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    SUMÁRIO

ATA SUCINTA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA
PROPOSIÇÕES DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA
ATOS DIVERSOS

ATA SUCINTA

ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA SÉTIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO  ESTADO
DE RONDÕNIA.

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de agosto
do ano dois mil e sete, reuniu-se a Assembléia Legislativa do
Estado, ordinariamente, em sua sede, na capital do Estado,
sob a Presidência do Senhor Deputado Neodi Carlos,
secretariada pelo Senhor Deputado Jesualdo Pires, com a
presença dos Senhores Deputados: Jesualdo Pires, Neodi
Carlos, Valdivino Rodrigues, Euclides Maciel, Alex Testoni,Luiz
Cláudio, Amauri dos Santos, Chico Paraíba, Ezequiel Neiva,
Jair Miotto, Luizinho Goebel,  Miguel Sena, Daniela Amorim,
Kaká Mendonça,  Valter Araújo, Professor Dantas, Ribamar
Araújo, Maurão de Carvalho,  Maurinho Silva e Doutor
Alexandre. Estiveram ausentes os Senhores Deputados Wilber
Coimbra, Tiziu Jidalias, Marcos Donadon e Neri Firigolo.
Havendo número regimental, foi aberta a sessão. Foi lida e
aprovada a ata da Sessão anterior. Foi lido o seguinte
expediente recebido: Ofício nº 211/07 do Tribunal de Contas
encaminhando Certidões Negativas de Débitos em nome de
servidores. Ofício nº 377/07 do Tribunal de Justiça
encaminhando Certidões Negativas de Débitos em nome de
servidores. Ofício nº 406/07 do Tribunal de Justiça

encaminhando Certidão Negativa de Débito em nome de
servidora. Ofício nº 151/07 da SEPLAN encaminhando o índice
de crescimento da receita para o exercício de 2008, em
substituição ao Ofício nº 130/GPG/SEPLAN, de 02/07/07, índice
este que servirá de base para a elaboração dos projetos de Lei
do Plano Plurianual de Ações e Lei de Orçamento anual.
Comunicado nº AL000520/07 do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de Programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para o Programa PNAC – PNAE
CRECHE, no valor de R$ 2.147,20. Comunicado nº AL000521/
07 do Ministério da Educação informando a liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de
Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
para o Programa PNAI – PNAE INDIGENA, no valor de R$
23.460,80. Telegrama nº 000215/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Casa de Saúde Santa Marcelina, no
valor de R$ 5.282,22. Telegrama nº 000475 /07 do Ministério
da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no
valor de R$ 7.560,00. Telegrama nº 000284/07 do Ministério
da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no
valor de R$ 2.419,65. Telegrama nº 000468/07 do Ministério
da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no
valor de R$ 6.468,00.  Telegrama nº 000539/07 do Ministério
da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no
valor de R$ 2.192,00.  Telegrama nº 000558/07 do Ministério
da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no
valor de R$ 5.996,76.  Telegrama nº 000581/07 do Ministério
da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no
valor de R$ 308,00.  Telegrama nº 000597/07 do Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
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Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor
de R$ 903,00. Telegrama nº 000033/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$ 17.066,45. Telegrama nº 000429/07 do Ministério
da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto
Velho, no valor de R$ 30.153,32.  Telegrama nº 000124/07 do
Ministério da Saúde informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho, no valor de R$ 84.966,00.   Telegrama
nº 000080/07do Ministério da Saúde informando a liberação
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para a
Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor de R$ 20.000,00.
Telegrama nº 000059/07 do Ministério da Saúde informando a
liberação de recursos financeiros o Fundo Nacional de Saúde
para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor de R$
96.500,00.   Telegrama nº 000104/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros o Fundo Nacional
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$
14.600,22.  Telegrama nº 000046/07 do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos financeiros o Fundo Nacional
de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, no valor
de R$ 59.150,00. Telegrama nº 00068/07 do Ministério da
Saúde informando a liberação de recursos financeiros o Fundo
Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
no valor de R$ 36.501,38. Telegrama nº 000095/07 do Ministério
da Saúde informando a liberação de recursos financeiros o
Fundo Nacional de Saúde para a Prefeitura Municipal de Porto
Velho, no valor de R$ 135.280,00. Ministério do Desenvolvimento
Agrário - Ofício nº 840/07  comunicando a celebração de
Primeiro Termo Aditivo ao convênio nº 131/06.
Poder Executivo/Mensagem nº  095 -  Encaminhando Projeto
de Lei que “Dispõe sobre a aplicação do disposto na Lei nº
1572, de 13 de janeiro de 2006”.    Ofício nº 661/07 –COTEL
em resposta à Indicação nº 227/07, de autoria do Deputado
Wilber Coimbra. Poder Executivo/Mensagem 095 –
Encaminhando Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre
a nova organização do Regime Próprio de Previdência Social
dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado de Rondônia
e dá outras providências”.  Poder Judiciário – Ofício nº 426/
2007/GAB/PR – Encaminhando Projeto de Lei Complementar
que “Dá nova redação ao § 3º do art. 61 do Código de
Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia,
instituído pela Lei Complementar nº 94, de 3 de dezembro de
1993”.  Poder Executivo-Ofício nº 205/GG – Solicitando que

