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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 7ª LEGISLATURA
Às quinze horas e vinte e dois minutos do dia seis de abril do ano dois mil
e nove, reuniu-se a Assembléia Legislativa do Estado, ordinariamente, em
sua sede, na capital do Estado, sob a Presidência do Senhor Deputado
Neodi, secretariada pelos Senhores Deputados Valter Araújo e Euclides
Maciel, com a presença dos Senhores Deputados Tiziu Jidalias, Amauri dos
Santos, Edson Martins, Ezequiel Neiva, Jair Miotto, Luizinho Goebel, Miguel
Sena, Kaká Mendonça, Valter Araújo, Neri Firigolo, Professor Dantas,
Ribamar Araújo, Euclides Maciel, Maurinho Silva, Doutor Alexandre, Lebrão,
Jesualdo Pires, Luiz Cláudio, Wilber Coimbra, Neodi e a Senhora Deputada
Daniela Amorim. Estiveram ausentes os Senhores Deputados Marcos
Donadon, Maurão de Carvalho e Valdivino Rodrigues. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. Foi lida e
aprovada a ata da sessão anterior. Foi lido o seguinte expediente recebido:
Mensagem nº 043/09 do Poder Executivo, encaminhando veto total ao
Projeto de Lei que Cria o Cadastro para Bloqueio do Recebimento de
Ligações de Telemarketing, denominado Não Importune; Mensagem nº
044/09 do Poder Executivo, encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei
que Dispõe sobre a disponibilização na rede mundial de computadores 
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internet, nos seus sítios eletrônicos oficiais, os dados relativos à licitações
pública dos Poderes do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas e
Defensoria Pública; Mensagem nº 045/09 do Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que Altera dispositivos da Lei Complementar
nº 420, de 09 de janeiro de 2008, e dá outras providências; Mensagem nº
046/09 do Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei que Introduz
alterações na Lei nº 688, de 27 de dezembro de 1996, que institui o
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação  ICMS;
Mensagem nº 047/09 do Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que Altera a Lei nº 222, de 25 de janeiro de
1989, que dispõe sobre as taxas estaduais; Mensagem nº 048/09 do
Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei que Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito por Superávit Financeiro até o montante de R$
2.400.000,00 em favor da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia;
Mensagem nº 049/09 do Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei
que Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito por Superávit Financeiro até
o montante de R$ 5.245.298,66 em favor do Fundo de Aperfeiçoamento
dos Serviços Judiciais  FUJU; Mensagem nº 050/09 do Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Suplementar até o montante de R$ 3.841.000,00 em favor da
Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria  CGAG; Requerimento do
Senhor Deputado Tiziu Jidalias, justificando suas ausências nas sessões
dos dias 24, 25 e 31 de março e 01 de abril de 2009; Requerimento do
Senhor Deputado Miguel Sena, justificando sua ausência na sessão do dia
31 de março de 2009. Requerimento do Senhor Deputado Maurão de
Carvalho, justificando suas ausências nas sessões dos dias 30 e 31 de
março de 2009 e 01 de abril de 2009; Requerimento do Senhor Deputado
Euclides Maciel, justificando sua ausência na sessão do dia 31 de março de
2009; Requerimento do Senhor Deputado Valdivino Rodrigues, justificando
suas ausências nas sessões dos dias 06 e 07 de abril de 2009; Ofício
Circular nº 001/09 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome  Secretaria Nacional de Assistência social, comunicando a
transferência de recursos destinados à manutenção dos Serviços de Ação
Continuada; Requerimento do Senhor Deputado Marcos Donadon,
justificando sua ausência na sessão do dia 06 de abril de 2009. Nas BREVES
COMUNICAÇÕES, fizeram uso da palavra os Deputados Luizinho Goebel,
Professor Dantas, Wilber Coimbra e Euclides Maciel. No GRANDE
EXPEDIENTE, falaram os Deputados Doutor Alexandre, Valter Araújo e
Jesualdo Pires. Nas COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS, usaram a tribuna
os Deputados Tiziu Jidalias e Luiz Cláudio. A seguir, passou-se à primeira
parte da ORDEM DO DIA, ocasião em que foram apresentadas e lidas as
seguintes matérias: Projeto de Lei de autoria do Deputado Jesualdo Pires,
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que Declara de Utilidade Pública a Associação de Integração Social e
Solidária Divina Providência  AISSP; Requerimento de autoria do
Deputado Neodi, dirigido à Mesa, requerendo seja aprovado voto de
pesar aos familiares do Senhor Doutor Delegado César Pizzano, Secretário
Adjunto da Secretaria de Segurança Pública, Defesa e Cidadania do
Estado de Rondônia  SESDEC, que faleceu no dia 04 de abril próximo
passado; Requerimento de autoria do Deputado Miguel Sena, dirigido à
Mesa, requerendo seja aprovado Voto de Pesar à família do Delegado
Cesar Pizano, falecido no dia 04 de abril de 2009, vitima de tentativa de
assalto; Requerimento de autoria do Deputado Wilber Coimbra, dirigido
à Mesa, requerendo seja aprovado Voto de Pesar à família do Delegado
Cesar Pizzano, falecido no dia 04 de abril de 2009, vítima de tentativa de
assalto; Requerimento de autoria do Deputado Valter Araújo, dirigido à
Mesa, requerendo seja aprovado Voto de Pesar à família do Delegado
Cesar Pizzano, falecido no dia 04 de abril de 2009, e requer seja
observado um minuto de silêncio. Requerimento de autoria do Deputado
Neri Firigolo, dirigido ao Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania do
Estado de Rondônia, requerendo informações acerca do funcionamento
da Delegacia especializada de Defesa da Mulher e da família.
Requerimento de autoria do Deputado Ezequiel Neiva, dirigido à Mesa,
requerendo ao Poder Executivo resposta em relação a indicação
anteriormente encaminhada, concernente a reforma do Quartel da Policia
