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Governador do Estado de Rondônia, necessidade de viabilizar
a implantação de ensino médio na Escola Estadual de Ensino
Fundamental Carmem Rocha Borges, município de Ji-Paraná.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 13ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 8ª LEGISLATURA – P I

JUSTIFICATIVA
Nossa proposição tem por objetivo atender uma justa
reivindicação dos estudantes da Escola Carmem Rocha, tendo

COMUNICADO – Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
Os Deputados abaixo identificados com suas
respectivas legendas partidárias, não fazendo parte de
nenhum dos dois blocos parlamentares constituídos nesta
casa, vem por meio deste requerer de Vossa Excelência as
suas inclusões para a formação da “Frente Parlamentar da
Agropecuária”.

em vista que, os alunos que concluem o ensino fundamental
na referida unidade, precisam encontrar outra escola que
disponha de ensino médio para darem continuidade aos seus
estudos e quando a encontram geralmente fica muito distante
de suas residências.
Ressaltamos ainda que, a cada ano uma considerável
quantidade de alunos conclui o ensino fundamental na referida
instituição e esses alunos ao se verem obrigados a mudarem

Plenário das Deliberações, 30 de março de 2011.
Deputado Lorival – PMN
Deputado Jesualdo Pires – PSB
Deputado Adelino Follador – DEM
Deputado Edson Martins – PMDB
Deputado David Chiquilito – PC do B
Deputado Marcelino Tenório – PRP
Deputado Valdivino Tucura – PRP

de escola geralmente precisam enfrentar enormes filas para
conseguirem vagas em outros estabelecimentos de ensino.
Certo que esta propositura mereça total acolhida, contamos
com o apoio dos nobres pares para a sua imediata aprovação.
Plenário das Deliberações, 23 de março de 2011.
Dep. EUCLIDES MACIEL - PSDB
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INDICAÇÃO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – PSDB – Indica
ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, a reforma
geral e instalação elétrica na Escola Antônio Bianco, no
Município de Ji-Paraná.
O Deputado que o presente subscreve ouvido o Plenário
na forma regimental, Indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, reforma geral e instalação
elétrica na Escola Antônio Bianco no município de Ji-Paraná.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação visa melhorias na Escola Antônio
Bianco. A reforma tanto no aspecto físico quanto na parte
elétrica, proporcionará aos alunos e funcionários mais conforto
e segurança.
Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para a sua imediata
aprovação.
Plenário das Deliberações, 23 de março de 2011.
Dep. EUCLIDES MACIEL – PSDB.
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A presente necessidade de viabilizar a construção e
reformas de várias pontes supracitadas, visando atender os
produtores rurais do nosso município para melhor escoar suas
produções.
Sendo assim, é oportuno mencionar que além destas
pontes outras linhas também precisam ser reformadas e
outras construídas, pois aproximadamente, mais de 30 (trinta)
pontes em nosso município necessita de reformas. Sabemos
como nossos agricultores têm sofrido com essa dificuldade,
ainda mais em tempo de chuvas. Somos solidários com os
agricultores, por isso nossa propositura junto ao Governo do
Estado é para firmar convênio com o município de Ji-Paraná
para solucionar problemas e aquisição de recursos
necessários para o desenvolvimento do nosso Estado
Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para a sua imediata
aprovação.
Plenário das Deliberações, 23 de março de 2011
Dep. EUCLIDES MACIEL- PSDB.
INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade da pavimentação
de 08 Km de ruas e avenidas no município de São Miguel do

INDICAÇÃO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – PSDB – Indica

Guaporé.

ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade
de viabilizar convênio com a prefeitura municipal de Ji-Paraná
para a construção de pontes.
O Deputado que o presente subscreve e ouvido o
Plenário na forma regimental, Indica ao Excelentíssimo Senhor

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de pavimentação de 08 km de ruas e avenidas
município de São Miguel do Guaporé, que beneficiará em muito
a população local.

Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de viabilizar
convênio com a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná para

JUSTIFICATIVA

reformas e construção de pontes sendo 02 (duas), na linha
206 e linha 102 e 03 (três) pontilhões na linha 98 e linha 86.