seja retirada de tramitação e posteriormente devolvida, a
Mensagem nº 093, de 15 de agosto de 2007, a qual encaminhou
a Proposta de Emenda Constitucional que “Dá nova redação ao
artigo 20-A da Constituição Estadual”. Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia – Ofício nº 265/07 comunicando que todos
os dispositivos questionado da Lei nº 1.638, de 08 de junho de
2006 foi declarada Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente nos termos do voto do relator, por unanimidade.
Nas BREVES COMUNICAÇÕES, fizeram uso da palavra os
Senhores Deputados Euclides Maciel, Jesualdo Pires, Ezequiel
Neiva e Valter Araújo. No GRANDE EXPEDIENTE, usaram da
palavra os Deputados  Miguel Sena e Euclides Maciel.  Nas
COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS, usaram a palavra os
Deputados Amauri dos Santos, Alexandre Brito e Luizinho
Goebel.  A seguir, passou-se à primeira parte da ORDEM DO
DIA, ocasião em que foram apresentadas e lidas as seguintes
matérias: Projeto de Lei Complementar de autoria do Deputado
Euclides Maciel, que dá nova redação ao Art. 1º da Lei
Complementar nº 1762/2007. Projetos de Lei de autoria do
Deputado Ezequiel Neiva, que Obriga os estabelecimentos
voltados ao entretenimento a disponibilizar assentos especiais
para pessoas obesas e que Altera e dá nova redação ao § 2º
do Art. 1º da Lei nº 552, de 14 de janeiro de 1994, que assegura
aos estudantes o pagamento de meia entrada em espetáculos
esportivos, culturais e de laser. Requerimentos de autoria do
Deputado Chico Paraíba, dirigidos ao Secretário de Estado do
Desenvolvimento Ambiental, solicitando informações em relação
ao Projeto de Criação de Peixes em tanques-rede na
Colônia Z-4, município de Costa Marques e  relativo ao 2º
acordo feito com o Governo Federal/Ministério do Meio Ambiente
sobre a Lei de Zoneamento Sócio-econômico Ecológico de
Rondônia. Requerimento de autoria dos Deputados Chico
Paraíba e Luiz Cláudio,  dirigido à Mesa, solicitando a
transformação da sessão ordinária do dia 30 do corrente, em
Sessão Especial, para comemoração dos 36 anos de existência
da EMATER-RO. Requerimento de autoria do Deputado Doutor
Alexandre, dirigido à Mesa, solicitando a transferência da data
da realização da Sessão Solene em homenagem a Semana do
Maçom, do dia 23 de agosto do corrente, as 11:00 horas, para
o dia 30 do mês em curso, no mesmo horário, em homenagem
a Semana do Maçom. Requerimento de autoria do Deputado
Alex Testoni, dirigido à EMATER-RO, solicitando informações
sobre a compra de resfriadores de leite adquiridos por meio
de convênio SEAPES/EMATER-RO. Requerimento de autoria do
Deputado Valdivino Rodrigues, dirigido  à Mesa, solicitando a
formação de uma Comissão Especial para apurar as condições
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de criação do Projeto Jequitibá e dos atuais ocupantes, na linha
45 do município de Candeias do Jamari. Requerimentos de
autoria da Comissão Pró-Rondônia, dirigido à Mesa, solicitando
que sejam convidados a comparecer a esta Casa de Leis na
Sessão ordinária do dia 05 de setembro do corrente, as 10:00
horas, os Senhores Wilson Evaristo e Carlino Lima,
Superintendente do BASA e Superintendente do INCRA,
respectivamente. Requerimento de autoria do Deputado
Ribamar Araújo, solicitando seja aprovado voto de pesar pelo
falecimento, do ex-Deputado Federal Antônio Morimoto,
ocorrido nesta data em Brasília.  Indicação de autoria do
Deputado Professor Dantas, sugerindo ao Secretário de Saúde,
seja criada estrutura que viabilize parceria entre o Estado e o
Hospital da Fundação Pio XII Hospital de Câncer de Barreto-SP.
Indicação de autoria do Deputado Doutor Alexandre, sugerindo
ao Secretário de Educação a necessidade de instituir auxílio no
Valor de R$ 100,00 (cem reais) aos servidores da Educação.
Indicações de autoria do Deputado Amauri Santos, sugerindo
ao Poder Executivo a doação de tanque de resfriamento de
leite para a Associação de Produtores Rurais Boa Esperança -
ASPREBE, município de Governador Jorge Teixeira; a perfuração
de um poço artesiano na Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Prof. Dayse Mara de Oliveira Martins, município de
Jaru; a doação de um tanque de resfriamento de leite para a
Associação Rural de Santo Afonso – ARSA, município de
Theobroma; seja realizada operação tapa buraco no asfalto
da BR estadual que liga a cidade de Governador Jorge Teixeira
à BR-364; a reforma da Escola Estadual Costa Junior no
município de Governador Jorge Teixeira e a reforma e ampliação
do Quartel da Policia Militar no município de Governador Jorge
Teixeira. Indicação de autoria do Deputado Ezequiel Neiva,
sugerindo ao Poder Executivo o pagamento das verbas
trabalhistas, férias e 13º salário, aos militares da força tarefa.
Indicação de autoria do Deputado Wilber Coimbra, sugerindo
ao Poder Executivo a realização dos Cursos Especiais de
Formação de Cabos e Sargentos da Policia Militar do Estado,
pelo critério de antiguidade.  Na segunda parte da ORDEM DO
DIA, foram aprovadas em discussão única e votação, pelo
processo de votação simbólica, por maioria de votos, as
seguintes matérias: Requerimento de autoria dos Deputados
Chico Paraíba e Luiz Cláudio,  dirigido à Mesa, solicitando a
transformação da sessão ordinária do dia 30 do corrente em
Sessão Especial para comemoração dos 36 anos de existência
da EMATER-RO. Requerimento de autoria do Deputado Doutor
Alexandre, dirigido à Mesa, solicitando a transferência da data
da Realização da Sessão Solene em homenagem a Semana
do Maçom, do dia 23 de agosto do corrente, as 11:00 horas
para o dia 30 do mês em curso, no mesmo horário.
Requerimento de autoria do Deputado Valdivino Rodrigues,
dirigido à Mesa, solicitando a formação de uma Comissão
Especial para apurar as condições de criação do Projeto Jequitibá
e dos atuais ocupantes, na linha 45 do município de Candeias
do Jamari. Requerimentos de autoria da Comissão Pró-
Rondônia, dirigido à Mesa, solicitando que sejam convidados a
comparecer a esta Casa de Leis na Sessão ordinária do dia 05
de setembro do corrente, as 10:00 horas, os Senhores Wilson
Evaristo e Carlino Lima, Superintendente do BASA e
Superintendente do INCRA, respectivamente. Requerimento de
autoria do Deputado Ribamar Araújo, solicitando seja aprovado