Militar de Pimenteiras do Oeste  apresentada em 28 de março de 2007.
Indicações de autoria do Deputado Jesualdo Pires, sugerindo ao Poder
Executivo a reforma e ampliação da Escola de Ensino Fundamental
Florestan Fernandes, localizada no município de Presidente Médici; a
elaboração de projeto para construção de galeria tipo BDCC, com
dimensões 3x4x12m, na Linha 86, sentido Rondolândia, localizada no
Município de Ji-Paraná e a recuperação e manutenção da Linha 86,
localizada no Município de Ji-Paraná; Indicações de autoria do Deputado
Neri Firigolo, sugerindo ao Poder Executivo a manutenção e recuperação
da Avenida Norte Sul / Linha 184 no Município de Rolim de Moura; a
manutenção e recuperação da Linha 208, no Município de São Felipe;
Indicação de autoria do Deputado Tiziu Jidalias, sugerindo ao Poder
Executivo a ampliação do Programa Pró-Funcionários para os Municípios
de Ariquemes, Buritis, Jaru e Machadinho do Oeste; Indicação de autoria
do Deputado Neodi, sugerindo ao Poder executivo a instalação de
Unidade da SEDAM no Município de Espigão do Oeste; Indicações de
autoria do Deputado Ezequiel Neiva, sugerindo ao Poder Executivo a
implantação de uma Delegacia de Polícia Civil no Município de Theobroma;
a construção do quartel da policia Militar no município de Theobroma e a
instalação de um Posto da Policia Militar no Distrito de Palmares do Oeste,
Município de Theobroma; Indicações de autoria do Deputado Lebrão,
sugerindo ao Poder Executivo a implantação do Programa de Incentivo
a piscicultura Pró-Peixe no Município de Seringueiras e a aquisição de
quatro ambulâncias equipadas com UTI Móvel, para o Município de Porto
Velho; Indicações de autoria do Deputado Miguel Sena, sugerindo ao
Poder Executivo a execução da operação cidade limpa, atendendo as
seguintes localidades: Distrito de Bandeirantes, Município de Porto Velho;
Distrito de Abunã, Município de Porto Velho; Distrito de Mutum Paraná,
Município de Porto Velho; Distrito de Vista Alegre do Abunã, Município de
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Porto Velho; Distrito de Extrema, Município de Porto Velho; Distrito de Jaci
- Paraná, Município de Porto Velho; Distrito de Nova Califórnia, Município de
Porto Velho; Município de Guajará Mirim e na zona urbana e nos Distritos das
Linhas 20 e 28, Município de Nova Mamoré; Indicações de autoria do
Deputado Euclides Maciel, sugerindo ao Poder Executivo a aquisição de um
tanque de resfriamento de leite completo para atender o Município de Buritis;
a construção de um vestiário e iluminação pública no campo de futebol
municipal de Buritis; a construção de diversos pontos cobertos de moto no
Município de Buritis e a construção de um novo Fórum no Município de JiParaná; Indicação de autoria do Deputado Amauri dos Santos, sugerindo
ao Poder Executivo a construção de quatro salas de aulas, um refeitório e
um alojamento para ampliação do Ensino Médio, na Escola Manoel Ribeiro,
Distrito de Palmares do Oeste, Município de Theobroma. Na segunda parte
da ORDEM DO DIA, foram aprovadas em discussão única e votação, as
seguintes matérias: Requerimento de autoria do Deputado Neodi, dirigido à
Mesa, requerendo seja aprovado voto de pesar aos familiares do Senhor
Doutor Delegado César Pizzano, Secretário Adjunto da Secretaria de
Segurança Pública, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia  SESDEC,
que faleceu no dia 04 de abril próximo passado; Requerimento de autoria
do Deputado Miguel Sena, dirigido à Mesa, requerendo seja aprovado Voto
de Pesar à família do Delegado Cesar Pizzano, falecido no dia 04 de abril de
2009, vitima de tentativa de assalto; Requerimento de autoria do Deputado
Wilber Coimbra, dirigido à Mesa, requerendo seja aprovado Voto de Pesar
à família do Delegado Cesar Pizzano, falecido no dia 04 de abril de 2009,
vítima de tentativa de assalto; Requerimento de autoria do Deputado Valter
Araújo, dirigido à Mesa, requerendo seja aprovado Voto de Pesar à família
do Delegado Cesar Pizzano, falecido no dia 04 de abril de 2009, e requer
seja observado um minuto de silêncio. Foram aprovadas em 1ª discussão e
votação, pelo processo de votação simbólica, por maioria de votos, as
seguintes matérias: Projeto de Lei 486/09 de autoria do Poder Executivo,
que Dispõe sobre o subsídio da carreira do Defensor Público do Estado de
Rondônia, e dá outras providências; Projeto de Lei 491/09 de autoria do
Poder Executivo que Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 1052, de 19
de fevereiro de 2002; Projeto de Lei 494/09 de autoria do Poder Executivo
que Dispõe sobre a estrutura da carreira de Procurador do Estado e dá
outras providências. Foi aprovado em 1ª discussão e votação, pelo processo
de votação nominal, por maioria absoluta de votos, o Projeto de Lei
Complementar 142/09 de autoria do Poder Executivo que Altera e acrescenta
dispositivos à Lei Complementar nº 432 de 03 de março de 2008, e dá
outras providências, aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis. Foi
aprovada em 1ª discussão e votação, pelo processo de votação nominal,
por dois terços de votos, a Proposta de Emenda Constituição 025/09 de
autoria do Deputado Valter Araújo, que Modifica dispositivos da Constituição
Estadual para adequá-los ao texto da Constituição Federal, aprovado com
18 (dezoito) votos favoráveis. Nas COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES,
não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente antes de encerrar, convocou sessão ordinária para o dia sete do
corrente ano, no horário regimental. Para constar eu, Segundo Secretário,
elaborei a presente ata, que depois de lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário das Deliberações às dezessete horas e cinqüenta e quatro
minutos do dia seis de abril do ano dois mil e nove.
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 17ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 7ª LEGISLATURA