A presente propositura visa atender as necessidades
dos moradores no município de Seringueiras. Esta

JUSTIFICATIVA

SECRETARIA LEGISLATIVA

pavimentação garantirá melhores condições de vida tanto aos

MESA DIRETORA

Secretário Legislativo - Adair Marsola
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moradores, como ao comércio local. Facilitará ainda, o fluxo
de veículos, o transporte de alimentos e outros.
Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para a
aprovação desta indicção.

Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para a
aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 28 de março de 2011.
Dep. LEBRÃO – PTN.

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade da pavimentação
de 2,5 km de ruas e avenidas no distrito de São Domingos do
Guaporé município de Costa Marques.

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade da pavimentação
de 08 km de ruas e avenidas no município de São Francisco do
Guaporé.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de pavimentação de 08 km de ruas e avenidas
município de São Francisco do Guaporé, que beneficiará em
muito a população local.
JUSTIFICATIVA
A presente propositura visa atender as necessidades dos
moradores no Município de São Francisco do Guaporé. Esta
pavimentação garantirá melhores condições de vida tanto aos
moradores, como ao comércio local. Facilitará ainda, o fluxo
de veículos, o transporte de alimentos e outros.
Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para a
aprovação nesta indicação.
Dep. LEBRÃO – PTN.
INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade da pavimentação
de 05 km de ruas e avenidas no município de Seringueiras.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de pavimentação de 05 km de ruas e avenidas
município de Seringueiras, que beneficiará em muito a
população local.
JUSTIFICATIVA
A presente propositura visa atender as necessidades dos
moradores no município de Seringueiras. Esta pavimentação
garantirá melhores condições de vida tanto aos moradores,
como ao comércio local. Facilitará ainda, o fluxo de veículos, o
transporte de alimentos e outros.

