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INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao
Governo do Estado a reforma e ampliação de Escola em
Cacoal.

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 EEEFM
Clodoaldo Nunes de Almeida no município de Cacoal.

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.
Lebrão – PTN – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao
Governo do Estado a reforma e ampliação de Escola em
Cacoal.

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 EEEFM
Antônio Gonçalves Dias no município de Cacoal.

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.
Lebrão – PTN – Deputado Estadual



10 de MAIO  2011ANAIS  2011 DIÁRIO DA ALE- RO Nº 056640Pág.

SECRETARIA LEGISLATIVA

Secretário Legislativo - Adair Marsola
Divisão de Publicações e Anais - Domingos Sávio

O DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA FOI CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 05/83, ÓRGÃO
OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Palácio Teotônio Vilela
Rua Major Amarante s/n, Arigolândia
CEP 76.900-901   Porto Velho-RO

MESA DIRETORA

VALTER ARAÚJO - Presidente
HERMÍNIO COELHO – 1º Vice-Presidente
MAURÃO DE CARVALHO – 2º Vice-Presidente
JEAN OLIVEIRA – 1º Secretário
EPIFÂNIA BARBOSA – 2º Secretária
ANA DA 8 – 3 º Secretária
SAULO MOREIRA – 4º Secretário

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao
Senhor Governador do Estado sobre a necessidade do
cascalhamento no Setor dos Pancadas em Corumbiara.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade do cascalhamento no Setor das Pancadas no
município de Corumbiara que beneficiará em muito a população
local.

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

 A presente propositura visa atender as necessidades
dos moradores desse assentamento no município de
Corumbiara. Esse cascalhamento visa atender também a
escoação do leite dos produtores, que são em grande número,
e da produção dos agricultores. Facilitará ainda, o fluxo de
veículos escolares e outros.

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

Plenário das Deliberações, 31 de março de 2011.
Lebrão – PTN – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao
Governo do Estado a reforma e ampliação de Escola em
Cacoal.

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 EEEFM Carlos Gomes
no município de Cacoal.

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.

Conscientes 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.
Lebrão – PTN – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao
Governo do Estado a aquisição de uma secadora de cereais
para Seringueiras.

Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica a necessidade do Governo do Estado
através da EMATER – Associação de Assistência Técnica e
Extensão Rural, da aquisição de uma secadora de cereais para
o município de Seringueiras.

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

Esta indicação se faz necessário devido à elevada
umidade do clima do nosso Estado e torna-se necessária a
secagem artificial para uma armazenagem segura. É um
processo muito importante para se preservar o máximo de
rendimento em volume e qualidade dos cereais.

Conscientes da importância para o futuro dos
agricultores  do  estado é que contamos com o apoio dos
nobres Deputados, para a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 31 de março de 2011.
Lebrão – PTN – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao
Governo do Estado do atendimento com o programa PROMEC
em São Miguel do Guaporé.

O Deputado que o presente subscreve, nas formas
regimentais, indica a necessidade do Governo do Estado
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através da EMATER – Associação de Assistência Técnica e
Extensão Rural, do atendimento com o programa PROMEC no
município de São Miguel do Guaporé.

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

Esta indicação de horas máquina se faz necessária para
atender os agricultores desse município. É um processo muito
importante para se tirar o máximo de rendimento com aumento
de volume e qualidade dos produtos.

Conscientes da importância para o futuro dos agricultores
do estado é que contamos com o apoio dos nobres Deputados,
para a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 30 de março de 2011.
Lebrão – PTN – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao
Governo do Estado do atendimento com o programa PROMEC
em Nova Brasilândia.

O Deputado que o presente subscreve, nas formas
regimentais, indica a necessidade do Governo do Estado através
da EMATER – Associação de Assistência Técnica e Extensão
Rural, do atendimento com o programa PROMEC no município
de Nova Brasilândia.

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

Esta indicação de horas máquina se faz necessária para
atender os agricultores desse município. É um processo muito
importante para se tirar o máximo de rendimento com aumento
de volume e qualidade dos produtos.