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA  Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de execução da operação
Cidade Limpa, na zona urbana e nos Distritos das linhas 20 e 28 no
município de Nova Mamoré/RO.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a necessidade de
execução da operação Cidade Limpa, na zona urbana e nos Distritos das
linhas 20 e 28 no município de Nova Mamoré/RO.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem por finalidade que seja executada a
operação Cidade Limpa, na zona urbana e nos Distritos das linhas 20 e 28
no município de Nova Mamoré/RO, tendo em vista que o alto índice de
ocorrência de chuvas naquela região proporciona desenvolvimento de
barreiras naturais formadas por empoçamento de água pluviais,
crescimento acelerado de vegetação rasteiras e outros óbices decorrentes
de fatores naturais que criam transtornos a população principalmente das
áreas periféricas daquele município.
Plenário das Deliberações, 1 de abril de 2009.
Miguel Sena  1º Vice-Presidente
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA  Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de execução da operação
Cidade Limpa no município de Guajará-Mirim/RO.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a necessidade de
execução da operação Cidade Limpa no município de Guajará-Mirim/RO.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem por finalidade que seja executada a
operação Cidade Limpa no município de Guajará-Mirim/RO, tendo em vista
que o alto índice de ocorrência de chuvas naquela região proporciona
desenvolvimento de barreiras naturais formadas por empoçamento de
água pluviais, crescimento acelerado de vegetação rasteiras e outros
óbices decorrentes de fatores naturais que criam transtornos a população
principalmente das áreas periféricas daquele município.
Plenário das Deliberações, 1 de abril de 2009.
Miguel Sena  1º Vice-Presidente
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA  Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de execução da operação
Cidade Limpa, no distrito de Nova Califórnia, município de Porto Velho/RO.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a necessidade de
execução da operação Cidade Limpa, no distrito de Nova Califórnia,
município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem por finalidade que seja executada a
operação Cidade Limpa no distrito de Nova Califórnia, tendo em vista que
o alto índice de ocorrência de chuvas naquela região proporciona
desenvolvimento de barreiras naturais formadas por empoçamento de
água pluviais, crescimento acelerado de vegetação rasteiras e outros
óbices decorrentes de fatores naturais que criam transtornos a população
principalmente das áreas periféricas daquele distrito.
Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2009.
Miguel Sena  1º Vice-Presidente
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA  Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de execução da operação
Cidade Limpa no distrito de Jaci-Paraná município de Porto Velho.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a necessidade de
execução da operação Cidade Limpa no distrito de Jaci-Paraná município
de Porto Velho.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem por finalidade que seja executada a
operação Cidade Limpa no distrito de Jaci-Paraná, tendo em vista que o
alto índice de ocorrência de chuvas naquela região proporciona
desenvolvimento de barreiras naturais formadas por empoçamento de
água pluviais, crescimento acelerado de vegetação rasteiras e outros
óbices decorrentes de fatores naturais que criam transtornos a população
principalmente das áreas periféricas daquele distrito.
Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2009.
Miguel Sena  1º Vice-Presidente
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA  Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de execução da operação
Cidade Limpa, no distrito de Extrema, município de Porto Velho/RO.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a necessidade de
execução da operação Cidade Limpa, no distrito de Extrema, município de
Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem por finalidade que seja executada a
operação Cidade Limpa no distrito de Extrema, tendo em vista que o alto
índice de ocorrência de chuvas naquela região proporciona desenvolvimento
de barreiras naturais formadas por empoçamento de água pluviais,
crescimento acelerado de vegetação rasteiras e outros óbices decorrentes
de fatores naturais que criam transtornos a população principalmente das
áreas periféricas daquele distrito.
Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2009.
Miguel Sena  1º Vice-Presidente
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA  Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de execução da operação
Cidade Limpa, no distrito de Vista Alegre do Abunã, município de Porto
Velho/RO.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a necessidade de
execução da operação Cidade Limpa, no distrito de Vista alegre do Abunã,
município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem por finalidade que seja executada a
operação Cidade Limpa no distrito de Vista Alegre do Abunã, tendo em
vista que o alto índice de ocorrência de chuvas naquela região proporciona
desenvolvimento de barreiras naturais formadas por empoçamento de
água pluviais, crescimento acelerado de vegetação rasteiras e outros
óbices decorrentes de fatores naturais que criam transtornos a população
principalmente das áreas periféricas daquele distrito.
Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2009.
Miguel Sena  1º Vice-Presidente
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA  Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de execução da operação
Cidade Limpa, no distrito de Mutum, município de Porto Velho/RO.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a necessidade de
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execução da operação Cidade Limpa, no distrito de Mutum, município de
Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem por finalidade que seja executada a
operação Cidade Limpa no distrito de Mutum, tendo em vista que o alto
índice de ocorrência de chuvas naquela região proporciona desenvolvimento
de barreiras naturais formadas por empoçamento de água pluviais,
crescimento acelerado de vegetação rasteiras e outros óbices decorrentes
de fatores naturais que criam transtornos a população principalmente das
áreas periféricas daquele distrito.
Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2009.
Miguel Sena  1º Vice-Presidente
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA  Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de execução da operação
Cidade Limpa, no distrito de Abunã, município de Porto Velho/RO.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a necessidade de
execução da operação Cidade Limpa, no distrito de Abunã, município de
Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem por finalidade que seja executada a
operação Cidade Limpa no distrito de Abunã, tendo em vista que o alto
índice de ocorrência de chuvas naquela região proporciona desenvolvimento
de barreiras naturais formadas por empoçamento de água pluviais,
crescimento acelerado de vegetação rasteiras e outros óbices decorrentes
de fatores naturais que criam transtornos a população principalmente das
áreas periféricas daquele distrito.
Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2009.
Miguel Sena  1º Vice-Presidente
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MIGUEL SENA  Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de execução da operação
Cidade Limpa, no distrito de União Bandeirantes, município de Porto Velho/
RO.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a necessidade de
execução da operação Cidade Limpa, no distrito de União Bandeirantes,
município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem por finalidade que seja executada a
operação Cidade Limpa no distrito de União Bandeirantes, tendo em vista
que o alto índice de ocorrência de chuvas naquela região proporciona
desenvolvimento de barreiras naturais formadas por empoçamento de
água pluviais, crescimento acelerado de vegetação rasteiras e outros
óbices decorrentes de fatores naturais que criam transtornos a população
principalmente das áreas periféricas daquele distrito.
Plenário das Deliberações 02 de abril de 2009.
Miguel Sena  1º Vice-Presidente
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO  Indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia em proceder através da EMATER, e da
SEDES, a implantação do Programa de Incentivo a piscicultura Pro-Peixe
