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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA

 Às quinze horas e trinta minutos do dia doze de abril do ano
dois mil e onze, reuniu-se a Assembléia Legislativa do Estado,
ordinariamente, em sua sede na capital do Estado, sob a
Presidência do Senhor Deputado Valter Araújo,  secretariada
pela  Senhora Deputadas Ana da Oito, com a presença dos
Senhores Deputados Adelino Follador, Edson Martins, Euclides
Maciel, Flavio Lemos, Hermínio Coelho, Jaques Testoni, Jean
Oliveira, Jesualdo Pires, Lebrão, Lorival, Luiz Cláudio, Luizinho
Goebel, Marcelino Tenório, Maurão de Carvalho, Neodi,
Ribamar Araújo, Saulo Moreira, Valdivino Tucura, Valter
Araújo, Zequinha Araújo e as Senhoras Deputadas  Ana da 8
e Glaucione. Esteve ausente o Senhor Deputado David
Chiquilito. Ausência justificada do membro da Mesa Diretora,
Deputada Epifânia Barbosa – Segunda Secretária, nos termos
do Art. 75, inciso II do Regimento Interno. Havendo número

regimental o Senhor Presidente deu por aberta a sessão. Foi
lida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. Foi lido o
seguinte expediente recebido: Mensagem nº 057/11 do Poder
Executivo, encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito até o montante de
R$ 31.872.392,23 (trinta e um milhões, oitocentos e setenta
e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e três
centavos). Mensagem nº 058/11 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Altera redação do artigo
11 da Lei nº 2368, de 22 de dezembro de 2010”. Mensagem
nº 059/11  do Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei
que “Altera, suprime e acrescenta dispositivos na Lei nº 2388,
de 07 de janeiro de 2011”. Mensagem nº 061/11  do  Poder
Executivo, encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder
Executivo Estadual a proceder a cessão de uso gratuito de
área urbana de propriedade do Estado de Rondônia e dá outras
providências. Ofício nº 077/GP/2011 do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia, encaminhando Prestação de Contas
do TCE-RO, Exercício de 2010.  Requerimento do Senhor
Deputado Hermínio Coelho, justificando sua ausência na
sessão do dia 30 de março de 2011.  Requerimento do Senhor
Deputado Lorival,justificando suas ausências nas sessões dos
dias 29, 30 e 31 de março de 2011. Requerimento da Senhora
Deputada Epifânia Barbosa, justificando sua ausência na
sessão do dia 12 de abril de 2011. Oficio nº 1.529/2011 do
Supremo Tribunal Federal, solicitando informações no prazo
de 10 dias sobre o alegado na petição inicial cuja cópia em
anexo.  Ofício nº 14/2011 do Senhor Jesuíno Silva Boabaid,
Presidente da Associação dos Familiares dos Praças da Polícia
Militar do Estado de Rondônia, apresentando pauta de
reivindicações. Ofício nº 007/2011 do Partido Humanista da
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Solidariedade–PHS, solicitando desta Casa de Leis, a criação
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade
de investigar e apurar os vários crimes de pistolagem. Ofício
nº 30/11 da Câmara dos Deputados, Deputado Mendonça
Prado, comunicando que irá presidir a Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado ao lado dos Vice-
Presidentes Fernando Francischini, Enio Bacci e José Augusto
Maia. Ofício nº 028/SL/2009 da Câmara Municipal de Alta
Floresta D’Oeste, informando a aprovação do Requerimento
nº 006/11, Moção de Aplauso e reconhecimento ao Senhor
Deputado Luiz Cláudio. Nas BREVES COMUNICAÇÕES fizeram
uso da palavra os Senhores Deputados Luiz Cláudio, Marcelino
Tenório e Adelino Follador. No GRANDE EXPEDIENTE, usaram
da palavra os Senhores Deputados Hermínio Coelho, Jean
Oliveira e Jesualdo Pires. Nas COMUNICAÇÕES DE
LIDERANÇAS, e nas COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS, não
houve oradores inscritos. A seguir, passou-se a primeira parte
da ORDEM DO DIA, ocasião em que foram apresentadas e
lidas as seguintes matérias: Requerimento de autoria do
Senhor Deputado Ribamar Araújo, dirigido à Mesa Diretora,
requerendo seja convidado o Excelentíssimo Senhor Doutor
Alexandre Muller, Secretário de Estado da Saúde, a
comparecer em Plenário, na sessão ordinária do dia 14 do
corrente mês, com a finalidade de prestar esclarecimentos
sobre a sua pasta; Indicação dos lideres dos blocos  dos
Trabalhistas e dos Socialistas, Senhores Deputados Luiz
Cláudio  e Neodi, respectivamente, indicando os nomes dos
parlamentares para integrarem a Frente Parlamentar da
Agropecuária, a saber, Senhores Deputados: Lebrão, Luizinho
Goebel, Luiz Cláudio, Neodi, Ribamar Araújo e Valter Araújo;
Projetos de Lei de autoria da Senhora  Deputada Glaucione,
que  Cria a Política de Saúde da Mulher Detenta; que Dispõe
sobre a reserva de vagas para pessoas com necessidades
especiais nos contratos de órgãos públicos estaduais com
empresas prestadores de serviços; que Autoriza o Poder
Executivo a destinar 1% da verba orçamentária destinada à
saúde no Estado para que seja utilizada na prevenção,
tratamento e recuperação de dependentes de drogas de