Conscientes da importância para o futuro dos agricultores
do estado é que contamos com o apoio dos nobres Deputados,
para a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 30 de março de 2011.
Lebrão – PTN – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO – PTN – Indica ao
Governo do Estado o atendimento com o programa PROMEC
em Alvorada D’Oeste.

O Deputado que o presente subscreve, nas formas
regimentais, indica a necessidade do Governo do Estado através
da EMATER – Associação de Assistência Técnica e Extensão
Rural, do atendimento com o programa PROMEC no município
de Alvorada D’Oeste.

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

Esta indicação de horas máquina se faz necessária para
atender os agricultores desse município. É um processo muito
importante para se tirar o máximo de rendimento com aumento
de volume e qualidade dos produtos.

Conscientes da importância para o futuro dos agricultores
do estado é que contamos com o apoio dos nobres Deputados,
para a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 30 de março de 2011.
Lebrão – PTN – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP –
Indica ao Poder Executivo, com cópias para o DER e SEDES, a
realização de limpeza na Cidade de Espigão do Oeste, através
do programa Cidade Limpa.

O deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvido o douto plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a realização de limpeza na Cidade de
Espigão do Oeste, através do programa Cidade Limpa.

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

Senhores Deputados faz-se necessária a realização de
limpeza, em regime de urgência na cidade Espigão do Oeste
devido ao grande volume de chuvas que ocorreram neste ano
e que deixou um rastro de sujeiras em toda a cidade. E também
devido a falta de recursos necessários por parte da Prefeitura
Municipal de Espigão do Oeste e com a cidade limpa a população
local corre menos risco de contrair doenças.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2011.
Valdivino Tucura – PRP – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP –
Indica ao Poder Executivo, com cópias para o DER, a
recuperação total da estrada RO 489, no trecho da RO 010 a
cidade de São Felipe, no município de São Felipe.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvido o douto plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual a realização da recuperação total da estrada
RO 489, no trecho da RO 010, até a cidade de São Felipe, no
município de São Felipe.

J U S T I F I C A T I V A
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Senhores Deputados faz-se necessária a realização da
recuperação total da estrada RO 489, haja vista a grande
necessidade de escoamento de toda a produção local, nos
diversos setores produtivos e a melhoria na qualidade de vida
da população.

Portanto Senhores Deputados, a proposição é de extrema
importância e necessita de solução e para isso contamos com
o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2011.
Valdivino Tucura – PRP – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP –
Indica ao Poder Executivo, com cópias para o DER, a
recuperação total da linha Mato Grosso, desde distrito do
Divinópolis em Cacoal até a estrada Pacarana no município de
Espigão do Oeste.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvido o douto plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual a realização da recuperação total da linha
Mato grosso, desde o Distrito de Divinópolis em Cacoal até a
estrada Pacarana no município de Espigão do Oeste.

J U S T I F I T I V A

Senhores Deputados faz-se necessária a realização da
recuperação total da linha Mato Grosso, pois são 45 quilômetros
de estrada que atende a uma população de 120 famílias, que
produzem café, milho, leite bovino e gado de corte e ainda
existe escolas rurais nesse trecho e essa linha é o único meio
de escoação da produção que gera renda e divisas para os
dois municípios.

Portanto Senhores Deputados, a proposição é de extrema
importância e necessita de solução e para isso contamos com
o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2011.
Valdivino Tucura – PRP – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP –
Indica ao Poder Executivo, com cópias para o DER, a
recuperação total da estrada RO 471, com pavimentação
asfaltica, sinalização de trânsito, recuperação e instalação de
bueiros celulares.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvido o douto plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual a realização da recuperação total da estrada
RO 471, com pavimentação asfaltica, instalação de sinalização
de trânsito e bueiros celulares.

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

Senhores Deputados faz-se necessária a realização da
recuperação total da estrada RO 471, no trecho da cidade de
Ministro Andreazza até a BR 364, pois o nosso objetivo é facilitar
o escoamento da produção agrícola daquela região onde o
café, o feijão e o milho são produzidos ricamente.