no município de Seringueiras.
O Deputado que a presente subscreve, nas formas regimentais,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade em proceder através da Associação de Assistência Técnica e
Extensão Rural  EMATER, e da Secretaria de Desenvolvimento  SEDES,
a implantação do Programa de Incentivo a piscicultura Pro-Peixe no
município de Seringueiras.
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JUSTIFICATIVA
O Governo do Estado de Rondônia através da Associação de
Assistência Técnica e Extensão Rural  EMATER e da Secretaria de
Desenvolvimento  SEDES, tem feito ao longo dos últimos anos uma das
mais eficientes gestões em favor do desenvolvimento de Rondônia. O
município de Seringueiras tem um grande potencial hídrico por estar situado
em um dos maiores mananciais de água doce do Brasil e devido a grande
quantidade de pequenos produtores querendo implantar nas suas
propriedades a aqüicultura, é que proporcionaria o crescimento e a
valorização da comunidade local, com geração de emprego e renda tanto
para o município como para o Estado.
Consciente da importância para a economia do Estado é que
contamos com a pronta ação de nosso Governo quanto ao atendimento
desta indicação.
Plenário das Deliberações, 23 de março de 2009.
Lebrão  Deputado Estadual
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Indica ao Senhor
Governador a necessidade de instalação de um Posto da Polícia Militar no
distrito de Palmares do Oeste, município de Theobroma/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve na forma regimental,
indica ao Governo do Estado a necessidade de viabilizar a implantação de
Posto da Polícia Militar no Distrito de Palmares do Oeste, município de
Theobroma/RO.
JUSTIFICATIVA
O referido Distrito encontra-se localizado a 30 K da sede do
município e já possui Posto do IDARON, colégio municipal Manoel Ribeiro
Mendes, com cerca de mil alunos diário e vários comércios, além de haver
seis assentamentos de sem terras, quais sejam: La Marca I e II, Antônio
Conselheiro I e II, Raio de Sol e Vale Encantado.
Justificamos também a presente indicação levando em
consideração as informações colhidas junto às população que o Distrito já
possui estrutura suficiente para comportar o referido Posto PM, bem como
a necessidade da população que gira em torno de quatro mil habitantes, os
quais reivindicam a obra para criar melhores condições de segurança pública,
retorno mais ágil das ocorrências registradas, bem como proporcionar o
acesso a Polícia e a sensação de segurança reine no seio da comunidade.
Outro fato, relevante é o investimento que o Estado ou a própria
comunidade tem de fazer para deslocar o policiamento da sede do município
para fazer policiamento ordinário ou esporádico, quando em operações ou
eventos, pois o Distrito fica a 30 Km.
Assim sendo, julgamos como maior amparo a implantação do
Posto de Policia Militar no Distrito de Palmares, é a presença do Estado
naquela localidade, dando garantias de segurança a todo cidadão, além
de poder contar com o apoio dos nobres pares legisladores.
Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2009.
Ezequiel Neiva  3º Secretário
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA  Indica ao Senhor
Governador a necessidade de construir o quartel da Policia Militar no município
de Theobroma/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve na forma regimental,
indica ao Governo do Estado a necessidade de viabilizar a construção de
um Quartel para a Polícia Militar no município de Theobroma/RO.
JUSTIFICATIVA
A solicitação preterida visa melhorar as instalações dos Policiais
Militares, que atualmente é composto por um efetivo de 11 Policiais Militares,
02 viaturas, e se encontram numa pequena casa que não satisfaz as
necessidades físicas, nem proporcionam segurança necessária para os
Militares e nem para o armamento e munições, sendo que para a referida
obra, a prefeitura já destinou uma área apropriada.
Justificamos a presente indicação levando em consideração as
informações colhidas junto às autoridades municipais como também os
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Policiais daquele destacamento que reivindicam a obra para criar melhores
condições, bem como dar mais dignidade aos servidores que desempenham
suas atividades policiais naquele município, como força policial do Estado.
Assim sendo, apresentamos esta indicação e contamos com o
apoio dos nobres pares legisladores.
Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2009.
Ezequiel Neiva - 3º Secretário
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL  Indica ao Senhor
Governador do Estado de Rondônia, a construção de um novo Fórum no
município de Ji-Paraná/RO.
O Deputado que o presente subscreve, ouvido o Plenário, na
forma regimental, indica ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, a
possibilidade em construir um novo Fórum em Ji-Paraná/RO.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação visa atender uma grande demanda dos
moradores, cujo município expande a cada dia em todas as áreas necessárias.
Com a construção de um novo e amplo fórum, beneficiará tanto os
moradores que residem na cidade como também aos que estão mais distantes
no referido Município. Um dos principais objetivos da construção do Fórum
no 2º Distrito é desafogar o Fórum do 1 º Distrito, e cumprindo um dos
princípios Constitucionais que é a Celeridade Processual, tratando assim de
forma mais digna o usuário da justiça. Em razão disso, em face a grande
procura da comunidade jiparanaense, certamente uma unidade da Justiça
Estadual propiciará um atendimento com maior eficiência, inclusive na busca
da eficácia plena da atuação do estado em beneficio ao cidadão.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009.
Euclides Maciel  Deputado Estadual
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA  Indica ao Senhor
Governador a necessidade de implantação de uma Delegacia de Policia Civil,
no município de Theobroma  RO
O Parlamentar que o presente subscreve na forma regimental,
indica ao Senhor Governador do Estado à necessidade de implantação de
uma Delegacia de Policia Civil, no município de Teobroma-RO.
JUSTIFICATIVA
Justificamos a presente indicação levando em consideração as
informações colhidas junto às autoridades municipais que reivindicam a obra
para criar melhores condições de investigações policiais, retorno mais ágil
das ocorrências registradas, bem como proporcionar acesso a Policia Civil
naquela cidade, evitando assim um dispêndio maior de recursos para o
deslocamento a cidade de Jaru, que fica a 30 quilômetros, onde se encontra
a sua jurisdição, proporcionando assim melhores condições de segurança
aquela comunidade que tão somente conta com a presença da Policia Militar
e evitando um dispêndio financeiro do cidadão e do Estado quando do
registro de ocorrências naquele Município.
Outro fato, que também serve como justificativa a presente
indicação é demonstra maior amparo a implantação de uma Delegacia de
Policia judiciária Estadual em Teobroma-RO, é o presença do Estado naquela
localidade como autoridade judiciária estadual, disponível a todos cidadão,
além de poder contar com o apoio dos nobres Legisladores.
Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2009
Deputado Ezequiel Neiva - 3º Secretário
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de reforma e ampliação da Escola de Ensino
Fundamental Florestan Fernandes, localizada no município de Presidente
Medici  RO
O Parlamentar que o presente subscreve, em uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais, indica ao Poder
Executivo a necessidade de reforma e ampliação da Escola Estadual de
Ensino Florestan Fernandes, localizada no município de Presidente Medici 
RO.
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JUSTIFICATIVA
Visando beneficiar comunidade estudantil da referida escola,
temos como objetivos destinar recursos para reforma e ampliação do
prédio da mesma, haja vista a necessidade de construção de uma sala
para instalação de computadores, visando diversificar metodologia de
ensino da instituição, salientando a real necessidade de garantir aos
estudantes e professores, ambiente adequado para o fortalecimento da
aprendizagem dos jovens rondonienses.
Vale ressaltar ainda a importância da reforma desta instituição,
pois se trata de suprir a carência da população do Município que usufrui
das dependências da escola para capacitar e educar seus alunos, além
de atender está justa reivindicação da população docente e discente da
escola.
Dada à relevância do pleito conto com a aprovação dos nobres
Pares.
Plenário das Deliberações, 03 de abril de 2009
Jesualdo Pires - Deputado Estadual