Dep. LEBRÃO – PTN.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de pavimentação de 2,5 km de ruas e avenidas
no distrito de São Domingos do Guaporé, que beneficiará em
muito a população local.
JUSTIFICATIVA
A presente propositura visa atender as necessidades dos
moradores do distrito de São Domingos do Guaporé. Esta
pavimentação garantirá melhores condições de vida tanto aos
moradores, como ao comércio local. Facilitará ainda, o fluxo
de veículos, o transporte de alimentos e outros.
Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para
aprovação desta indicação.
Plenário das Deliberações, 22 de março de 2011.
Dep. LEBRÃO – PTN.
INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade da pavimentação
da Rodovia Mario Nonato no município de Costa Marques.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de pavimentação da Rodovia Mario Nonato no
município de Costa Marques, que liga o Município de Costa
Marques ao Forte Príncipe da Beira que beneficiará em muito
a população local e o turismo Estadual.
JUSTIFICATIVA
A presente propositura visa atender sobre a necessidade
de pavimentação da Rodovia Mario Nonato no município de
Costa Marques, que liga o Município de Costa Marques ao Forte
Príncipe da Beira que beneficiará em muito a população local,
para que tenham uma melhor qualidade de vida, como ao
comércio local, mas, acima de tudo, a atração e a melhoria do
turismo Estadual.
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Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para a
aprovação desta indicação.
Plenário das Deliberações, 22 de março de 2011.
Dep. LEBRÃO – PTN.
INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade da pavimentação
de 2,5 km de ruas e avenidas no município de Costa Marques.
O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de pavi mentação de 2,5 km de ruas e avenidas
no município de Costa Marques, que beneficiará em muito a
população local.
JUSTIFICATIVA
A presente propositura visa atender as necessidades dos
moradores do município de Costa Marques. Esta pavimentação
garantirá melhores condições de vida tanto aos moradores,
como ao comércio local. Facilitará ainda, o fluxo de veículos, o
transporte de alimentos e outros.
Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para a
aprovação desta indicação.
Dep. LEBRÃO – PTN.
INDICAÇÃO DEPUTADO JAQUES TESTONI – PP – Indica ao
Poder executivo Estadual, a necessidade e recuperação e
encascalhamento da RO 474 (linha 204/RO – 133 / RO – 475)
totalizando 20 (vinte) km, Distrito de Rondominas, no município
de Ouro Preto do Oeste.
O Parlamentar que a presente subscreve, e de acordo
com o artigo 188, do Regimento Interno desta Casa, indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de recuperação e
encascalhamento da RO 474 (linha 204 /RO – 133 / RO – 475)
totalizando 20 (vinte) km, Distrito de Rondominas, no município
de Ouro Preto do Oeste.
JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares, com a presente propositura
estamos atendendo solicitação feita pela comunidade do Distrito
de Rondominas, no município de Ouro Preto do Oeste, que
necessitam de melhoria na RO – 474 (Linha 204 / RO – 133 /
RO – 475), que precisa ser recuperada com urgência para um
tráfego rápido no deslocamento, assim atender situações
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sociais, como atendimento de pessoas necessitadas de
tratamento de saúde, educação e participação esportiva e lazer,
servirá principalmente para escoamento dos produtos agrícolas
produzidos por pequenos produtores daquela região. Estradas
rurais com fácil acesso é indicador de desenvolvimento e
crescimento sócio-econômico.
Plenário das Deliberações, 28 de março de 2011.
Dep. JAQUES TESTONI – PP.
INDICAÇÃO DEPUTADO JAQUES TESTONI – PP – Indica ao
Governo do Estado a necessidade de encascalhamento da RO
010 (Tarilândia/RO 461), totalizando 83 km, no município de
Jarú.
O Deputado que a presente subscreve, de acordo com o
artigo 188, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indica
ao Governo do Estado a necessidade de recuperação com
encascalhamento e patrolamento da RO 010(Tarilândia / RO –
461), totalizando 83 km, no município de Jarú.
JUSTIFICATIVA
Senhores Parlamentares, com a presente propositura,
estamos atendendo pedido da comunidade do município de
Jarú, para encascalhamento e patrolamento da RO 010
(Tarilândia / RO – 461), que totaliza oitenta e três quilômetros,
hoje a referida rodovia se encontra em precário estado de
conservação, com muitos buracos, praticamente intransitável.
Informamos que essa rodovia é usada principalmente por
agricultores para transporte de seus produtos, e
comercialização. Pedimos o apoio de Vossas Excelências para
aprovação de nossa indicação.
Dep. JAQUES TESTONI – PP.
INDICAÇÃO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – PSDB - Indica
ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade
da reforma geral, elétrica com subestação e construção de
uma quadra poliesportiva coberta, incluindo arquibancadas e
vestiários na Escola EEEFM Orlando Freire, município de Porto
Velho.
O Deputado que o presente subscreve e ouvindo o
Plenário na forma regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia que seja providenciado à
reforma geral, elétrica com subestação e construção de uma
quadra poliesportiva coberta, incluindo arquibancada e
vestiários na Escola EEEFM Orlando Freire em Porto Velho.
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JUSTIFICATIVA
A presente indicação visa atender as estrutura da referida
escola que necessita da reforma geral e elétrica com subestação
e construção de uma quadra poliesportiva incluindo
arquibancada e vestiários, pois a mesma não apresenta
condições adequadas para atender os alunos, funcionários e
professores que passam um longo período do dia no local.
Uma vez feito as reformas necessárias irá diminuir o risco de
acidentes tanto em sua parte estrutural como na elétrica. Com
a construção da quadra poliesportiva, os alunos terão um lugar
apropriado para a prática de esporte, valorizando e incentivando
as diversas modalidades esportivas.
A valorização do esporte quanto à ampliação do espaço
físico nas escolas do nosso Estado torna-se um incentivo aos
alunos que praticam diversas modalidades esportivas e para
que os mesmos se dediquem mais aos estudos.
Nossa propositura visa inclusão, não só dos estudantes,
mas também de toda a comunidade a terem uma vida saudável
com segurança e conforto durante o período letivo.
Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares a sua imediata
aprovação.
Plenário das Deliberações, 28 de março de 2011.
Dep. Euclides Maciel - PSDB
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marginalidade e das drogas, sabemos que a prática esportiva
é salutar o corpo e a para a mente, por isso nossa propositura
junto ao Governo do Estado para firmar o convênio com o
município de Ji-Paraná.
Sendo assim, nossa preocupação é para que seja
reformado e ampliado o GERIVALDÃO com condições melhores
para a prática de esporte e nossa cidade tenha um ginásio a
altura da população.
Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para a sua imediata
aprovação.
Plenário das Deliberações, 23 de março de 2011.
Dep. Euclides Maciel – PSDB
INDICAÇÃO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – PSDB - Indica
ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade
de viabilizar convênio com a prefeitura para realizar operação
cidade limpa, município de Ji-Paraná.
O Deputado que o presente subscreve e ouvindo o
Plenário na forma regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, necessidade de viabilizar
convênio com a Prefeitura com o objetivo de realizar operação
Cidade Limpa.
JUSTIFICATIVA