quaisquer naturezas e dá outras providências; que Dispõe
sobre a obrigatoriedade da presença de profissionais de
odontologia na equipe multiprofissional das unidades de
terapia intensiva; que Autoriza a Secretaria Estadual de
Saúde, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação
a Implantação do Programa de Prevenção às Verminoses
nas Escolas da Rede Pública Estadual; que Declara de
Utilidade Pública a Associação dos Cowboys Profissionais de
Rodeio do Estado de Rondônia – ACPR, com se no município
de Cacoal e que Declara de Utilidade Pública o Centro de
Recuperação ABISAI – Associação Assistencial Ocupacional
de Tratamento de Quimiodependentes, com sede no
município de Cacoal; Projetos de Lei de autoria do Senhor
Deputado David Chiquilito, que Estabelece a obrigatoriedade
dos hospitais do Estado de Rondônia a fixarem em lugar visível,
a lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo
plantão; que Dispõe sobre a oferta de acompanhamento
psicológico permanente para alunos e professores na rede
Pública Estadual de Ensino e que Dispõe sobre a realização,
em crianças, de exame destinado a detectar deficiência
auditiva e dá providências correlatas e Projeto de Lei de
autoria do Senhor Deputado Jean Oliveira, que Institui o dia
Estadual do Detetive Particular no âmbito do Estado de
Rondônia, e dá outras providências; Projetos de Lei de autoria
do Senhor Deputado Saulo Moreira que Declara de Utilidade
Pública a Associação a Casa de Jovens e Adolescentes
Reviver e que Declara de Utilidade Pública o Instituto
Beneficente Nova Visão, município de Ariquemes; Projeto de
Decreto Legislativo de Autoria dos Senhores Deputados Edson
Martins e Lebrão que Concede Título Honorífico de Honra ao
Mérito ao Senhor Luiz Antônio Pagot, Diretor Geral do DNIT;
Projeto de Decreto Legislativo de autoria dos Senhores
Deputados Edson Martins e Ribamar Araújo que Concede
Título Honorífico de Honra ao Mérito ao Senhor José Aldo
Rebelo Figueiredo, Deputado Federal da República Federativa
do Brasil; Projeto de Resolução de autoria do Senhor
Deputado Valter Araújo, que Institui as sessões itinerantes
da Assembléia Legislativa do Estado e acrescenta dispositivos
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ao seu Regimento Interno; Requerimento de autoria do
Deputado Senhor Valter Araújo, dirigido ao Senhor Governador,
requerendo a relação das escolas estaduais, por município,
que serão transformadas, ampliadas e/ou construídas, com as
devidas metragens, bem como respectivos valores a serem
aplicados em cada escola no ano de 2011; Requerimento de
autoria do Senhor Deputado Zequinha Araújo, dirigido à Mesa,
requerendo aprovação de Moção de Aplauso a Associação das
Esposas, e Pensionistas e Familiares de Policiais Militares do
Estado de Rondônia – ASSESFAM; Requerimento de autoria
do Senhor Deputado Jean Oliveira, dirigido à Mesa Diretora,
requerendo a realização de Audiência Pública para debater
com a Associação Rondoniense dos Municípios, sobre o Plano
Plurianual 2012/2015, a realizar-se no dia 27 de abril do corrente
ano, às 10:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis;
Requerimento de autoria do Senhor Deputado Jesualdo Pires,
dirigido à Mesa Diretora, requerendo a realização de Sessão
Solene, com a finalidade de proceder a entrega de Títulos
Honoríficos aos Senhores José Roberto Tadros e Valdemar
Camata, a realizar-se no dia 06 de maio de 2011, às 09:00
horas, no Plenário desta Casa de Leis; Requerimento de autoria
do Senhor Deputado Marcelino Tenório, dirigido à Mesa Diretora,
requerendo a suspensão da Audiência Pública para a
apresentação do Plano Estadual de Segurança Pública, marcada
para o dia 28/04/2011, quinta feira, as 09:00 horas, e que a
mesma seja adiada para uma data a ser confirmada;
Requerimento de autoria do Senhor Deputado Lebrão, dirigido
à Mesa Diretora, requerendo a realização de Audiência Pública
no Município de Costa Marques, com a finalidade de tratar
assuntos referentes à proibição da pesca profissional, a realizar-
se dia 20 de maio do corrente ano, às 15:00 horas;
Requerimento de autoria do Senhor Deputado Lebrão, dirigido
à Mesa Diretora, requerendo o desarquivamento do Projeto de
Lei nº 916/2010, de sua autoria, seguindo a sua tramitação
normal e Requerimento de autoria da Senhora Deputada
Epifânia Barbosa, dirigido à Mesa, requerendo Audiência Pública
para discutir sobre a Reforma Política e Eleitoral, a realizar-se
no dia 04 de maio de 2011, às 09:00 horas;  Indicações de
autoria do Senhor Deputado Neodi, sugerindo ao Poder
Executivo, a recuperação e cascalhamento da rodovia MA 28
de Machadinho do Oeste, que interliga  o Estado de Rondônia
a Mato Grosso; a recuperação com cascalhamento da estrada
RO 133 de Machadinho do Oeste ao Distrito Tabajara e o Porto
II de Novembro; a recuperação com cascalhamento da estrada
RO 205 de Machadinho do Oeste a Cujubim; Indicações de
autoria do Senhor Deputado Jaques Testoni, sugerindo ao Poder
Executivo a instalação da operação tapa buraco, na RO 470,
no município de Vale do Paraíso; a urgente recuperação e