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EEZEQUIEL NEIVA - Requer ao
Poder Executivo resposta a indicação de reformado o Quartel da Policia
Militar de Pimenteiras do Oeste  RO apresentada em 28 de março de
2007.
O Parlamentar que o presente subscreve na forma regimental,
requer ao Poder Executivo, a indicação de reformado o quartel de Policia
Militar de Pimenteiras do Oeste  RO, apresentada em 28 de março 2007.
JUSTIFICATIVA
Vimos na presente indicação, uma forma de proporcionar aos
servidores Militares do Estado, que exercem suas funções laborativa
naquela cidade, o conforto necessário para o desempenho das funções
e o conforto necessário à população local.
Queremos também proporcionar aos visitantes que procuram
naquela região de fronteira, o lazer que Pimenteiras tem a oferecer pelo
sua localização geográfica, uma visão real e positiva pela boa apresentação
das instalações da nossa Policia Militar.
No mais as instalações que abrigam aqueles policiais estão em
péssimas condições de funcionabilidade, justificada pela idade e pela
falta de manutenção.
Outrossim, conto com o entendimento do Senhor Governador,
que conhece a região e sabe das dificuldades e necessidades que nossa
Policia Militar possui.
Solicito ainda o apoio dos demais Pares.
Plenário das Deliberações, 11 de março de 2008
Deputado Ezequiel Neiva - 3º Secretário.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO WILBER COIMBRA  Requer
Moção de Pesar a família do Delegado Cesar Pizzano.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer à Mesa Diretora que seja encaminhado Moção Pesar
à família do Delegado Cesar Pizzano, falecido no dia 04 de abril de 2009,
vitima de tentativa de assalto.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados, o Delegado Cesar Pizzano, ingressou na
Policia Civil, na Policia Civil em 1991, profissional competente e dedicado,
sempre pautou-se pelo constante combate a violência e a criminalidade,
teve atuação marcante na Segurança Pública do nosso Estado. Foi
convidado pelo Ex-Governador Valdir Raupp, para assumir a função de
Adjunto na Secretária de Segurança Pública. E em 1996, assumiu a
titularidade da pasta, permanecendo até 1998. No ano de 1999, assumiu
como delegado regional na cidade de Guajará-Mirinm, onde implantou a
Força Especializada em Repressão Armada (FERA). No ano de 2003,
assumia a diretoria executiva da Superintendência de Assuntos
Penitenciários, deixando a função em 2005, para assumir a Delegacia
Regional de Ji-Paraná. E em 2007, assumia novamente como Adjunto da
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Secretaria da Segurança Pública. O Delegado Cesar Pizzano nasceu na
cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, cidade que concedeu-lhe
recentemente o titulo de Cidadão Honorário.
Aos familiares enlutados nossos pêsames e rogamos a Deus que os
conforte neste momento, na certeza que acolherá esse seu filho.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009
WILBER Coimbra/ALE.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MIGUEL SENA  Requer Moção de
Pesar à família do Delegado Cesar Pizzano.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos regimentais,
requer à Mesa Diretora que seja encaminhado Moção de Pesar à família do
Delegado Cesar Pizzano, falecido, no dia 04 de abril de 2009, vitima de
tentativa de assalto.
JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares, o delegado Cesar Pizzano, exerceu
vários cargos na administração pública e foi eleito para Câmara de
Vereadores de Colorado do Oeste em 1992. Ingressou na Policia Civil de
Rondônia em 1991. Em 1994, se condidatou a deputado Federal, garantindo
6 mil votos. Foi Convidado pelo ex-Governador Valdir Raupp, para assumir
a função de adjunto na Secretaria de Segurança Pública. E em 1996,
assumia a titularidade da pasta, permanecendo até 1998. No ano de 1999,
como delegado regional na cidade de Guajará  Mirim, implantou a Força
Especializada em Repressão Armada (FERA). Em 2003 assumiu a diretoria
executiva da Superintendência de Assuntos Penitenciários, deixando a
função em 2005 para assumir a Delegacia Regional de Ji-Paraná. E em
2007, assumiu novamente como Adjunto da Segurança Pública. O Delegado
Cesar Pizzano nasceu na cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná,
cidade na qual lhe concedeu recentemente o titulo de Cidadão Honorário.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009
Deputado Miguel Sena - 1º Vice-Presidente
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de recuperação e manutenção da Linha 86,
localizada no município de Ji-Paraná  RO.
O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais, indica ao
Poder Executivo a necessidade de viabilizar recuperação e manutenção da
Linha 86, localizada no município de Ji-Paraná  RO.
JUSTIFICATIVA
Alinha 86 é uma importante via de ligação do Estado de Rondônia
com o Mato Grosso, sustentando crescente trafego de veículos,
principalmente no escoamento de produtos agrícolas e pecuários de toda
a região e que devido a este fato a Prefeitura Municipal não dispõe de
recursos próprios para fazer melhorias e manutenção na referida Linha.
Vale ressaltar que em virtude da importância e relevância da
concretização do requerido nesta Indicação torna-se imprescindível que o
Estado aloque recursos para que possam ser sanados prejuízos oriundos
da utilização da mesma por produtores que nela trafegam diariamente,
suprindo esta justa reivindicação da população residente na localidade.
Conto com a aprovação dos nobres Pares face à relevância deste
pleito.
Plenário das Deliberações, em 03 de abril de 2009
Deputado Jesualdo Pires - 1º Secretário da ALE
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de projeto para construção de galeria tipo BDCC,
com dimensões 3x3x12m, na linha 86, localizada no município de Ji-Paraná
 RO.
O Parlamentar que a presente subscreve, em uso de suas
atribuições legais e obdecendo as formalidades regimentais, indica ao Poder
Executivo a necessidade da elaboração de projeto para manutenção de
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uma galeria tipo BDCC, com dimensões 3x4x12m, na linha 86, sentido
Rondolândia, localizada no município de Ji-Paraná  RO.
JUSTIFICATIVA
Nossa propositura tem por objetivo atende a uma antiga e justa
reivindicação da população do município de Ji-Paraná, que há muito
necessita da construção de uma galeria na referida Linha, para que melhore
o acesso as demais localidades pertencentes à região.
Vale ressaltar que realização de tal empreendimento é de vital
importância para melhoria da qualidade de vida da população da região,
que utiliza a supracitada via para deslocamento para outras localidades,
além de facilitar o escoamento de produção outras regiões do Estado.
Diante do exposto, conto com a aprovação dos nobres Pares.
Plenário das Deliberações, em 03 de abril de 2009
Jesualdo Pires - Deputado Estadual
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JOSÉ AMAURI DOS SANTOS  Indica
ao Poder Executivo Estadual a construção de 04 (quatro) salas de aulas,
01 (um) refeitório e 01 (um) alojamento para ampliação do Ensino Médio,
na Escola Manuel Ribeiro, no distrito de Palmaires do Oeste, no município
de Teobroma.
Senhor Presidente nobres Deputados, o Deputado que subscreve,
obedecendo ao disposto no regimento interno e ouvido o Douto Plenário,
indica ao Poder executivo Estadual, a necessidade de construção de 04
(quatro) salas de aulas, 01 (um) refeitório e 01 (um) alojamento para
ampliação do Ensino Médio, na Escola Manuel Ribeiro, no distrito de Palmares
do Oeste no município de Teobroma.
JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares
A presente indicação dispõe sobre a necessidade da construção
de 04 (quatro) salas de aulas, 01 (um) refeitório e 01 (um) alojamento,
para ampliação do Ensino Médio, pois há carência de espaço físico para
receber a quantidade de alunos, na Escola Manuel Ribeiro, no distrito de
Palmares do Oeste, no município de Teobroma, tendo em vista, e como é,
de conhecimento dos nobres Colegas, as Escolas Municipais somente
atendem seus alunos até a oitava série do Ensino Fundamental, razões
esta, e que, esperamos que seja a presente indicação aprovada.
Plenário das Deliberações, 26 de março de 2009
Deputado José Amauri dos Santos - 2º Secretário
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI  Indica ao Senhor Governador
sobre a necessidade da instalação de uma Unidade da SEDAM, no município
de Espigão DOeste.
O Deputado que a pressente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Senhor Governador do Estado, sobre a necessidade da instalação
de uma Unidade da Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental 
SEDAM, no município de Espigão DOeste.