voto de pesar pelo falecimento nesta data do ex-Deputado
Federal Antônio Morimoto. Requerimentos de autoria do
Deputado Tiziu Jidalias, dirigido à Mesa solicitando que o  Projeto
de Lei 067/2007 que institui o Auxilio Alimentação para os
servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e o
Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2007 que concede titulo
de cidadão honorário do Estado de Rondônia ao Presidente da
Republica Luiz Inácio Lula da Silva, sejam apreciados em regime
de urgência. Requerimentos de autoria do Deputado Jesualdo
Pires, dirigido à Mesa solicitando a criação de comissão mista
para estudar a criação de centro para pesquisas da
biodiversidade amazônica e que seja aprovado Moção de
Aplauso ao Jornal Folha de Rondônia pela passagem do seu 8º
aniversário. Requerimento de autoria do Deputado Alex Testoni
e outros, solicitando seja concedido votos de congratulações
pelo dia do soldado, dirigido ao Comandante da Guarnição Militar
de Porto Velho, extensivo aos Comandantes da Base Aérea,
Delegacia Fluvial, Comandante da Policia Militar e Corpo de
Bombeiro Militar. Requerimento de autoria do Deputado Alex
Testoni, dirigido à Mesa, solicitando a transferência de audiência
pública, do dia 17 de agosto de 2007, para o dia 25 de outubro
de 2007, cujo objetivo é discutir a Lei 11.445 de 05 de janeiro
de 2007, que estabelece o marco regulatório para a área de
saneamento básico. Requerimento de autoria da Deputada
Daniela Amorim e Deputado Neodi Carlos, dirigido à Mesa,
solicitando 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. Foi aprovado em 1ª discussão e votação, pelo
processo de votação nominal, o Projeto de Lei Complementar
006/07 de autoria do Ministério Publico, que Dispõe sobre a
criação de cargos de Assessores Jurídicos para compor o
Quadro Administrativo do Ministério Publico do Estado de
Rondônia, aprovado com 13 (treze) votos favoráveis. Foram
aprovados em 1ª discussão e votação, pelo processo de votação
simbólica, por maioria de votos as seguintes matérias: Projeto
de Lei 062/07 de autoria do Poder Judiciário que Dispõe sobre
a extinção de cargos no âmbito do Poder Judiciário do Estado
de Rondônia e dá outras providencias. Projeto de Lei 067/07
de autoria do Tribunal de Contas, que Institui o Auxilio
Alimentação para os Servidores do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia. Projeto de Lei 113/07 de autoria do Poder
Executivo que Autoriza o Poder Legislativo a abrir crédito
adicional suplementar por excesso de arrecadação até o
montante de R$ 1.303.954,51 em favor do Fundo de
Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia – FEI/TCE-RO. Foi aprovado em discussão única
e votação, pelo processo de votação simbólica, por maioria de
votos o Projeto de Resolução 012/07 de autoria do Deputado
Jesualdo Pires, que Altera dispositivos do Regimento Interno.
Nas COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, fizeram uso da
palavra os Deputados Luiz Carlos, Alex Testoni e Neodi Carlos.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente antes de
encerrar, convocou sessão extraordinária, para em seguida com
a finalidade de apreciar matérias.  Para constar eu, Segundo
Secretário, elaborei a presente ata, que depois de lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário das Deliberações
as dezoito horas e cinqüenta minutos do dia vinte e oito de
agosto do ano dois mil e sete.
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 49ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 7ª LEGISLATURA

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA – Requer
ao Secretário do Desenvolvimento Ambiental as informações
abaixo discriminadas relativas ao 2º acordo feito, com o Governo
Federal/Ministério do Meio Ambiente sobre a Lei de Zoneamento
Sócio-econômico Ecológico de Rondônia.

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

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

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

3. Quais os pólos do Pró-ambiente implantados até o
momento no Estado.
4. Quais as modalidades específicas de crédito para

recomposição de reserva legal e de áreas de preservação
permanente criadas após a assinatura de acordo.

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

JUSTIFICATIVA

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

Foram acordados vários itens com propostas que
beneficiam o Estado de Rondônia e particularmente os
agricultores  de base familiar na recomposição de áreas e
criação de novas alternativas de produção com viabilidade
aconômica.

Plenário das Deliberações, 28 de agosto de 2007.
Dep. Chico Paraíba

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Requer à
EMATER-RO que encaminhe a este Poder Legislativo documentos
e informações sobre a compra de resfriadores de leite adquiridos
através de convênio SEAPES/EMATER.

O Deputado que a presente subscreve requer, na forma
regimental, que EMATER-RO remeta para esta Assembléia
Legislativa, no prazo de até 10 (dez) dias, os seguintes
documentos e informações sobre a compra de resfriadores de
leite pelo Poder Executivo:

a) Cópia completa do Processo Licitatório;
b) Relação nominal de todas as empresas que

participaram da licitação;
c) Nome da equipe de técnicos responsáveis pela

homologação da Licitação.

JUSTIFICATIVA

A presente iniciativa visa dar subsídios técnicos ao
presente Parlamentar em seu fiel cumprimento de fiscalizar as
ações da Administração Pública e ao mesmo tempo dar uma
resposta aos presidentes de associações de produtores de leite
do Estado, que tem questionado as ações de compra dos
referidos equipamentos resfriadores de leite. A sociedade cobra
dos administradores e seus legítimos representantes, total
transparência e lisura com o erário.

Diante dos motivos acima, solicito o apoio dos demais
parlamentares para aprovação da presente propositura.

Plenário das Deliberações, 27 de agosto de 2007.
Dep. Alex Testoni

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CHICO PARAÍBA – Requer
ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental, as
informações abaixo discriminadas com relação ao Projeto de
Criação de peixes em tanques-rede na colônia Z-4, no município
de Costa Marques.

O parlamentar que a presente subscreve, requer na
forma regimental, ao Secretário de Estado do Desenvolvimento
Ambiental, as informações abaixo discriminadas com relação
ao Projeto de Criação de peixes em tanques-rede na colônia
Z-4,  no município de Costa Marques.

- Cópia do Projeto Técnico completo, inclusive com as
planilhas financeiras.

- Fonte dos Recursos financeiros (Municipal, Estadual,
Federal e Contrapartida do público envolvido).

- Recursos Financeiros liberados até o momento ou
total por fonte e elementos de despesa.

- No caso de o projeto já ter sido encerrado, cópia da
prestação de contas completa.

- Custo de produção do quilo de pescado produzido
nos tanques-rede.

- Preço pago aos pescadores por quilo do pescado
comercializado oriundo dos tanques-rede.

- Periodicidade da assistência técnica oferecida aos
pescadores envolvidos no projeto, com o número de
profissionais envolvidos e formação.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de informações oficiais sobre o
empreendimento com objetivo de conhecer, avaliar e fiscalizar
ações de Governo.

Plenário das Deliberações, 28 de agosto de 2007.
Dep. Chico Paraíba

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO PROFESSOR DANTAS – Indica
ao Senhor Secretário de Saúde, a necessidade de criar
estrutura que viabilize parceria entre o Estado de Rondônia e o
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Hospital da Fundação Pio XII (Hospital de Câncer de Barretos –
SP).