cascalhamento da RO 140 (RO-010), totalizando 30 (trinta)
quilômetros de estradas, Distrito de Colina Verde, município
de Jarú e  a instalação da operação tapa buraco na RO 463,
município de Governador Jorge Teixeira e a operação tapa
buraco na RO 464, município de Vale do Anari; Indicações de
autoria do Senhor Deputado Valdivino Tucura, dirigido ao Poder
Executivo, a recuperação total da RO 489, trecho da RO 010 a
cidade de São Filipe e a recuperação total da linha Mato Grosso,
desde o Distrito de Divinópolis em Cacoal até a estrada
Pacarana, Município de Espigão do Oeste; Indicação de autoria
do Senhor Deputado Saulo Moreira, sugerindo ao Poder
Executivo, a recuperação de 30 Km do Travessão Ribeirinha,
que liga Campo Novo de Rondônia ao Distrito de Vila União,
Município de Ariquemes; Indicações de autoria da Senhora
Deputada Ana da 8, sugerindo ao Poder Executivo o
asfaltamento de ruas em Guajará Mirim; a reestruturação do
Posto de Saúde no Distrito do IATA, Município de Guajará-Mirim;
a reforma completa do Hospital Regional de Guajará-Mirim com
a aquisição de equipamentos hospitalares; a reforma completa
da Unidade Mista de Saúde Antônio Luis de Macedo em Nova
Mamoré e a aquisição de equipamentos hospitalares e  que
seja enviado Projeto de Lei a esta Casa, dispondo sobre a
concessão de benefício e isenção do pagamento das despesas,
com a realização de funeral a pessoa que tiver doado, por ato
próprio, ou por meio de seus familiares ou responsáveis, órgãos
ou tecidos corporais para fins de transplante; Indicações de
autoria do Senhor Deputado Lebrão, sugerindo ao Poder
Executivo sejam Instalados aparelhos de ar condicionados no
CIRETRAN de Seringueiras; a construção de uma unidade
prisional masculina no município de São Francisco do Guaporé
e sejam realizados estudos para terceira aproximação do
zoneamento sócio econômico e ecológico de Rondônia;
Indicações de autoria do Senhor Deputado Jean Oliveira,
sugerindo ao Poder Executivo, seja realizado mutirão na área
da saúde nas especialidades de oftalmologia e urologia, na
cidade de Alta Floresta do Oeste; reativar a patrulha escolar e
policiamento de inteligência para as escolas no âmbito do
Estado; a manutenção e recuperação das estradas vicinais do
município de São Francisco do Guaporé e a manutenção e
recuperação das estradas vicinais no município de Primavera
de Rondônia; Indicações de autoria do Senhor Deputado
Valdivino Tucura, sugerindo ao Poder Executivo, a realização
da recuperação da rodovia do Café; a realização de limpeza
na cidade de Ministro Andreazza, por meio do Programa Cidade
Limpa; a recuperação total da RO 133; a recuperação total da
estrada RO 471, com pavimentação asfáltica, sinalização de
trânsito, recuperação e instalação de bueiros celulares; a
limpeza na cidade de Pimenta Bueno, por meio do Programa