INDICAÇÃO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – PSDB - Indica
ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade
de firmar convênio com a prefeitura municipal de Ji-Paraná
para a reforma e ampliação do Ginásio Poliesportivo
“Gerivaldão”.
O Deputado que o presente subscreve e ouvindo o
Plenário na forma a regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de firmar
convênio com a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná para reforma
e ampliação do Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza.
“GERIVALDÃO”.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação visa atender os reclamos da
população de Ji-Paraná que necessita da reforma e ampliação
do Ginásio supracitado, pois, é de suma importância a prática
esportiva em nosso município, e este ginásio é palco dos
maiores eventos esportivos de nossa cidade.
Portanto, é oportuno mencionar que o esporte é um dos
caminhos para que os jovens saiam da ociosidade, da

A presente indicação visa atender os reclamos dos
munícipes de Ji-Paraná principalmente dos bairros periféricos
que sejam contemplados com a Operação Cidade Limpa com
o intuito de cascalhar, recapear, pavimentar e colocar lama
asfáltica nas ruas de Ji-Paraná.
Nossa propositura tem o objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos moradores do nosso município, pois, é
preciso acabar com as crateras que existem deixando as ruas
intrafegáveis e colocando a população em risco de sofrerem
algum acidente grave por conta do descaso em que se encontra.
Outrossim, é oportuno mencionar que é um dos
compromissos deste parlamentar e melhorar assim a qualidade
de vida, proporcionar o desenvolvimento e a otimização do
povo de Rondônia.
Portanto, visamos solucionar os problemas deste
convênio entre o Estado e Município através dessa indicação.
Certo que esta propositura mereça total acolhida, contamos
com o apoio dos nobres pares para a sua imediata aprovação.
Plenário das Deliberações, 28 de março de 2011.
Dep. Euclides Maciel – PSDB
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INDICAÇÃO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – PSDB - Indica
ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade
de firmar convênio com a prefeitura municipal de Ji-Paraná
para a reforma e ampliação do Ginásio Poliesportivo Adão
Lamota.
O Deputado que o presente subscreve e ouvindo o
Plenário na forma regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de firmar
convênio com a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná para reformar
e ampliar o Ginásio Poliesportivo “Adão Valdir Lamota”.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação visa atender aos reclamos da
população de Ji-Paraná que necessita da reforma e ampliação
do ginásio supracitado, pois, é de grande importância a prática
esportiva em nosso município e este ginásio é palco de eventos
esportivos de nossa cidade.
Portanto, é oportuno mencionar que o esporte é um dos
caminhos para que os jovens saiam da ociosidade, da
marginalidade e das drogas, e sabemos que a prática esportiva
é salutar o corpo e para a mente, por isso nossa propositura
junto ao Governo do Estado para firmar convênio com o
município de Ji-Paraná.
Sendo assim, nossa propositura é para que seja
reformado e ampliado o Ginásio Adão Lamota para
proporcionar melhores condições a prática de esporte e para
que nossa cidade tenha um ginásio à altura da população.
Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para a sua imediata
aprovação.
Plenário das Deliberações, 23 de março de 2011.
Dep. Euclides Maciel – PSDB
INDICAÇÃO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – PSDB - Indica
ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade
da reforma geral, elétrica, ampliação de 03 (três) salas e
construção de uma quadra poliesportiva coberta, incluindo
banheiros e vestiários na Escola EEEFM Darcy da Silveira,
município de São Domingos do Guaporé e Costa Marques.
O Deputado que o presente subscreve e ouvindo o
Plenário na forma regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia que seja providenciado à
reforma geral, elétrica, ampliação de 03 (três) salas e
construção de uma quadra poliesportiva coberta, incluindo
banheiros e vestiários na Escola EEEFM Darcy da Silveira em
São Domingos do Guaporé e Costa Marques.
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JUSTIFICATIVA
A presente indicação proporcionará mais espaço aos
alunos com a ampliação de 03 (três) salas de aula e uma quadra
poliesportiva coberta com vestiário. A referida construção
favorecerá tanto aos alunos quanto aos professores, pois, terão
mais espaço e diminuirá a quantidade de alunos por salas de
aula, com a construção da quadra poliesportiva, os alunos terão
um lugar apropriado para a prática de esporte, valorizando e
incentivando as diversas modalidades esportivas.
A valorização do esporte quanto à ampliação do espaço
físico nas escolas do nosso Estado torna-se um incentivo aos
alunos que praticam diversas modalidades esportivas e para
que os mesmos se dediquem mais aos estudos.
Nossa propositura visa inclusão, não só dos estudantes,
mas também de toda a comunidade a terem uma vida saudável.
Certo que esta propositura mereça total acolhida, contamos
com o apoio dos nobres pares para a sua imediata aprovação.
Plenário das Deliberações, 28 de março de 2011.
Dep. Euclides Maciel – PSDB
INDICAÇÃO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – PSDB - Indica
ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade
da construção de um hospital infantil no município de Ji-Paraná.
O Deputado que o presente subscreve e ouvindo o
Plenário na forma regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de construir
um hospital infantil no município de Ji-Paraná.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem o objetivo de atender aos
reclamos da população do interior do Estado que vem sempre
a capital em busca de médicos especialistas no tratamento de
crianças.
Esta é uma reivindicação justa, pois, além de atender a
todos os municípios vizinhos estará localizado no centro do
nosso Estado facilitando e diminuindo os custos para quem
necessita deste atendimento especializado voltado para as
crianças do nosso Estado.
A construção desse referido hospital será de grande
valia, pois irá também desafogar o Hospital Infantil Cosme
Damião devido a grande demanda de pessoas que buscam na
capital a única opção para o tratamento na área infantil.
No que tange a dificuldade que as famílias tem em se
servirem dos atendimentos e serviços inerentes a saúde pública,
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um dos compromissos deste parlamentar é justamente com
este setor, sobretudo, com dignidade do ser humano.
Isto posto, contamos com o apoio do Senhor Governador,
pois, sabemos que o mesmo não tem medido esforços para
otimizar a saúde do nosso Estado.
Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres pares para a sua imediata
aprovação.