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Secretário de Saúde, sobre a necessidade
de criar estrutura que viabilize parceria entre o Estado de
Rondônia e o Hospital da Fundação Pio XII (Hospital do Câncer
de Barretos – SP), a fim de dar suporte, tanto com
medicamentos como casa de apoio.

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, a Fundação Pio XII de Barretos,
tem como objetivo, acolher e tratar com dignidade, pacientes
oncológicos pobres que não podem pagar pelo seu tratamento.
O hospital, que presta serviços a cerca de 40 anos, 98% via
SUS, recebe hoje pacientes de mais de 1.000 cidades, 27 de
Estados da Federação, com mais de 1.800 atendimentos ao
dia.

Considerando que o nosso Estado, só no ano de 2006,
encaminhou para tratamento cerca de 11.708 pacientes, nos
vimos na obrigação de solicitar ao Secretário de Saúde a criação
de uma estrutura que viabilize apoio, tanto com medicamentos
como uma casa de apoio na cidade de Barretos, pois o Hospital
de Câncer de Barretos mantém suas portas abertas graças ao
apoio e solidariedade de inúmeras cidades que se organizam
para dar condições financeiras que a instituição necessita.
Salientamos também que artistas, iniciativa privada e mais
recentemente a classe política tem contribuído para que se
possa desenvolver esperança de vida a todos que o procuram.

Diante disso, solicitamos providências urgentes desta
Secretaria de Saúde, para que nossos pacientes oncológicos
não sofram mais, pois o câncer não pode esperar.

Plenário das Deliberações, 14 de agosto de 2007.
Dep. Prof. Dantas

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE – Indica
ao Senhor Secretário de Educação a necessidade de instituir
auxílio livro no valor de R$100,00 (cem reais) aos servidores
da Educação.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Secretário de Educação, sobre
a necessidade de instituir auxílio livro no valor de R$100,00
(cem reais) aos servidores da Educação.

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, ler significa não só ver as letras
do alfabeto, é juntá-las em palavras, mas também estudar,
decifrar e interpretar o sentido, reconhecer e perceber.

A medida que um bom leitor descobre o significado
literal de uma passagem, ele se envolve em vários passos, isto
é, faz referências,  vê implicações, julga a qualidade, eficiência,
vê adequações das idéias, compara os pontos de vistas de
autores diferentes, aplica as idéias adquiridas às novas
situações, soluciona problemas e integra as idéias lidas com
as experiências prévias.

A aprendizagem da leitura sempre se apresenta como
algo mágico, sendo enquanto ato, enquanto processo da
descoberta de um universo desconhecido e maravilhoso.

Somos sabedores que a leitura é importante em todos
os níveis educacionais, pois ela constitui-se numa forma de
interação das pessoas de qualquer área do conhecimento.

Diante de tais fatos, Nobres Pares, solicitamos o auxílio
livro como uma forma de incentivar todos os colaboradores
educacionais, a fim de atualizá-los e aumentar os
conhecimentos.

Plenário das Deliberações, 14 de agosto de 2007.
Dep. Doutor Alexandre

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO DEPUTADO
EUCLIDES MACIEL – Dá nova redação ao art. 1º da Lei
Complementar nº 1762/2007.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA DECRETA:

O Art. 1º da Lei Complementar nº 1762/2007 passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. A madeira apreendida no âmbito do Estado
de Rondônia, depois de transitado em julgado o processo na
justiça, será destinada a construção de casas populares, sede
de entidades civis sem fins lucrativos e obras sociais dos
poderes públicos, preferencialmente no município onde a
madeira fora apreendida.” (NR)

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

JUSTIFICATIVA

A lei 1762 de 31 de julho de 2007, de autoria do Nobre
Deputado Alex Testoni, é de uma importância social impar, muita
madeira já se deteriorou por não haver regulamentação de
seu destino após o trânsito em julgado, o poder público que
devia leiloar tal material não o fazia, parecendo assim um bem
em detrimento da área social, esta iniciativa parlamente é de
grande importância e aqui queremos colaborar para seu
aprimoramento dando uma nova redação ao artigo primeiro,
da lei dando preferência para que a madeira seja aproveitada
preferencialmente no município em que fora apreendida.

Plenário das Deliberações, 28 de agosto de 2007.
Dep. Euclies Maciel

- REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS CHICO PARAIBA E LUZ
CLAUDIO  - Requer a transformação da sessão ordinária do
dia 30/08/2007 em Sessão Especial de Comemoração dos 36
anos de existência da Emater-RO.

Os parlamentares que a presente subscrevem, requer,
na forma regimental, a transformação da sessão ordinária do
dia 30/08/2007 em Sessão Especial de Comemoração dos 36
anos de existência da Emater/RO.

JUSTIFICATIVA

A Emater-RO, é a Entidade responsável pela
assistência técnica e as atividades de extensão rural no Estado.
Durante todo esses anos os serviços prestados pelo seu corpo
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de empregados junto aos agricultores foi responsável por
avanços e conquistas que proporcionaram ao Estado de
Rondônia alcançar posição de destaque na produção de
alimentos na região norte e no Brasil.

“É impossível não reconhecer a ligação do crescimento
e desenvolvimento do Estado de Rondônia com a existência da
Emater-RO”.

Plenário das Deliberações, 28 de agosto de 2007.
Dep. Chico Paraíba
Dep.Luiz Cláudio

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DOUTOR ALEXANDRE –
Requer à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa a
transferência da data da 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 transferida a realização da Sessão Solene, do dia 23
de agosto do corrente, às 11 horas em homenagem a Semana
do Maçom para o dia 30 do mês em curso, no mesmo horário.

JUSTIFICATIVA

Em virtude de viagens urgentes e necessárias é que
requeremos a mudança de data para a realização da Sessão
Solene.

Ante ao exposto, contamos com o apoio dos nobres
Pares.

Plenário das Deliberações, 28 de agosto de 2007.
Dep. Doutor Alexandre

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de doação de
Tanque de Resfriamento de Leite para a Associação de
Produtores Rurais Boa Esperança – ASPREBE no município de
Governador Jorge Teixeira.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o Douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de doação de um Tanque
de Resfriamento de Leite à Associação de Produtores de Leite
– ASPREBE no município de Governador Jorge Teixeira.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,

A presente indicação dispõe sobre a possibilidade do
Governo do Estado através da IMATER, a doação de um Tanque
de Resfriamento de Leite para atender as exigências legais do
Ministério da Agricultura junto à Associação Rural de Produtores
Rurais “Boa Esperança” – ASPREBE. A referida associação
possui 45 pequenos produtores de leite que somando a
produção diária atinge média de 1.500 litros de leite, e tal
exigência faz-se necessário, pois a mesma não dispõe no
momento de condições de adquirir tal equipamento com
recursos próprios. Por isso, e  que vimos através desta indicação
pedir ao Senhor Governador, que tal solicitação seja atendida.