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Cidade Limpa;  a recuperação total da estrada do Pacarana
RO 387, que liga a cidade de Espigão do Oeste ao Distrito de
Boa Vista do Pacarana e a realização de limpeza na cidade de
Cacoal, por meio do Programa Cidade Limpa; Indicações de
autoria da Senhora Deputada Epifânia Barbosa, sugerindo ao
Poder Executivo, a recuperação e asfaltamento da Rodovia 460,
que liga o Município de Buritis a BR 421 e o asfaltamento do KM
6 da entrada do Distrito de IATA, Município  de Guajará Mirim;
Indicação de autoria do Senhor Deputado Adelino Follador,
sugerindo ao Poder Executivo o retorno urgente dos Policiais
ao Posto Fiscal do IDARON, no Km 42 da BR 319; Indicação de
autoria do Senhor Deputado Valter Araújo, sugerindo ao Poder
Executivo a construção de pista para treinamento de Auto
Escolas no Município de Porto  Velho; Indicação de autoria do
Senhor Deputado Luizinho Goebel, sugerindo ao Poder Executivo
a implantação de Quartéis do Corpo de Bombeiros nos
Municípios de Alvorada do Oeste e São Francisco do Guaporé;
Indicação de autoria do Senhor Deputado Flávio Lemos,
sugerindo ao Poder Executivo o retorno do IAH 3– SUS para
todos os servidores estaduais da Saúde, lotados em Unidades
da Rede; Indicação de autoria do Deputado Jesualdo Pires,
sugerindo a reforma geral e ampliação da Escola Estadual Tupã,
localizada no município de Ji-Paraná; Indicação de autoria do
Senhor Deputado Marcelino Tenório, sugerindo ao Poder
Executivo a construção de 05 (cinco) salas de aulas na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Monteiro Lobato. Na
segunda parte da ORDEM DO DIA, foram aprovadas em
discussão única e votação, pelo processo de votação simbólica,
por maioria de votos, as seguintes matérias: Requerimento de
autoria do Senhor Deputado Zequinha Araújo, dirigido à Mesa,
requerendo aprovação de Moção de Aplauso à Associação das
Esposas, e Pensionistas e Familiares de Policiais Militares do
Estado de Rondônia – ASSESFAM; Requerimento de autoria do
Senhor Deputado Jean Oliveira, dirigido à Mesa Diretora,
requerendo a realização de Audiência Pública para debater
com a Associação Rondoniense dos Municípios, sobre o Plano
Plurianual 2012/2015, a realizar-se no dia 27 de abril do corrente
ano, às 10:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis;
Requerimento de autoria do Senhor Deputado Jesualdo Pires,
dirigido à Mesa Diretora, requerendo a realização de Sessão
Solene, com a finalidade de proceder a entrega de Títulos
Honoríficos, aos Senhores José Roberto Tadros e Valdemar
Camata, a realizar no dia 06 de maio de 2011, às 09:00 horas,
no Plenário desta Casa de Leis; Requerimento de autoria do
Senhor Deputado Marcelino Tenório, dirigido à Mesa Diretora,
requerendo a suspensão da Audiência Pública para a
apresentação do Plano Estadual de Segurança Pública, marcada
para o dia 28/04/2011, quinta feira, às 09:00 horas, e que a