DA

ALE-RO

25 de ABRIL de 2011

Pág. 555

Secretaria Estadual de Educação, a reforma e ampliação de
salas de aulas na Escola EEEFM Francisca Julia da Silva no
município de Castanheiras.
Esta indicação se faz necessário para dar melhores
condições de estudo aos jovens e crianças do município e para
atender a forte demanda existente.
JUSTIFICATIVA

Plenário das Deliberações, 23 de março de 2011.
Dep. Euclides Maciel – PSDB
INDICAÇÃO DEPUTADO EUCLIDES MACIEL – PSDB - Indica
ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, a necessidade
de firmar convênio com a prefeitura para transportar e aplicar
calcário aos pequenos produtores de rurais de Ji-Paraná.
O Deputado que o presente subscreve e ouvindo o
Plenário na forma regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de firmar
convênio com a Prefeitura para transportar e aplicar calcário
aos pequenos produtores rurais de Ji-Paraná.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem o objetivo de atender aos
reclamos dos pequenos produtores rurais de Ji-Paraná.
Esta reivindicação deseja oferecer condições aos
pequenos produtores para melhorar a produtividade de suas
propriedades corrigindo assim o solo, tendo em vista que a
nossa região apresenta grande índice de acidez no solo, a
mesma necessita da aplicação deste insumo para
consequentemente aumentar e melhorar a produtividade do
meio rural, melhorando a renda do homem do campo.
A referida propositura reveste-se de grande importância,
pois é sabido que os pequenos produtores não têm condições
financeiras para custear o transporte e a aplicação deste
insumo em suas propriedades, daí a participação do Estado
em firmar convênio com a Prefeitura.
Certo que esta propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio nos nobres pares a sua imediata
aprovação.
Plenário das Deliberações, 23 de março de 2011.
Dep. Euclides Maciel – PSDB
INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO - PTN – O Deputado que o
presente subscreve, nas formas regimentais, indica à
necessidade do Governo do Estado através da SEDUC –