JUSTIFICATIVA
Excelentíssimos Deputados, faz-se necessário a instalação de
uma Unidade da SEDAM, no município de Espigão DOeste, por ter este
uma imensa área geográfica possuindo várias empresas madeireiras e
outras, que dependem de um escritório desse órgão. Que esta unidade da
SEDAM, possa exercer a sua função, no intuito de facilitar aos cidadãos
que necessitam da prestação de serviços da Secretária no município de
Espigão DOeste e regiões circunvizinhas.
Contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação desta
propositura.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009
Deputado Neodi - Presidente
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS - Indica a necessidade
da ampliação do Programa Pro Funcionários para os municípios de
Ariquemes, Buritis, Jaru e Machadinho DOeste.
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O Parlamentar que este subscreve, indica na forma regimental
ao Poder Executivo Estadual, com cópia a Senhora Secretária de Estado
da Educação Prof. Marli Fernandes de Oliveira Cahulla, a necessidade da
ampliação do Programa Pro-Funcionários par os municípios de Ariquemes
Buritis Jaru e Machadinho DOeste.
JUSTIFICATIVA
Todos os profissionais da Educação Básica que atuam nos serviços
de merenda, administração, biblioteca, laboratórios, vigilância e infraestrutura material e ambiental necessitam de capacitação, para melhorar
o desempenho de cada profissional bem como uma maior satisfação da
clientela escolar.
Plenário das Deliberações, 31 de março de 2009
Tiziu Jidalias - Deputado Estadual.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de manutenção e recuperação da Linha 208, no
município de São Felipe/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Poder executivo, sobre a necessidade de efetuar recuperação
da trecho da Linha 208, saída para o município de São Felipe, com
patrolamento e encascalhamento a fim de propiciar melhor trafegabilidade
neste trecho.
JUSTIFICATIVA
Nossa solicitação prende-se ao fato da necessidade urgente em
recuperar o trecho da Linha 208, saída para o município de São Felipe/RO,
onde a mesma tem um fluxo enorme de veículos pesados, caminhões de
transporte de gêneros alimentícios bem como o escoamento da produção
de cana de açúcar para abastecer a industria de álcool, ocasionando
transtorno diário aos munícipes que necessitam desta via para deslocar-se
a outros municípios.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009
Dep. Neri Firigolo
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO - Indica ao Poder
Executivo a necessidade de manutenção e recuperação da Av. Norte Sul/
Linha 184 no município de Rolim de Moura.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Poder Executivo, sobre a necessidade de efetuar melhoria através
de recapeamento asfáltico na BR 364, na Av. Norte Sul/Linha 184, que
corta o município de Rolim de Moura.
JUSTIFICATAIVA
Necessário se faz solicitarmos ao Governo do Estado de Rondônia
através do Departamento de Estrada de Rodagem a efetuar o trabalho de
melhoria através de recapeamento asfaltico da BR 364, especificamente
na Av. Norte Sul;Linha 184, que corta o município de Rolim de Moura/RO,
pois a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade
ocasionando vários acidentes e colocando constantemente em risco os
municipes que ali residem e utilizam esta importantíssima artéria para sua
locomoção diária.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009
Dep. Neri firigolo.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Indica ao Poder
Executivo a necessidade da construção de diversos pontos cobertos de
moto-taxi no município de Buritis-RO.
O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário, na
forma regimental, INDICA ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
a Construção de diversos pontos de Moto-Taxi em vários setores no Município
de Buritis-RO.
JUSTIFICATIVA
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A Construção de pontos de moto-taxi neste município vem atender
a solicitação dos moto-taxistas, para dar maior comodidade e prestarem
um melhor serviço aos usuários deste meio de transporte. Informo
outrossim, que a referida construção fica no valor de R$70.000,00 (setenta
mil reais).
Nossa propositura visa otimizar este segmento de transporte urbano
que agiliza o deslocamento de pessoas no âmbito municipal a um custo
baixíssimo. Outro fator importante para a construção deste ponto, esta
diretamente ligado ao passageiro que em tempo de chuva não tem onde se
proteger da mesma.
Essa solicitação vem através do Vereador José Roberto Basilio de
Souza (PSDB), que sempre vem lutando para levar benefícios ao município
de Buritis. Nossa atuação neste parlamento é sempre voltada a melhorar
as condições de vida e o desenvolvimento de nossa população.
Isto posto, contamos com o apoio do Senhor Governador, pois,
sabemos que o mesmo não tem medido esforços para dinamizar e otimizar
a vida de nossa população rondoniense.
Certo que esta propositura mereça total acolhida, contamos com o
apoio dos nobres pares para sua imediata aprovação.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009.
Dep. Euclides Maciel
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Indica ao Poder
Executivo a necessidade da construção de um vestiário e iluminação pública
no Campo Municipal de Buritis-RO.
O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário, na
forma regimental, INDICA ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
a Construção de um Vestiário e Iluminação Pública no Campo de Buritis-RO.
JUSTIFICATIVA
A Construção de um Vestiário e Iluminação Pública no Campo
Municipal, visa atender toda clientela estudantil e esportiva, sendo que os
mesmos poderão usufruir no período noturno do mesmo com demais eventos
culturais a serem realizados no referido local.
Nossa propositura visa otimizar este segmento de esporte, lazer e
cultura ao município, proporcionando a todos com diversos eventos. Essa
solicitação vem através do Vereador José Roberto Basilio de Souza (PSDB),
onde o mesmo luta em prol da comunidade deste município.
Isto posto, contamos com o apoio do Senhor Governador, pois,
sabemos que o mesmo não tem medido esforços para dinamizar e otimizar
a vida de nossa população rondoniense.
Certo que esta propositura mereça total acolhida, contamos com o
apoio dos nobres pares para sua imediata aprovação.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009.
Dep. Euclides Maciel
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL - Indica ao Poder
Executivo a necessidade da aquisiçãrm:o de um tanque de resfriamento
de leite completo para atender o município de Buritis-RO.
O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário, na
forma regimental, INDICA ao Poder Executivo a necessidade de viabilizar
a Aquisição de um Tanque de Resfriamento de Leite Completo, para atender
as necessidades dos agricultores deste município.
JUSTIFICATIVA
A Aquisição de um Tanque de Resfriamento de Leite Completo,
visa atender as necessidades dos pequenos produtores rurais desta região,
facilitando e favorecendo em média em torno de quatrocentas famílias.
Nossa propositura visa atender os agricultores deste município,
são trabalhadores rurais que através de seus esforços no dia-à-dia, lutam
pelo sustento de seus familiares.
Essa solicitação vem através do
Vereador José Roberto Basilio de Souza (PSDB), onde o mesmo luta em prol
da comunidade deste município.
Isto posto, contamos com o apoio do Senhor Governador, pois,
sabemos que o mesmo não tem medido esforços para dinamizar e otimizar
a vida de nossa população rondoniense.
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Certo que esta propositura mereça total acolhida, contamos com o
apoio dos nobres pares para sua imediata aprovação.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009.
Dep. Euclides Maciel
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO - Indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia a aquisição de 04 (quatro) ambulâncias
equipadas com UTI MÓVEL para o município de Porto Velho.
O Deputado que a presente subscreve, nas formas regimentais,
indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, a
urgente necessidade da aquisição de 04 (quatro) ambulâncias equipadas
com UTI MÓVEL para o município de Porto Velho, com o objetivo de atender
os pacientes no transportes entre as unidades de saúde desta capital.
JUSTIFICATIVA
O Governo do Estado de Rondônia através da Secretaria Estadual
de Saúde tem atendido de forma eficiente e responsável o setor de saúde
pública principalmente nos municípios e distritos rondonienses; fazendo
parcerias com os prefeitos e levando benefícios e qualidade de vida às