mesma seja adiada para uma data a ser confirmada;
Requerimento de autoria do Senhor Deputado Lebrão, dirigido
à Mesa Diretora, requerendo a realização de Audiência Pública
no Município de Costa Marques, com a finalidade de tratar
sobre assuntos referentes à proibição da pesca profissional, a
ser realizada no dia 20 de maio do corrente ano, às 15:00
horas e Requerimento de autoria da Senhora Deputada Epifânia
Barbosa, dirigido à Mesa, requerendo Audiência Pública para
discutir  sobre a Reforma Política e Eleitoral, a realizar-se no
dia 04 de maio de 2011, às 09:00 horas. Foi mantido, pelo
processo de votação nominal, por maioria absoluta de votos, o
Veto Total nº 006/11 ao Projeto de Lei Complementar nº 258/
10 de autoria do Poder Executivo que Acrescenta dispositivos
a Lei Complementar nº 283, de 14 de agosto de 2003, mantido
com 18 (dezoito) votos favoráveis. Ocasião em que o Senhor
Presidente comunicou a realização de Sessão Especial, a
realizar-se no dia treze do corrente, as 09:00, no Plenário desta
Casa de Leis,  para o lançamento da Campanha da
Fraternidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente,
antes de encerrar, convocou sessão ordinária para o dia treze
do corrente, no horário regimental. Para constar, a Segunda
Secretária elaborou a presente ata, que após lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário das Deliberações às
dezoito horas e quatorze minutos do dia doze de abril do ano
dois mil e onze.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA DA 8ª LEGISLATURA