Portanto Senhores Deputados, a proposição é de extrema
importância e necessita de solução e para isso contamos com
o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2011.
Valdivino Tucura – PRP – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP –
Indica ao Poder Executivo, com cópias ao DER e SEDES, a
realização de limpeza na cidade de Pimenta Bueno, através do
programa Cidade Limpa.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvido o douto plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual a realização de limpeza na cidade de Pimenta
Bueno, através do Programa Cidade Limpa.

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

Senhores Deputados faz-se necessária a realização de
limpeza, em regime de urgência, na cidade Pimenta Bueno
devido ao grande volume de chuvas que ocorreram neste ano
e que deixou um rastro de sujeiras em toda a cidade. E também
devido a falta de recursos necessários por parte da Prefeitura
Municipal de Pimenta Bueno e com a cidade limpa a população
local corre menos risco de contrair doenças.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2011.
Valdivino Tucura – PRP – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP –
Indica ao Poder Executivo, com cópias para o DER, a realização
da recuperação total da RO 133.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvido o douto plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual a realização da recuperação total da RO
133, que liga o município de Espigão do Oeste ao distrito de
Novo Riachuelo em Presidente Medici, conhecida como
travessão “C”.

J U S T I F I C A T I V A
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Senhores Deputados faz-se necessária a realização da
recuperação total da RO 133, pois além do escoamento de
toda a produção, há também o transporte da produção de
calcário. E toda a população rondoniense será beneficiada.

Portanto Senhores Deputados a proposição é de extrema
importância e necessita de solução e para isso contamos com
o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2011.
Valdivino Tucura – PRP – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP –
Indica ao Poder Executivo, com cópias para o DER e SEDES, a
realização de limpeza na cidade de Cacoal, através do programa
Cidade Limpa.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvido o douto plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual a realização de limpeza na cidade de Cacoal,
através do Programa Cidade Limpa.

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

Senhores Deputados faz-se necessária a realização de
limpeza, em regime de urgência, na cidade Cacoal devido ao
grande volume de chuvas que ocorreram neste ano e que deixou
um rastro de sujeiras em toda a cidade. E também devido a
falta de recursos necessários por parte da Prefeitura Municipal
de Cacoal e com a cidade limpa a população local corre menos
risco de contrair doenças.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2011.
Valdivino Tucura – PRP – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP –
Indica ao Poder Executivo, com cópias para o DER, a realização
da recuperação da rodovia do Café.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvido o douto plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual a realização da recuperação total da rodovia
do café.

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

Senhores Deputados faz-se necessária a realização da
recuperação da rodovia do café haja vista que a rodovia do
café, que interliga os municípios de Cacoal e Espigão do Oeste,
beneficiará milhares de produtores com o escoamento da

produção de toda a região. E com o fim do período de chuvas,
restaram muitos transtornos para a população que necessita
utilizar aquela rodovia.

Portanto senhores Deputados, a proposição é de extrema
importância e necessita de solução e para isso contamos com
o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2011.
Valdivino Tucura – PRP – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO – PTN – Indica
ao Poder Executivo a necessidade de somar esforços – Estado
e Município – no sentido de viabilizar urgentemente o
funcionamento do Hospital de Novo Horizonte do Oeste.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o douto
plenário na forma regimental, vem através desta indicar ao
Poder Executivo, com cópia a Secretaria de Estado da Saúde –
SESAU, a necessidade de somar esforços – Estado e Município
– no sentido de viabilizar urgentemente o funcionamento do
Hospital de Novo Horizonte do Oeste.

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

Sr. Presidente, nobres pares, atendendo solicitação dos
munícipes e lideranças políticas de Novo Horizonte, peço
especial apreciação e aprovação da referida indicação, tendo
em vista que o município de Novo Horizonte não dispõe de
hospital para atender a demanda por serviços de saúde de
seus munícipes.

Oportunamente lembramos aos nobres parlamentares,
que já existe a construção predial do hospital, faltando apenas
os equipamentos, mobílias e parte do quadro dos profissionais
de saúde, que efetivamente farão o hospital funcionar. Desta
forma, sugerimos que a SESAU faça estudo com vista a
celebração de convênio com o escopo de colocar o referido
hospital em funcionamento.