Diante do exposto e, que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a colaboração dos Nobres
Pares para a sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 22 de agosto de 2007.

Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de perfuração de
um poço artesiano na Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Prof. Dayse Mara de Oliveira Martins no Município de
Jaru.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o Douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de perfuração de um poço
artesiano na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Prof. Dayse Mara de Oliveira Martins no Município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de

perfuração de um poço artesiano, na referida escola, em virtude
de não ter abastecimento de água pela CAERD, ressalto que,
no ano de 1999 foi perfurado um poço semi-artesiano com
profundidade de 60 metros, não atingindo o Lençol Freático e
assim, continua a Escola que atende mais de 2.000 mil alunos
sendo abastecida apenas com o poço comum, necessitando
com urgência deste pedido que é não só do parlamentar, mas
de toda comunidade atendida pela escola.

Diante do exposto e, que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a colaboração dos Nobres
Pares para a sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 22 de agosto de 2007.
Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a possibilidade de doação de um
Tanque de Resfriamento de Leite à Associação Rural de Santo
Afonso – ARSA no Município de Theobroma.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o Douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a possibilidade de doar Tanque de
Resfriamento de Leite à Associação Rural de Santo Afonso –
ARSA no Município de Theobroma.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,

A presente indicação dispõe sobre a possibilidade do
Governo do Estado através da EMATER, a doação de um Tanque
de Resfriamento de Leite para atender as exigências legais do
Ministério da Agricultura junto à Associação Rural de Santo
Afonso – ARSA. A referida associação possui 42 pequenos
produtores de leite que somando a produção diária atinge média
de 1.500 litros de leite, e tal exigência faz-se necessário, pois
a mesma não dispõe no momento, de condições de adquirir tal
equipamento com recursos próprios. Por isso, é que vimos
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através desta indicação pedir ao Senhor Governador, que tal
solicitação seja atendida.

Diante do exposto e, que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a colaboração dos Nobres
Pares para a sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 22 de agosto de 2007.
Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de se fazer um
Tapa Buraco no asfalto na BR estadual que liga a cidade de
Governador Jorge Teixeira à BR-364.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o Douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de se fazer um Tapa Buraco
no asfalto na BR estadual que liga a cidade de Governador
Jorge Teixeira à BR-364.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de

recuperação da referida BR estadual, que tem tráfego intenso
diário por ser uma BR que liga a cidade de Governador Jorge
Teixeira a outros municípios e também, na escoação dos
produtos agrícolas de toda aquela região. E em virtude da atual
situação em que se encontra a BR traz grandes transtornos
para seus usuários e consequentemente alguns acidentes entre
veículos.

Diante do exposto e, que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a colaboração dos nobres
Pares para a sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 22 de agosto de 2007.
Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de reformar a Escola
Estadual Costa Junior no Município de Governador Jorge Teixeira.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o Douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de reformar a Escola Estadual
Costa Junior no Município de Governador Jorge Teixeira.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade de

reforma da referida Escola devido a atual situação em que
esta se encontra. Ressaltamos que é a única Escola Estadual
da Zona Urbana que atende uma grande demanda da clientela
estudantil. E a mesma encontra-se em condições precárias
necessitando de uma reforma urgente, tendo em vista uma
melhoria nas instalações e acomodações da Escola.

Diante do exposto e, que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a colaboração dos Nobres
Pares para a sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 22 de agosto de 2007.
Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMAURI DOS SANTOS -  Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de reforma e
ampliação do Quartel da Polícia Militar no Município de
Governador Jorge Teixeira.

O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o Douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de reforma e ampliação do
Quartel da Polícia Militar no Município de Governador Jorge
Teixeira.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares,
A presente indicação dispõe sobre a necessidade da

reforma e ampliação do referido Quartel, devido a atual
situação em que este se encontra, tendo em vista, que o mesmo
foi construído na década de 90 quando o Município era recém-
criado. Com o crescimento da cidade e o aumento da população,
hoje o referido quartel não comporta mais demanda existente,
necessitando assim, da reforma e ampliação urgente.

Plenário das Deliberações, 22 de agosto de 2007.
Amauri dos Santos – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Indica a
necessidade de pagamento das verbas trabalhistas, férias e
13º salário, aos militares da força tarefa.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo a necessidade de
pagamento das verbas trabalhistas correspondentes ao 13º e
férias, dos militares convocados para a força tarefa.

JUSTIFICATIVA

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, em
sua Convenção 132, estabeleceu, aos Países signatários, fixar
um período mínimo de serviço, para a remuneração de férias
não gozadas, o qual não poderá exceder de seis meses.

O Brasil como um desses países, incorporou tal
convenção, situando-o em seu ordenamento jurídico pátrio, a
exemplo de outros tratados e convenções Internacionais.

O ordenamento jurídico brasileiro contém a exigência
de um período mínimo de trabalho para a percepção de férias
proporcionais, consubstanciado no Art. 146, parágrafo único
da CLT, qual seja a fração superior a 14 (quatorze) dias
trabalhados.

O TST em seus vários enunciados defende e se
posiciona sobre a obrigatoriedade de pagamento proporcional
de férias ao empregado, extinto o seu contrato de trabalho por
qualquer causa, desde que cumprido o período mínimo de 14
dias trabalhados.

A Constituição Federal em seu 7º, inciso VIII, solidifica
o pagamento de férias como um direito do trabalhador urbano
e rural e Incisos XIII e XVII que asseguram o pagamento de
férias e décimo terceiro.

No mesmo sentido a Lei nº 4090/62, em seu Art. 1º,
combinado com o  parágrafo 1º, prevê o 13º salário,
independentemente da remuneração.

Por fim o não pagamento das respectivas verbas afronta
ainda a Lei Complementar 68/92, em seus Art. 103 a 106.
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Portanto Senhor Governador, apesar de ser a situação
dos militares da força tarefa diferente dos demais militares da
ativa, de possuírem uma Lei própria, de serem convocados
por tempo determinado, nenhum desses motivos são suficientes
para justificar o não pagamento de tais verbas.