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUALDO PIRES – PSB –
Requer à Mesa Diretora seja transferida Sessão Solene marcada
para 06 de maio de 2011, para entrega de Títulos Honoríficos.

O parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, seja transferida Sessão Solene
aprovada para 06 de maio de 2011 para o dia 27 de maio de
2011, às 09 horas, para entrega de Títulos Honorários de
Cidadão do Estado de Rondônia aos Senhores José Roberto
Tadros e Valdemar Camata.

J U S T I F I C A T I V A

A transferência justifica-se por haver conflito de datas.
No dia 06 de maio do corrente ano haverá Sessão Itinerante
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na cidade de Vilhena, o que inviabiliza o acontecimento da
referida Sessão Solene.

Ante ao exposto, conto com a aprovação dos nobres
Parlamentares.

Plenário das Deliberações, 14 de abril de 2011.
Dep. Jesualdo Pires – PSB.

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica a necessidade
do Governo do Estado através da SEDUC – Secretaria Estadual
de Educação e reforma e ampliação de Escola.

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 na Escola EEEFM Irmã Maria Celeste no
município de Guajara Mirim.

J U S T I F I C A T I V A

Esta indicação de reforma geral se faz necessária para
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 – Indica à necessidade
do Governo do Estado através da SEDUC – Secretaria Estadual
de Educação, construção do prédio do CEEJA

O Deputado que o presente subscreve, nas formas
regimentais, indica a necessidade do Governo do Estado através
da SEDUC – Secretaria Estadual de Educação, construção do
prédio do CEEJA com no mínimo dez salas de aula e uma quadra
poliesportiva coberta no município de Corumbiara.

J U S T I F I C A T I V A

Esta indicação se faz necessário para atender a forte
demanda existente nesse município e dar condições de estudo
aos alunos existentes nesse município. O edifício onde se
encontra atualmente esta escola é um prédio emprestado pela
Prefeitura e está em condições precárias, sendo que a
Prefeitura já doou o terreno para a construção da nova unidade.

Salientamos que existe uma superlotação na unidade atual
contando já com mais de 300 alunos.

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, 31 de março de 2011.
Dep. LEBRÃO – PTN.

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica a necessidade
do Governo do Estado através da SEDUC – Secretaria Estadual
de Educação à reforma geral de escola.

O Deputado que o presente subscreve, nas formas
regimentais, indica a necessidade do Governo do Estado através
da SEDUC – Secretaria Estadual de Educação, a reforma geral
na Escola EEEF João Francisco Correia no município de Itapuã
D’Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Esta indicação de reforma geral se faz necessária para
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 – Indica à necessidade
do Governo do Estado através da SEDUC – Secretaria Estadual
de Educação a construção de uma escola.

O Deputado que o presente subscreve, nas formas
regimentais, indica à necessidade do Governo do Estado através
da SEDUC – Secretaria Estadual de Educação, construção de
uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio com no
mínimo doze salas de aula e uma quadra poliesportiva coberta
no Município de Guajará Mirim no Bairro do Jardim das
Esmeraldas.

J U S T I F I C A T I V A

Esta indicação se faz necessário devido à escola mais
próxima ficar distante aproximadamente quatro quilômetros e
os estudantes tem que se deslocar enfrentando chuva,
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escuridão e o perigo de assaltos e estupros. Este bairro é o
mais populoso do município e o maior, sendo esta indicação
uma reivindicação já antiga.

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, 30 de março de 2011.
Dep. Lebrão – PTN.

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a necessidade de implantar ares
condicionados no CIRETRAN do município de Buritis.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de implantação de ares condicionados, que
beneficiará em muito os funcionários daquele órgão.

J U S T I F I C A T I V A

A presente propositura visa atender a necessidade dos
funcionários daquele órgão já que o forte calor que tem nosso
clima e o grande acúmulo de pessoas, gera desconforto para
os funcionários. Serve também para um melhor atendimento
á população.

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

Plenário das Deliberações, 11 de abril de 2011.
Dep. LEBRÃO – PTN.

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica a
necessidade do Governo do Estado através da SEDUC –
Secretaria Estadual de Educação da construção de uma quadra
poliesportiva coberta e implantação do Ensino Médio em Escola.

O Deputado que o presente subscreve, nas formas
regimentais, indica a necessidade do Governo do Estado através
da SEDUC – Secretaria Estadual de Educação, da construção
de uma quadra poliesportiva coberta e implantação do Ensino
Médio na Escola E.E.E.F. 7 de Setembro no Distrito de 3
Coqueiros no Município de Campo Novo.

J U S T I F I C A T I V A

Faz-se necessário para dar melhores condições de
estudo aos alunos e professores daquela unidade de ensino do

Governo Estadual e implantação do ensino médio para atender
os jovens existentes no Distrito. Por isso, é importante a
instalação de ares condicionados nas salas de aulas para dar
comodidade e melhorar a motivação dos alunos e de
professores, construção da quadra poliesportiva coberta, mais
que necessária para o desenvolvimento da disciplina e incentivo
a prática de esporte e implantação do ensino médio para que
os jovens não tenham que migrar e se capacitarem no seu
próprio Distrito e aí se fixarem.