populações mais carentes. Estes municípios e distritos se dependessem de
recursos próprios das prefeituras, certamente deixariam o povo padecendo
em matéria de saúde, estas ambulâncias ajudaram a salvar muitas vidas já
que a demanda de pacientes tem crescido consideravelmente em
conseqüência das obras de construção das usinas do Madeira. Vale salientar
ainda que para deslocar pacientes que precisam fazer exames em outros
locais tem-se que esperar horas, tendo em vista a pouco quantidade de
ambulâncias para atender a crescente demanda de pacientes.
Na qualidade de deputados estadual, busco a parceria de Sua
Excelência o Governador do Estado, Ivo Cassol para atender com força as
nossas comunidades no que tange a saúde pública de forma a garantir o
mínimo de dignidade e qualidade de vida.
Certos de que receberemos nos Nobres Colegas Deputados a
aprovação da presente propositura é que registramos as nossas
considerações.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009.
Dep. Lebrão
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NERI FIRIGOLO - Requer
informações ao Secretário de Segurança Defesa e Cidadania do Estado de
Rondônia.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos regimentais,
requer a Mesa Diretora, cientificando o douto Plenário, que seja solicitado
ao Senhor Secretário de Estado de Segurança Defesa e Cidadania do
Estado de Rondônia, para que, nos termos do § 3º, artigo 31, da
Constituição Estadual, encaminhar a esta Casa de Leis posição adotada
por esta Secretaria, referente ao funcionamento da Delegacia especializada
de Defesa da Mulher e da Família.
JUSTIFICATIVA
Com a realização da Audiência Pública no último dia 30 de março de
2009, necessário se faz um posicionamento do Sr. Secretário de Segurança
Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia com referência ao atendimento
na Delegacia de Defesa da Mulher e da Família, no que diz respeito ao
horário de funcionamento bem como a sua manutenção de funcionamento
nos finais de semana e feriados. Pois como é do conhecimento de todos
que esta delegacia foi criada para dar uma proteção e atendimento digno
a mulher que sofre violência tanto doméstica como discriminação social. Ao
chegar à Delegacia, a mulher será ouvida primeiro pela investigadora, que
identificará o tipo de violência que você sofreu. Em seguida, você vai
conversar com a delegada, que lhe explicará as providências que serão
tomadas no seu caso. Tudo o que você disser será escrito em papel especial
da Delegacia, chamado Boletim de Ocorrência ou B.O. e como funciona
após as 18:00 hs, e nos finais de semana e feriados pois a mulher tem que
recorrer ao plantão de polícia.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009.
Dep. Neri Firigolo
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Requer a
concessão de Moção de Pesar aos familiares do Delegado Carlos Cezar
Pizzano, morto na madrugada deste sábado em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que a presente subscreve, requer ouvido o Douto
Plenário na forma regimental, a concessão de Moção de Pesar aos
familiares do Delegado Carlos Cezar Pizzano, morto na madrugada
deste sábado, em Porto Velho/RO, ocasião em que solicita neste momento,
um minuto de silêncio.
JUSTIFICATIVA
Neste ato manifestamos profundo pesar aos familiares pela perda
irreparável deste profissional pelos relevantes serviços prestados a nossa
população, procurando sempre estar à frente de projetos que melhorassem
a atuação da polícia, preocupado sempre com a segurança e ação pautada
com justiça. Profissional dedicado, exerceu vários cargos na administração
pública de Rondônia, onde destacamos algumas de relevância:
Ingressou no quadro da Polícia Civil de Rondônia em 1991, nomeado
como 1º Delegado de Polícia Titular de Mirante da Serra, agraciado então
como Cidadão Mirantense pela Câmara Municipal.
Em 1992 assumiu a Delegacia de Colorado do Oeste, onde em
reconhecimento ao seu trabalho, foi eleito o vereador mais votado em
Colorado do Oeste.
Em 1994 foi candidato a Deputado Federal, quando recebeu cerca
de 6 mil votos, ocasião em que assumiu a função de secretário-adjunto de
Segurança Pública, vindo a assumir sua titularidade em 1996 até 1998,
período em que comandou a Operação Aliança, operação de prevenção e
combate ao crime, período este em que Rondônia registrou o menor índice
de criminalidade da história.
Em 1999, como delegado regional de Guajará-Mirim, implantou a
Força Especializada em Repressão Armada (FERA) e o Conselho Comunitário
de segurança, onde é eleito novamente como Vereador.
Em 2003 ocupou a direção da Superintendência de Assuntos
Penitenciários, ocasião em que possibilitou sua transformação em Secretaria
de Estado de Assuntos Penitenciários  SEAPEN, deixando a função em
2005 para assumir a Delegacia Regional de Ji-Paraná.
Em 2007 assumiu novamente como Adjunto da Secretaria de
Segurança Pública, onde infelizmente veio a falecer no cumprimento do
dever.
O delegado Pizzano era paranaense, natural de Guarapuava, cidade
que lhe concedeu o título de Cidadão Honorário.
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009.
Dep. Valter Araújo
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO NEODI - Requer envio de VOTO de
Pesar aos familiares do Senhor Doutor Delegado Cézzar Pizzano.
O Deputado que o presente subscreve, ouvido o douto Plenário e
em conformidade com os termos do artigo 181, inciso XI do Regimento
Interno, requer que seja enviado Voto de Pesar aos familiares do Senhor
Doutor Delegado Cezzar Pizzano, Secretário Adjunto da Secretaria de
Segurança Pública, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia  SESDEC,
que faleceu no dia 03 de abril próximo passado.
JUSTIFICATIVA
É com sentimentos de uma grande perda, que nos reportamos ao
falecimento do doutro Delegado Cézzar Pizzano, o qual estava no cargo
de Secretário Adjunto da SESDEC; homem imbuído de muita coragem,
faleceu no exercício do dever, e diga-se com plena certeza  cumprido;
pois mesmo estando na Secretaria jamais deixou de exercer a trabalho
árduo de um delegado, o qual lhe correia nas veias.
Nós deste Poder Legislativo, bem como todo o povo rondoniense
sente já de pronto a falta do Delegado Cézzar Pizzano, pois o seu senso
de justiça aliado pela sua formação acadêmica, fazia com que a população
respirasse aliviada quando do seu cumprimento do dever, juntamente com
a sua equipe especializada em investigação.
À família enlutada, nós nos unimos neste momento tão difícil, mas
ressaltamos que grandes homens deixam grandes ensinamentos;
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expressamos ainda neste momento que Deus seja a força e o refrigério em
vossos corações.
Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz; no mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bíblia Sagrada
João 16:00
Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2009.
Dep. Neodi
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUALDO PIRES  Declara de
Utilidade Pública a Associação de Integração Social e Solidária Divina
Providência  AISSDP.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADO DE RONDÔNIA DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação de
Integração Social e Solidária Divina Providência  AISSDP.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O objetivo maior de nosso trabalho é fortalecer parcerias buscando
a desenvolvimento sócio-educacional de Estado de Rondônia, e é com
base nestes princípios que objetivamos beneficiar a Associação de
Integração Social e Solidária Divina Providência  AISSDP, com Declaração
de Utilidade Pública, haja vista que a referida Instituição visa promover e
articular ações de assistência social, cultural e educação de base e promoção
de solidariedade às famílias de baixa renda em especial crianças e
adolescentes, fazendo assim, fraternidade humana e a caridade cristã
pregada por pressupostos seguidos pela mesma.
Salientamos que o fomento a assistência social à criança e ao
adolescente é de sua importância, para o desenvolvimento humano à
comunidade menos favorecidas, onde para tanto, é de vital importância o
estabelecimento de parcerias entre o Poder Público e Privado em prol da
coletividade, além de ser de grande relevância para a concretização de
objetivos almejados.
Nossa propositura justifica-se pelo importante trabalho prestado
pela AISSDP para com o povo rondoniense, onde vale ressaltar que para
realizar esta tarefa a referida fundação encontra dificuldade com recursos
próprios, fazendo-se indispensável parceria com o serviço público.
Dada à relevância do pleito, conto com o apoio e aprovação dos
Nobres Pares.
Plenário das Deliberações, em 03 de abril de 2009.
Dep. Jesualdo Pires