Efetuar esses pagamentos aos militares em questão,
sem esperar que os mesmos se socorram da justiça, é evitar a
penalização desnecessária e representa o reconhecimento aos
experientes e abnegados militares, os quais já fizeram e ainda
faz muito pelo nosso Estado.

Na certeza de estar representando o interesse do povo
do nosso estado, e na expectativa que o Senhor Governador
tome as providências cabíveis, para que nossos policiais
militares continuem trabalhando com entusiasmo.

Plenário das Deliberações, 26 de agosto de 2007.
Ezequiel Neiva – Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA – Indica ao
Poder Executivo Estadual, da urgente necessidade de realização
dos Cursos Especiais de Formação de Cabos e Sargentos da
Polícia Militar do Estado de Rondônia pelo critério de
antiguidade.

O Parlamentar que esta subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual, a urgente necessidade
de realização dos Cursos Especiais de Formação de Cabos e
Sargentos da Polícia Militar do Estado de Rondônia, pelo critério
de antiguidade, no início do mês de outubro do corrente ano,
considerando que tais milicianos já possuem tempo suficiente
para freqüentarem os cursos sobreditos e a existência de claros
para preenchimento das graduações de cabos e sargentos no
Quadro Organizacional da Polícia Militar, em conformidade com
a legislação vigente que regula a matéria.

JUSTIFICATIVA

O principal objetivo dessa indicação é o de conscientizar
o Sr. Chefe do Executivo da frustração e conseqüente falta de
motivação existente entre os Policiais Militares que possuem
tempo de serviço suficiente para serem promovidos a Cabos
ou Sargentos, salientando-se que existem claros (vagas) no
quadro Organizacional da Instituição, porém, por motivos
meramente administrativos, acabam por esperar longos
períodos para alcançar seus objetivos.

Soma-se ao fato citado acima, a inferioridade dos
equipamentos e armamentos da instituição, comparando-se
aos armamentos e equipamentos cada vez mais modernos dos
delinqüentes, o que torna comum nos dias atuais o tombamento
de militares do Estado em cumprimento de sua missão
constitucional, além do desgaste psicossomático natural
decorrente da obrigação institucional de expor suas vidas em
prol da segurança de toda a sociedade.

Os Cursos de Formação de Cabos e Sargentos da
Polícia Militar, dentro deste contexto, vem a coroar os Policiais
Militares, promovendo, por antiguidade, esses bravos soldados
para que continuem em busca da segurança e do bem estar
da sociedade rondoniense.

Assim, esclarecendo ainda que a Diretoria de Ensino
da Polícia Militar dispõe de estrutura física e de efetivo de
instrutores necessários para a realização dos cursos, pede-se

a conscientização do Sr. Chefe do Executivo acerca do assunto,
para que nossa sociedade seja beneficiada com profissionais
mais motivados e mais determinados a cumprir seu papel
constitucional em defender e proteger a sociedade rondoniense,
mesmo com o sacrifício da própria vida.

Plenário das Deliberações, 23 de agosto de 2007.
Wilber Coimbra – Deputado Estadual

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO DEPUTADO
EUCLIDES – “Dá nova redação ao art. 1º da Lei Complementar
nº 1762/2007.”

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA DECRETA:

O Art. 1º da Lei Complementar nº 1762/2007 passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  A madeira apreendida no âmbito do Estado de
Rondônia, depois de transitado em julgado o processo na justiça,
será destinada a construção de casas populares, sede de
entidades civis sem fins lucrativos e obras sociais dos poderes
públicos, preferencialmente no município onde a madeira fora
apreendida” (NR).

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Altera
e dá nova redação ao § 2º do Art. 1º da Lei Nº552, de 14 de
janeiro de 1994, que assegura aos estudantes o pagamento
de meia-entrada em espetáculos esportivos, culturais e de lazer.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA DECRETA:

Art. 1º - O Parágrafo 2º do Art. 1º. Da Lei Nº. 552, de 14
de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 2º - A Carteira de Identificação Estudantil – CIE,
será emitida pelos Centros Acadêmicos – CAS, Diretórios
Acadêmicos – DAS, União Representante dos Estudantes do
Brasil – URES, Diretórios Central dos Estudantes – DCES,
Grêmios Estudantis, União Nacional dos Estudantes – UNE, ou
pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas – UBES.”
(NR).

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

JUSTIFICATIVA

O texto em vigor na norma que propomos a alteração,
apesar de já assegurar o direito ao pagamento de meia-entrada
aos estudantes de 1º, 2º e 3º graus, torna-se incoerente quando
delega, somente, a UNE e a UBES a competência para emitir
Carteira de Identificação Estudantil. Tal situação tem dificuldade
e impedido a milhares de estudantes das  universidades
privadas e federal, no Estado de Rondônia, de gozar de todos
os benefícios previstos em Lei.

Apesar da necessidade de parceria entre as entidades,
é importante assegurar-lhes a independência, seus valores
morais, éticos e principalmente jurídicos.
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Portanto para garantir a estas entidades os caros
valores acima elencados e já consagrados pela nossa
constituição, solicito aos nobres pares a aprovação do presente
projeto de Lei.

Plenário das Deliberações, 23 de agosto de 2007.
Dep. Ezequiel Neiva.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA -  Obriga
os estabelecimentos voltados ao entretenimento a disponibilizar
assentos especiais para pessoas obesas.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA DECRETA:

Artigo 1º - Os estabelecimentos voltados para o
entretenimento ficam obrigados a disponibilizar assentos
especiais para pessoas obesas.

§ 1º - Nos estabelecimentos com número superior a
200 (duzentos) assentos, será disponibilizado 1% (um por cento)
de seu total ao cumprimento desta lei.

§ 2º - Nos estabelecimentos com número inferior a
200 (duzentos) assentos, serão disponibilizados 02 (dois)
assentos especiais.

§ 3º - Esses assentos deverão ser bem identificados e
permanecerem vagos, até a sua ocupação por uma pessoa
obesa.

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

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei propõe a previsão de assentos
especiais para pessoas obesas nos estabelecimentos voltados
ao entretenimento, como casas de shows, teatros e casas de
cinema.

A obesidade, na maioria dos casos diagnosticada pelos
médicos como doença, já traz consigo um constrangimento
natural nos locais onde convive.