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, 28 de março de 2011.
Dep. Lebrão – PTN.

REQUERIMENTO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO – PT -
Audiência Pública para discutir diretrizes do saneamento básico
do Estado de Rondônia.

JOSE HERMÍNIO COELHO, deputado estadual pelo Partido
dos Trabalhadores, requer A MESA DIRETORA que se digne a
convocar AUDIÊNCIA PÚBLICA para o dia 28 de abril de 2011,
quinta-feira, às 15 horas, no Plenário desta Casa de Leis para
discutir as diretrizes do saneamento básico do Estado de
Rondônia, em especial os recursos do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC I e II, destinados as obras de água e
esgoto de Porto Velho e município do interior (Ariquemes, Jarú,
Ji-Paraná e Rolim de Moura).

Requer ainda, que sejam convidados os demais
deputados e representantes relacionados a seguir:
Como expositores:

1-Secretaria Estadual de Planejamento – SEPLAN
2-Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD

Convidados:
Governo do Estado de Rondônia, Deputados Federais do

Estado de Rondônia, Senadores da República do Estado de
Rondônia, Prefeituras Municipais, Câmaras Municipais, Ministério
Público do Estado de Rondônia – MPE/RO, Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia – TCE/RO, Ministério Público Federal –
MPF, Tribunal de Contas da União – TCU, Associação dos
Prefeitos do Estado de Rondônia – ARON, Sindicato dos
Urbanitários de Rondônia – SINDUR, Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado Rondônia –
CREA/RO, Sindicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia –
SENGE/RO, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia –
FIERO, Sindicato da Construção Civil de Porto Velho –
SINDUSCON – PVH, Caixa Econômica Federal, Controladoria
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Geral da União – CGU e Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental do Ministério das Cidades.

J U S T I F I C A T I V A

O Estado de Rondônia corre o risco de perder recursos
do PAC já destinados para obras de tratamento de água, esgoto
sanitário e saneamento, por desentendimento entre seus
ordenadores e gestores.

A Assembléia Legislativa deve buscar o entendimento e
fazer de tudo o que estiver ao seu alcance para que os convênios
entre as prefeituras, governo estadual e federal não sejam
cancelados.

A população de nosso estado não merece mais este
prejuízo.

Porto Velho – RO, 14 de abril de 2011.
JOSÉ HERMÍNIO COELHO
Deputado Estadual – PT
Vice-Presidente da ALE/RO.

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao Senhor
Governador do Estado sobre a pavimentação e recapeamento
de ruas e avenidas.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de pavimentação e de recapeamento de 10 km
de ruas e avenidas município de Guajará Mirim.

J U S T I F I C A T I V A

A presente propositura visa atender as necessidades dos
moradores no município de Guajará Mirim. Esta pavimentação
garantirá melhores condições de vida tanto aos moradores,
como ao comércio local. Garantirá ainda o turismo estadual, já
que o município de Guajará Mirim é um dos mais visados em
termos turísticos no estado.

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

Plenário das Deliberações, 11 de abril de 2011.
Dep. Lebrão – PTN.

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica a necessidade
do Governo do Estado através da SEDUC – Secretaria Estadual
de Educação a reforma e ampliação de escola.

O Deputado que o presente subscreve, nas formas
regimentais, indica a necessidade do Governo d Estado através
da SEDUC – Secretaria Estadual de Educação, a reforma e
ampliação de salas de aulas na Escola EEEFM Aurérlio Buarque
de Holanda Ferreira no município de Nova Brasilândia.

J U S T I F I C A T I V A

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 – Indicação a
necessidade do Governo do Estado através da SEDUC –
Secretaria Estadual de Educação, construção do prédio do
CEEJA.

O Deputado que o presente subscreve, nas formas
regimentais, indica a necessidade do Governo do Estado através
da SEDUC – Secretaria Estadual de Educação, construção do
prédio do CEEJA com no mínimo sete salas de aula e uma
quadra poliesportiva coberta no Município de Nova Brasilândia.