Esta indicação de ampliação das salas e reforma geral
se faz necessária devido à grande demanda existente no
município assim como melhorar a qualidade estrutural da
referida escola, dando melhores condições tanto aos alunos
como aos educadores.
Consciente da importância para o futuro desses jovens
do estado é que contamos com o apoio dos nobres Deputados,
para a aprovação desta indicação.
Plenário das Deliberações, 22 de março de 2011.
Dep. Lebrão – PTN
INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO - PTN – O Deputado que o
presente subscreve, nas formas regimentais, indica à
necessidade do Governo do Estado através da SEDUC –
Secretaria Estadual de Educação, a reforma e ampliação de
salas de aulas na Escola EEEF Jardim dos Migrantes no município
de Ji-Paraná.
Esta indicação se faz necessário para dar melhores
condições de estudo aos jovens e crianças do município e para
atender a forte demanda existente.
JUSTIFICATIVA
Esta indicação de ampliação das salas e reforma geral
se faz necessária devido à grande demanda existente no
município assim como melhorar a qualidade estrutural da
referida escola, dando melhores condições tanto aos alunos
como aos educadores.
Consciente da importância para o futuro desses jovens
do estado é que contamos com o apoio dos nobres Deputados,
para a aprovação desta indicação.
Plenário das Deliberações, 22 de março de 2011.
Dep. Lebrão – PTN
INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO - PTN – O Deputado que o
presente subscreve, nas formas regimentais, indica à
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necessidade do Governo do Estado através da SEDUC –
Secretaria Estadual de Educação, a reforma e ampliação de

LICITAÇÃO

salas de aulas na Escola EEEFM Janete Clair no município de
Ji-Paraná.
Esta indicação se faz necessário para dar melhores
condições de estudo aos jovens e crianças do município e para
atender a forte demanda existente.
JUSTIFICATIVA
Esta indicação de ampliação das salas e reforma geral
se faz necessária devido à grande demanda existente no
município assim como melhorar a qualidade estrutural da
referida escola, dando melhores condições tanto aos alunos
como aos educadores.
Consciente da importância para o futuro desses jovens
do estado é que contamos com o apoio dos nobres Deputados,

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2011.
A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, através da
Pregoeira, Josiellen Bernardes, no uso de suas atribuições legais,
torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, e será julgado por lote,
observadas as especificações do Edital e seus anexos, nos
termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, a
Resolução/ALE n.º152/2007, Decreto Federal nº 3.555/00, a
Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas
as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas
legais, bem como pelas condições e exigências contidas no
Edital e seus anexos.

para a aprovação desta indicação.
Plenário das Deliberações, 22 de março de 2011.
Dep. Lebrão – PTN
INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO - PTN – O Deputado que o
presente subscreve, nas formas regimentais, indica à
necessidade do Governo do Estado através da SEDUC –
Secretaria Estadual de Educação, a reforma e ampliação de
salas de aulas na Escola EEEF Jaime Barcessat no município de
Candeias do Jamari.

OBJETO: Registro de Preços para locação de veículos, tipo ônibus
executivo, microônibus executivo e VAN executiva, por km
rodado, com estimativa de rodagem em 10.000 (dez mil) km
cada veículo, para atender as necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, conforme as condições,
especificações e quantidades constantes do Termo de
Referência – Anexo I.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00417/2011.
DATA DE ABERTURA: Dia 05 de maio de 2011, às 09
horas, horário local.

Esta indicação se faz necessário para dar melhores
condições de estudo aos jovens e crianças do município e para
atender a forte demanda existente.
JUSTIFICATIVA
Esta indicação de ampliação das salas e reforma geral
se faz necessária devido à grande demanda existente no
município assim como melhorar a qualidade estrutural da
referida escola, dando melhores condições tanto aos alunos
como aos educadores.
Consciente da importância para o futuro desses jovens

LOCAL: Na sala da Comissão Permanente de Licitação/Pregão,
na sede da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, sito
a Rua Major Amarantes, 390 – Bairro Arigolândia, em Porto
Velho/RO.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital estará
disponível para consulta e retirada de cópia, no sitio
www.ale.ro.gov.br, no link Licitações. Maiores informações
poderão ser obtidas através do telefone (69) 3216-2732, no
horário das 08hs às 12hs das 14hs às 18hs, de segunda a
quarta-feira, e das 07h30 às 13h30min, nas quintas e sextasfeiras.

do estado é que contamos com o apoio dos nobres Deputados,
para a aprovação desta indicação.
Plenário das Deliberações, 22 de março de 2011.
Dep. Lebrão – PTN

Porto Velho, 20 de abril de 2011.
Josiellen Bernardes
Pregoeira Oficial – ALE/RO