ATOS DIVERSOS

ATO Nº0145/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
NOMEAR
JOÃO CAVALCANTE GUANACOMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-30 + G.R.G.,
no Gabinete do Deputado José Eurípedes, a partir de 08 de janeiro de
2009.
Porto Velho, 13 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD
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ATO Nº0012/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
NOMEAR
JOAO FRANCISCO BRAZ, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21, na Secretaria Geral, a
partir de 1º de janeiro de 2009.
Porto Velho, 05 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO Nº0170/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
EXONERAR
JOAO HUMBERTO SILVEIRA DE SOUZA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-03, que
exerce no Gabinete do Deputado Amauri Santos, a partir de 1º de janeiro
de 2009.
Porto Velho, 15 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO N.º0048 /2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
ALTERAR
A referência do código AST-10, para ASP-16, e lotar no Gabinete
do Deputado Edson Martins de Paula, o servidor JOSE ALVES DE MORAES
FILHO, a partir de 08 de janeiro de 2009.
Porto Velho, 08 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO Nº0006/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
NOMEAR
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-13, no
Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a partir de 1º de janeiro de 2009.
Porto Velho, 05 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD
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ATO Nº0030/2009-DRH/MD/ALE

ATO Nº0112/2009-DRH/MD/ALE

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:

EXONERAR

EXONERAR

JOSEFA GONÇALVES DE OLIVEIRA FIGUEREDO, do Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora parlamentar, código AP-28 +
G.R.G., que exerce no Gabinete do Deputado Chico Paraíba, a partir de 08
de janeiro de 2009.
Porto Velho, 07 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO Nº0030/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
EXONERAR
JOSEFA GONÇALVES DE OLIVEIRA FIGUEREDO, do Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora parlamentar, código AP-28 +
G.R.G., que exerce no Gabinete do Deputado Chico Paraíba, a partir de 08
de janeiro de 2009.
Porto Velho, 07 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO Nº0171/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
NOMEAR
KATIA REGINA DOS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-30, no
Gabinete do Deputado Neodi Carlos, a partir de 1º de janeiro de 2009.
Porto Velho, 15 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO Nº0134/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
NOMEAR
LEANDRO ALVES PEREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-22 + G.R.G.,
no Gabinete do Deputado Edson Martins, a partir de 09 de janeiro de
2009.
Porto Velho, 13 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

LEANDRO DA SILVA FREITAS, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-14, que exerce no
Gabinete da Comissão de Fiscalização e Controle, a partir de 1º de janeiro
de 2009.
Porto Velho, 12 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO Nº0082/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
EXONERAR
LENICE DE SOUZA SILVA, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assistente Parlamentar, código ASP-11, que exerce no Gabinete do
Deputado Alexandre Brito, a partir de 1º de janeiro de 2009.
Porto Velho, 12 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º/ SECRETARIO - MD

ATO Nº0161/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
NOMEAR
LIONÇO ALVES TOLEDO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-24, no Gabinete do
Deputado Neodi Carlos, a partir de 1º de janeiro de 2009.
Porto Velho, 14 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO Nº0120/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
NOMEAR
LUCINEIA MACOLI, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-28 + G.R.G., na Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, a partir de 01 de janeiro 2009.
Porto Velho, 12 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD
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ATO Nº0099/2009-DRH/MD/ALE

ATO Nº0076/2009-DRH/MD/ALE

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:

NOMEAR

NOMEAR

LUIZ CESAR PICELLI, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-25, no Gabinete do Deputado
Ribamar Araujo, a partir de 1º de janeiro de 2009.
Porto Velho, 12 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

MARIA ADA DE SOUZA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-03, no Gabinete da
2ª Vice  Presidência, a partir de 1º de janeiro de 2009.
Porto Velho, 12 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO Nº0133/2009-DRH/MD/ALE

ATO Nº0002/2009-DRH/MD/ALE

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:

NOMEAR

EXONERAR

LUMINATO MAXIMIANO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-22 + G.R.G.,
no Gabinete do Deputado Edson Martins, a partir de 09 de janeiro de
2009.
Porto Velho, 13 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO Nº0052/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
EXONERAR
MANOEL FERREIRA, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assistente Parlamentar, código ASP- 15, que exerce no Gabinete do
Deputado Luizinho Goebel, a partir de 1º de janeiro de 2009.
Porto Velho, 12 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO N.º0125 /2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
ALTERAR
A referência do cargo em comissão do servidor MARCOS PAULO
NOGUEIRA COITINHO ASP-05 para ASP-06, que exerce no Gabinete da
Deputada Daniela Amorim, a partir de 01 de janeiro de 2009.
Porto Velho, 12 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

MARIA AUXILIADORA G. DE ABREU LOPES, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11+G.R.G,
que exerce no Gabinete do Deputado Wilber Coimbra, a partir de 1º de
janeiro de 2009.
Porto Velho, 05 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO Nº 0121/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
EXONERAR
MARIA BERNADETE FONSECA VALES, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-20, que exerce no
Gabinete da Deputada Daniela Amorim, a partir de 01 de janeiro de 2009.
Porto Velho, 12 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

ATO Nº0098/2009-DRH/MD/ALE
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos ao ATO N º032/
2008-MD/ALE, de 21 de agosto de 2008, resolve:
NOMEAR
MARIA DO SOCORRO FERREIRA PALHETA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP25, no Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a partir de 1º de janeiro de
2009.
Porto Velho, 12 de janeiro de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD
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ATO DA SECRETARIA GERAL Nº 004/2009 - SG
Estabelece Ponto Facultativo no dia 20 de Abril de 2009.
O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO, no uso das atribuições contidas no inciso XV do § 2º do artigo 19
da Resolução nº 011/06  MD, de 16 de outubro de 2006,
Considerando a data comemorativa ao feriado nacional de
TIRADENTES (21/04/09);

Nº 27

ATO Nº 005/MD-DF/2009
Promove o remanejamento de dotações orçamentárias de
elemento de despesa do orçamento, no exercício de 2009.
A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida na Lei nº
2.009, de 29 de dezembro de 2008, artigo 8 .
RESOLVE

R E S O L V E:
Estabelecer ponto facultativo na segunda feira dia 20 de abril de
2009, data que antecede o feriado nacional de TIRADENTES.
Este Ato entra em vigor na data da sua assinatura.
Gabinete da Secretaria Geral, aos 13 dias do mês de Abril
de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

14 de ABRIL 2009

De acordo:
DEP JESUALDO PIRES

Art. 1º - Promover o remanejamento de dotações, para atender
Fundação da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia - FUNDARON,
conforme discriminação no anexo Único.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, 14 de abril de 2009.
NEUCIR AUGUSTO BATTISTON
SECRETARIO GERAL

DEP JESUALDO PIRES
1º SECRETARIO - MD

