publicada no D.O.E. nº 0734, de 12.04.2007;

R E S O L V E:

Constituir Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, nos termos dos artigos 181 e 192 da Lei
Complementar Estadual nº 068, de 09 de Dezembro de 1992,
composta pelos servidores Bel. José Nivaldo de Almeida,
Agente de Polícia Civil Especial, Matrícula no SIAPE n. 0702632,
Bel. Raimundo Nonato Pereira da Silva, Agente de Polícia
Civil Especial, Matrícula SIAPE n. 0702597 e Bel. Antônio
Eduardo Ramos dos Santos, Agente de Polícia civil Especial,
Matrícula no SIAPE n. 0702601, todos integrantes do Quadro
de pessoal ativo do Ex-Território Federal de Rondônia, cedidos
ao Estado de Rondônia, à disposição da Assembléia Legislativa,
lotados na Corregedoria Geral,  exercendo os cargos de
Corregedor e Assistentes de Corregedor, respectivamente,
para sob a presidência do primeiro, apurar irregularidades
envolvendo servidor público pertencente ao quadro de pessoal
do Poder Legislativo Estadual, noticiadas e constantes do
Processo nº 715/07. Estabelecer o prazo de 50 (cinqüenta)
dias para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar,
conforme art. 195 da Lei Complementar nº 068/92. Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Publique-se.

Dr. Lenine Apolinário  de Alencar
Corregedor-Chefe da ALE/RO

Portaria n. 010/GAB/CG/ALE/RO,      Porto Velho/RO  27
de Agosto de 2007.

O CORREGEDOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA�,no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 2º,
inciso II, da Lei Estadual nº 1726, de 10 de Abril
de 2007, publicada no D.O.E. nº 0734, de
12.04.2007;

R E S O L V E:

Constituir Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, nos termos dos artigos 181 e 192 da Lei
Complementar Estadual nº 068, de 09 de Dezembro de 1992,
composta pelos servidores Bel. José Nivaldo de Almeida,
Agente de Polícia Civil Especial,  Matrícula no SIAPE n. 0702632,
Bel. Raimundo Nonato Pereira da Silva, Agente de Polícia
Civil Especial, Matrícula SIAPE n. 0702597 e Bel. Antônio
Eduardo Ramos dos Santos, Agente de Polícia civil Especial,
Matrícula no SIAPE n. 0702601, todos integrantes do Quadro
de pessoal ativo do Ex-Território Federal de Rondônia, cedidos
ao Estado de Rondônia, à disposição da Assembléia Legislativa,
lotados na Corregedoria Geral,  exercendo os cargos de
Corregedor e Assistentes de Corregedor, respectivamente,
para sob a presidência do primeiro, apurar irregularidades
envolvendo servidor público pertencente ao quadro de pessoal
do Poder Legislativo Estadual, noticiadas e constantes do
Processo nº 855/07. Estabelecer o prazo de 50 (cinqüenta)
dias para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar,
conforme art. 195 da Lei Complementar nº 068/92. Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Publique-se.

Dr. Lenine Apolinário  de Alencar
Corregedor-Chefe da ALE/RO

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 2754/2007

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

R E S O L V E:

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, de acordo
com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de 09 de
dezembro de 1992, ao servidor Emerson Lima Santos,
cadastro nº 200-6, Cargo de Assistente Técnico Legislativo,
pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotado
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na Escola do Legislativo, no período de 01/09/07 a 29/11/07,
conforme Processo nº 02278/2007.

Porto Velho, 16 de agosto de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2742/2007

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

R E S O L V E:

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, de acordo
com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de 09 de
dezembro de 1992, a servidora Maria Nazaré dos Santos,
cadastro nº 706-4, Cargo de Agente de Serviços, pertencente
ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotada no Gabinete
da 1ª Secretaria, no período de 01/09/07 a 27/02/08, conforme
Processo nº 02273/2007.

Porto Velho, 16 de agosto de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2741/2007

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

R E S O L V E:

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, de acordo
com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de 09 de
dezembro de 1992, ao servidor Paulo Roberto Siqueira de
Lima, cadastro nº 780-8, Cargo de Assistente Técnico
Legislativo, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa
Legislativa, lotado no Departamento de Polícia Legislativa
(DEPOL), no período de 01/09/07 a 29/11/07, conforme
Processo nº 02271/2007.

Porto Velho, 16 de agosto de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2764/2007

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

R E S O L V E:

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, de acordo
com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de 09 de
dezembro de 1992, ao servidor RAIMUNDO FELÍCIO DO
NASCIMENTO, cadastro nº 92-7, Cargo de Agente de Polícia
Legislativa, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa
Legislativa, lotado no Departamento de Polícia Legislativa, no
período de 01/09/07 a 29/11/07, conforme Processo nº 01866/
2007.