É fato que os obesos enfrentam diversas dificuldades
seja na locomoção através do transporte coletivo ou, ainda,
em seus momentos de lazer por falta de adequação dos acessos
e assentos, causando desconforto e, em alguns casos, um
desestímulo, que culminam nos casos de obesidade mórbida.

Firma-se a presente proposição no intuito de garantir
o acesso de pessoas obesas aos estabelecimentos destinados
ao entretenimento e, sobretudo, possibilitar àqueles o direito
constitucional ao lazer previsto na Carta Magna em seu artigo
6º.

É bom que se esclareça que a presente proposta tem
o condão de assegurar assentos especiais para pessoas obesas
em todas as casas de espetáculo do Estado.

Nesse sentido, propomos o presente projeto com o
objetivo ampliar direitos da população obesa do Estado de
Rondônia.

Plenário das Deliberações, 26 de junho de 2007.
Ezequiel Neiva – 3º Secretário

- 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, após ouvido o Douto Plenário, seja oficiado
ao Superintendente do Banco da Amazônia – BASA no Estado
de Rondônia, Sr. Wilson Evaristo, CONVITE para comparecer
na Sessão Ordinária desta Casa Legislativa no dia 05 de
setembro do corrente, às 10h00min, para apresentar aos
parlamentares desta Casa de Leis, ações da referida Instituição
sobre operações de linhas de créditos para produtores rurais,
micro e pequenas empresas no Estado de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Temos recebido muitas reclamações de produtores
rurais,  micro e pequenos empresários sobre a burocracia de
liberação de linhas de créditos deles pela referida Instituição.
Por ser uma Instituição Regional acreditamos que deve atender
as peculiaridades da nossa região. Não se pode comparar a
clientela dessa região com outras regiões do País mais
desenvolvidas, pois o nosso Estado está em desenvolvimento
e as dificuldades são muitas, principalmente para os setores
acima mencionados.

Diante disso é imprescindível que o Superintendente
do Banco da Amazônia – BASA, disponibilize a esta Casa de
Leis, informações que possam gerar discussão sobre maior
facilidade de liberação de créditos que visem atender os
agricultores, pecuarista, micro e pequenos empresários deste
Estado para que seja levada a apreciação superior da
Instituição, e beneficiar os setores referenciados visando
promover o crescimento econômico do Estado.

Plenário das Deliberações, 27 de agosto de 2007.

Alex Testoni – Deputado Estadual
Jesualdo Pires – Deputado Estadual
Tiziu Jidalias – Deputado Estadual
Luizinho Goebel – Deputado Estadual
José Ribamar – Deputado Estadual

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA –
Requer a formação de uma Comissão Especial para apurar as
condições de criação do Projeto Jequitibá e dos atuais
ocupantes, na linha 45 do município de Candeias do Jamari.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos dos
artigos 30 e 32 do Regimento Interno, requer a formação de
uma Comissão Especial, composta de 05 (cinco) membros e
prazo de funcionamento de 60 (sessenta) dias, com a finalidade
de apurar as condições de criação do Projeto Jequitibá e dos
atuais ocupantes, na linha 45 do município de Candeias do
Jamari.

JUSTIFICATIVA

A formação da presente Comissão Especial está
consubstanciada nos motivos expostos no oficio que enviamos
à Superintendência Estadual do IBAMA, cuja cópia anexamos
ao presente requerimento.
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Plenário das Deliberações, 28 de agosto de 2007.

Valdivino Tucura – Deputado Estadual

- 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, após ouvido o Douto Plenário, seja oficiado
ao Superintendente do Instituto Nacional da Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, senhor Carlino Lima, CONVITE para
comparecer na Sessão Ordinária desta Casa Legislativa no dia
05 de setembro do corrente as 10h00min, para apresentar
aos parlamentares desta Casa de Leis, ações do referido Órgão
em prol dos assentamentos do Estado de Rondônia, bem como
a regularização dos mesmos.

JUSTIFICATIVA

São grandes as dificuldades de produtores rurais que
estão vivendo em assentamentos neste Estado. Pelo que temos
conhecimento muitas ações que devem ser desenvolvidas pelo
referido Órgão não estão sendo implementados e os maiores
prejudicados são os agricultores.

Em relação à falta de regularização dos assentamentos
há outra gravidade, que impede o desenvolvimento, como é o
caso da energia elétrica, que hoje, não é só um conforto para
as famílias de produtores rurais, mas sim um instrumento que
proporciona o fomento da produção. Os produtores de leite,
por exemplo, com a nova exigência de armazenar o leite
produzido em tanques de resfriamento necessitam de energia,
mas não são contemplados com o programa luz para todos
por falta de regularização de suas terras.

Diante disso, são necessários alguns esclarecimentos
do Superintendente desse Órgão visando uma discussão e
tomada de decisões que visem melhorar a qualidade de vida
das famílias que vivem nos assentamentos e com isso promover
o desenvolvimento do Estado de Rondônia.

Plenário das Deliberações, 27 de agosto de 2007.

Jesualdo Pires – Deputado Estadual
Tiziu Jidalias – Deputado Estadual
Luizinho Goebel – Deputado Estadual
Ribamar Araújo – Deputado Estadual

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO –
Requer à Mesa Diretora Voto de Pesar pelo falecimento do ex-
Deputado Federal ANTÔNIO MORIMOTO.

O Parlamentar que a este subscreve, requer à Mesa
na forma regimental, seja enviado à família do ex-Deputado
Federal ANTÔNIO MORIMOTO, VOTO DE PESAR pelo seu
falecimento na madrugada de hoje, vítima de um infarto
fulminante em Brasília.

JUSTIFICATIVA

ANTÔNIO MORIMOTO, foi parlamentar rondoniense e
completaria 73 anos no próximo dia 5 de novembro, nascido
em Promissão no Estado de São Paulo iniciou sua vida política
no extinto PDC, no entanto foi na Arena que efetivou-se na

vida pública. Foi Deputado Federal por três vezes. Apresentou
relatório favorável a criação do Estado de Rondônia em 1981.

Exerceu ainda, as seguintes atividades profissionais e
cargos públicos:

- Secretário do Trabalho, Indústria e Comércio do
Estado de São Paulo,

- Secretário Municipal da Administração de Porto Velho,
- Presidente das Centrais Elétricas de Rondônia.
Plenário das Deliberações, 28 de agosto de 2007.