J U S T I F I C A T I V A

Esta indicação se faz necessário para atender a forte
demanda existente nesse município e dar condições de estudo
aos alunos existentes nesse município.

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, 31 de março de 2011.
Dep. Lebrão – PTN.

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO - PTN – Indica a necessidade
do Governo do Estado através da SEDUC – Secretaria Estadual
de Educação, da ampliação, de implantação de ar condicionado
e construção de uma quadra poliesportiva em Escola.
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O Deputado que o presente subscreve, nas formar
regimentais, indica a necessidade do Governo do Estado através
da SEDUC – Secretaria Estadual de Educação, da ampliação
de salas de aula, implantação de ar condicionado e construção
de uma quadra poliesportiva coberta na Escola EEEFM RUTH
ROCHA, no Município de Buritis.

J U S T I F I C A T I V A

Esta indicação se faz necessário para dar melhores
condições de estudo aos alunos daquela unidade de ensino do
Governo Estadual, já que a educação é a base de um país Por
isso, é importante a instalação de ares condicionados nas salas
de aulas para dar comodidade e melhorar a motivação dos
alunos e de professores, ampliação do número de salas para
atender a forte demanda existente no município e a construção
de uma quadra poliesportiva coberta para proporcionar esporte
e laser aos alunos.

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, 28 de março de 2011.
Dep. Lebrão – PTN.

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica a necessidade
do Governo do Estado através da SEDUC – Secretaria Estadual
de Educação da ampliação de escola, implantação de ar
condicionado e construção de uma quadra poliesportiva.

O Deputado que o presente subscreve, nas formas
regimentais, indica a necessidade do Governo do Estado através
da SEDUC – Secretaria Estadual de Educação, da ampliação
de 05 (cinco) salas de aula, implantação de ar condicionado e
construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola EEEF
Francisco José Chiquilito Erse, no setor 7 no Município de Buritis.

J U S T I F I C A T I V A

Esta indicação se faz necessário para dar melhores
condições de estudo aos alunos daquela unidade de ensino do
Governo Estadual, já que a educação é a base de um país. Por
isso, é importante a instalação de ares condicionados nas salas
de aulas para dar comodidade e melhorar a motivação dos
alunos e de professores, ampliação do número de salas para
atender a forte demanda existente no município e a construção
de uma quadra poliesportiva coberta para proporcionar o
esporte e laser aos alunos.

Salientamos que esta escola é a única da rede estadual
no município que atende somente anos iniciais do Ensino
Fundamental e já trabalha com espaço restrito e de
superlotação além de evidentemente ser a única no referido
setor.

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, 28 de março de 2011.
Dep. Lebrão – PTN.

L I C I T A Ç Ã O

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 00420/2011.

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDÔNIA.

CONTRATADA: FIPE - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS

ECONÔMICAS - CNPJ Nº: 43.942.358/0001-46

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados

referentes à avaliação da viabilidade de criação de um novo

Município no Estado de Rondônia, resultante do desmembramento
de partes dos territórios pertencentes aos Municípios de Jaru e

Governador Jorge Teixeira, nos moldes do Decreto Legislativo nº

309, de 23 de fevereiro de 2010.

VALOR TOTAL: R$ 136.750,00 (Cento e Trinta e Seis Mil,

Setecentos e Cinquenta Reais).

PRAZO: 60 (sessenta) dias.

Ratifico a dispensa de licitação em conformidade com o que consta

do Processo   nº 00420/2011, fundamentada no Artigo 24, Inciso

XIII, da Lei 8.666/93, de acordo com o Parecer Jurídico nº 084/
2011, constante as fls. 72/82, tendo em vista a necessidade de

execução de estudo de viabilidade para a criação do Município de

Tarilândia/RO, em atendimento a solicitação do Tribunal Regional
Eleitoral de Rondônia.

Porto Velho – RO, 05 de maio de 2011.

Deputado Valter Araujo

Presidente da Assembleia Legislativa