Porto Velho, 23 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
- Presidente -

ATO/ADM/GP/Nº 2763/2007

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

R E S O L V E:

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, de acordo
com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de 09 de
dezembro de 1992, a servidora VALKIRIA CUNHA VIEIRA,
cadastro nº 761-8, Cargo de Agente de Serviços, pertencente
ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotado no
Departamento de Serviços Gerais, no período de 01/09/07 a
29/11/07, conforme Processo nº 02402/2007.

Porto Velho, 23 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
- Presidente -

ATO/ADM/GP/Nº 2605/2007

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

CRISTIANE NATIELE MAUL, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Luizinho
Goebel, a partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 09 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2204/2007

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



29 de agosto de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 98 1745Pág.

TORNAR SEM EFEITO

Os termos do ATO/ADM/GP/Nº. 2079/2007 de 15/06/
07, publicado no Diário Oficial da ALE, nº86, pág.1627 de 09/
07/07, que exonerou 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, 22 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2253/2007

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

DANIELA FEITOZA MONTEIRO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
21, na Escola do Legislativo, a partir de 05 de junho de 2007.

Porto Velho, 09 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2592/2007

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

ÉRICA GONÇALVES MAIA, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Departamento Médico, a partir de 1º
de agosto de 2007.

Porto Velho, 08 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2554/2007

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

EVANEIDE DA SILVA CRUZ, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce na Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, a partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 03 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2556/2007

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

EVANEIDE DA SILVA CRUZ, no Cargo de Provimento
em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-03, no
Gabinete do Deputado Wilber Coimbra, a partir de 02 de agosto
de 2007.

Porto Velho, 03 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2207/2007

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

TORNAR SEM EFEITO

Os termos do ATO/ADM/GP/Nº. 2168/2007 de 19/06/
07, publicado no Diário Oficial da ALE, nº 84, pág. 1595 de 05/
07/07, que exonerou JADER PEREIRA DIAS, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, da
Comissão de Meio Ambiente, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 25 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2555/2007

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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JANETE PEREIRA DE CARVALHO, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, a partir de 1º de agosto de
2007.

Porto Velho, 03 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2557/2007

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

JANETE PEREIRA DE CARVALHO, no Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
03, no Gabinete do Deputado Wilber Coimbra, a partir de 02
de agosto de 2007.

Porto Velho, 03 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2599/2007

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

JOAQUIM DE PAULA LIMA, no Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-19, no
Gabinete do Deputado Luizinho Goebel, a partir de 1º de agosto
de 2007.

Porto Velho, 09 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2598/2007

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

JOAREZ RUTTMANN, no Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-15, no Gabinete
do Deputado Luizinho Goebel, a partir de 1º de agosto de 2007.

Porto Velho, 09 de agosto de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2217/2007

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

R E T I F I C A R

O ATO/ADM/GP/Nº1986/2007, que exonerou o servidor
JOSÉ EDILSON DE ANDRADE, publicado no Diário Oficial da
ALE-RO nº 75, pág. 1420, de 21 de julho de 2007,
promovendo a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:

.............................
do Gabinete do Deputado Chico Paraíba, ...

LEIA-SE:

.............................
do Gabinete do 2º Secretário Deputado Chico Paraíba, .

Porto Velho-RO, 26 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2442/2007

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

SILVANI HORA DA CONCEIÇÃO, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete da Ouvidoria
Parlamentar, a partir de 02 de julho de 2007.

Porto Velho, 05 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 2443/2007

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

SILVANI HORA DA CONCEIÇÃO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnica, código AST-
10, no Gabinete da Ouvidoria Parlamentar, a partir de 03 de
julho de 2007.

Porto Velho, 05 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2434/2007

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

SILVIA CRISTINA BRUSCKI, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-06 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Tiziu Jidalias, a partir
de 02 de julho de 2007.

Porto Velho, 05 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2436/2007

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

STANISLANY SENA BRITO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
04, no Gabinete do Deputado Tiziu Jidalias, a partir de 02 de
julho de 2007.

Porto Velho, 05 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2377/2007

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

TELMA MARIA AZEVEDO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-09, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 02
de julho de 2007.

Porto Velho, 04 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2418/2007

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

VALDECI ALVES DOS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-05, na Com. Perm. Finan. Econ. Fisc. Financeira, a partir
de 2 de julho de 2007.

Porto Velho, 05 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2429/2007

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

VALDEIR XAVIER FERREIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-02, na 3ª Secretaria, a partir de 02 de julho de 2007.

Porto Velho, 05 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO N° 010/MD-DF/2007

Promove o remanejamento de dotações orçamentárias de elementos de despesas do orçamento, no exercí-
cio de 2007.

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

RESOLVE

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

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

Porto Velho, 27 de agosto de 2007.

NEODI C. FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente

JUAN ALEX TESTONI                                               MIGUEL SENA FILHO
1° Vice-Presidente                                              2° Vice-Presidente

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR                                       FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
1° Secretário                                                                         2° Secretário

EZEQUIEL NEIVA DE CARVALHO                                                       MAURO RODRIGUES DA SILVA
3° Secretário                                                                                    4° Secretário