Ribamar Araújo – Deputado Estadual

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 2373/2007

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

JULIANA RIBEIRO GARCIA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-07, 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/Nº 2381/2007

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

KATIA MARIA DE OLIVEIRA DIAS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar,
código AP-06, 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/Nº2476/2007

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

N O M E A R

KATIUSCIA DOS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Técnica, código AT-
14, da Escola do Legislativo, a partir de 03 de julho de 2007.

Porto Velho, 06 de julho de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2423/2007

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

KELLY REJANE RODRIGUES DE SOUZA, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessora 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

ATO/ADM/GP/Nº 2517/2007

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

LUCIANE GONÇALVES DO CARMO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar,
código AP-20, na Corregedoria Parlamentar, a partir de 03 de
julho de 2007.

Porto Velho, 12 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2397/2007

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

LUCIENE LOPES DE SOUZA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Tiziu
Jidalias, a partir de 1º de julho de 2007.

Porto Velho, 05 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2477/2007

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

LUCIVONE MARIA DE OLIVEIRA NEVES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Coordenadora de
Programas Pedagógicos, código DGS-7, na Escola do Legislativo,
a partir de 03 de julho de 2007.

Porto Velho, 06 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2359/2007

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

LUIZ JOSÉ DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Alexandre Brito,
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/Nº 2360/2007

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:
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N O M E A R

LUIZ JOSÉ DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
20, no Gabinete do Deputado Alexandre Brito, 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/Nº2462/2007

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

TORNAR SEM EFEITO

 As exonerações, dos servidores MARCIA APARECIDA
PEREIRA, MILSON ALVES DA GUIA, NEVITON SOARES DA
SILVA e NILTON KLESER BEZERRA DE ARAÚJO, efetuadas,
através do ATO/ADM/GP/Nº 2249/2007, de 29 de junho de 2007,
publicado no Diário Oficial da ALE-RO, nº.85, pág. 1615 de 06
de julho de 2007.

Porto Velho, 06 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2422/2007

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

N O M E A R

MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessora
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

ATO/ADM/GP/Nº2485/2007

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

E X O N E R A R

MARIA EUNICE T. TECCHIO, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Luizinho
Goebel, partir de 02 de julho de 2007.

Porto Velho, 09 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2444/2007

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

N O M E A R

MARIA JOSELMA DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
21, na Divisão das Comissões, 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 2371/2007

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

N O M E A R

MARIA VANILDE BRITO BERNARDO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar,
código AP-06, 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/Nº 2355/2007

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

MARILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar,
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código AP-05 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Luiz Cláudio,
a partir de 1º de julho de 2007.

Porto Velho, 04 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2447/2007

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

MARIO SIQUEIRA DE AMORIM JUNIOR, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico,
código AT-11, no Departamento de Serviços Gerais, 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/Nº2396/2007

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

E X O N E R A R

MARLI FERNANDES DE SOUZA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Tiziu
Jidalias, a partir de 1º de julho de 2007.

Porto Velho, 05 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2460/2007

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

MICHEL AGORRETA LIMA, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce na Área Administrativa da Presidência,
a partir de 02 de julho de 2007.

Porto Velho, 06 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2461/2007

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

N O M E A R

MICHEL AGORRETA LIMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
30 + G.R.G., no Gabinete do Deputado Tiziu Jidalias, a partir de
03 de julho de 2007.

Porto Velho, 06 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2413/2007

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

NACELSON RODRIGUES CARVALHO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-07, no Gabinete do Deputado Luiz Cláudio Pereira
Alves, 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/Nº2363/2007

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

NAPOLEÃO PEREIRA M. L. DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce Gabinete do Deputado
Neodi Carlos a partir de 1º de julho de 2007.

Porto Velho, 04 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 2364/2007

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

NAPOLEÃO PEREIRA M. L. DA SILVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-17, no Gabinete da Presidência, a partir de 1º de
julho de 2007.

Porto Velho, 04 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2518/2007

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

NELSON GONÇALVES TOWNES DE CASTRO, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Técnico, código AT-15, no Departamento de Comunicação
Social, a partir de 02 de julho de 2007.

Porto Velho, 12 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2420/2007

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

ODIR ANSELMO PIVA, 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

ATO/ADM/GP/Nº 2379/2007

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

PABLO ALLAN MIRANDA MOURA DOS SANTOS, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Parlamentar, código AP-03, 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/Nº2500/2007

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

PATRICIA ARAÚJO HENRIQUES DE SOUZA, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Técnico, código AST-12, no Gabinete da Deputada Daniela
Amorim, a partir de 02 de julho de 2007.

Porto Velho, 09 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2388/2007

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

PAULO DANIEL ARAUJO BENITO, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Área Administrativa
da Presidência, a partir de 1º de julho de 2007.

Porto Velho, 04 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 2389/2007

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

PAULO DANIEL ARAÚJO BENITO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-27, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de
julho de 2007.

Porto Velho, 04 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2439/2007

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

PEDRO XAVIER RIBEIRO, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Tiziu, partir
de 02 de julho de 2007.

Porto Velho, 04 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2441/2007

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

PEDRO XAVIER RIBEIRO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-06, no Gabinete da Ouvidoria Parlamentar, 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/Nº 2378/2007

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

RAIMUNDA CHAGAS DA SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-13, 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/Nº 2367/2007

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

REGINALDO ROBSON BRITO DE OLIVEIRA, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Parlamentar, código AP-07, 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/Nº 2468/2007

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

RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento
em Comissão ,que exercia na Área Administrativa da
Presidência, a partir de 02 de julho de 2007.

Porto Velho, 06 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº 2356/2007

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

ROGÉRIO DA SILVA RAVANELLO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar,
código AP-30, no Gabinete do Deputado Alexandre Brito, a partir
de 1º de julho de 2007.

Porto Velho, 04 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2435/2007

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

ROSANA APARECIDA ARRUDA BARBOSA, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Parlamentar, código ASP-08, 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

ATO/ADM/GP/Nº 2400/2007

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

ROSIMARY COSTA DA PAIXÃO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-10, no Gabinete da Ouvidoria, 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 2424/2007

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

ROSIMEIRE CHAVES AGUIAR, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora 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

ATO/ADM/GP/Nº2406/2007

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

SEBASTIÃO PRUDENTE GONÇALVES, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Área Administrativa
da Presidência, 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 2489/2007

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

SHEILA J. POTENZA GOMES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código
AP-02, no Gabinete do Deputado Luizinho Goebel, a partir de
03 de julho de 2007.

Porto Velho, 09 de julho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