Assim sendo, solicitamos aos nobres pares, especial
atenção ao pleito, pedindo desde já a sua aprovação em
plenário.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2011.
Luiz Cláudio – PTN – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DA DEPUTADA GLAUCIONE – PSDC - Indica ao
Poder Executivo a necessidade de implantação de junta Médica
Estadual, no município de Cacoal.

A Parlamentar que a presente subscreve,na forma
regimental,  após ouvido o Plenário, indica ao Poder Executivo
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a necessidade de implantação de junta Médica Estadual, no
município de Cacoal.

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

Senhores Deputados, com vistas à viabilização de
atendimentos médicos aos funcionários estaduais, residentes
no muicípio de Cacoal e cidades circunvizinhas, e com o intuito
de descentralização dos serviços, tais como perícias médicas,
homologação de atestados médicos para afastamento do
trabalho motivados por doenças, avaliação de atestados
médicos para ingresso nos órgãos públicos, análise para
afastamento e recondução ao setor de trabalho.

Além das ações para possíveis melhorias que já foram
mencionadas, a implantação da junta médica em Cacoal evitará
gastos dispendiosos com: locomoção desses funcionários à
capital do Estado, gastos alimentícios e passagens com coletivos.
Isso corroborará com a dignidade, valorização e consideração
dos servidores que precisam desse atendimento.

Diante de exposto acreditamos ser justa a implantação
da junta Médica Estadual, no município de Cacoal.

Plenário das Deliberações, 12 dfe abril de 2011
Glaucione Maria Rodrigues - Deputada Estadual - PSDC.

INDICAÇÃO DA DEPUTADA GLAUCIONE – PSDC - Indica ao
Poder Executiva a necessidade de reforma da Escola Maria
Aurora do Nascimento da Rede Estadual de Ensino do município
de Cacoal.

A Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, indica ao Poder Executivo
a necessidade de reforma da Escola Maria Aurora Nascimento,
da Rede Estadual de Ensino, no município de Cacoal.

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

Justifica-se a proposta de “Reforma geral das instalações
elétricas”, da escola supramencionada, sendo que as mesmas
já foram condenadas por Engenheiro Elétrico, pois necessita
de substituição da subestação urgentemente, devido aos curtos
circuitos costumeiros, colocando em risco a vida dos docentes,
discentes e gestores.

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

Plenário das Deliberações, 15 de abril de 2011
Glaucione Maria Rodrigues  - Deputada Estadual – PSDC.

INDICAÇÃO DA DEPUTADA GLAUCIONE – PSDC - Indica ao
Poder Executivo a necessidade de reforma, da EFA - Escola
Família Agrícola PE.Ezequiel Ramin da Rede Estadual de Ensino,
no município de Cacoal.

A Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, indica ao Poder Executivo
a necessidade de reforma e ampliação da EFA - Escola Família
Agrícola PE. Ezequiel Ramin da Rede Estadual de Ensino, no
município de Cacoal.

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

Justifica-se a proposta da “Reforma e ampliação do
dormitório” escola supramencionada, por razão da mesma
atender inúmeros alunos filhos de agricultores de dezessete
Municípios do Estado. Além da procura por vagas para essa
modalidade de estudo que é em regime de internato, na
proposta da Pedagogia da alternância. Tanto alunos como
gestores e professores residem in loco, para acompanhar bem
de perto o processo de ensino e aprendizagem, valorizando os
laços familiares e a herança cultural da vida campesina,
formando o elo escolar,família e comunidade,

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

Plenário das Deliberações, 15 de abril de 2011
Glaucione Maria Rodrigues – Deputada Estadual – PSDC,

INDICAÇÃO DA DEPUTADA GLAUCIONE – PSDC - Indica ao
Poder Executivo a necessidade de reforma da Escola Honorina
Lucas de Brito, da Rede Estadual de Ensino, do município de
Cacoal - RO.

A Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, indica ao Poder Executivo
a necessidade de reforma da Escola Honorina Lucas de Brito,
da Rede Estadual de Ensino, do município de Cacoal -RO.

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

Justifica-se a proposta de “Construção de mais 08 (oito)
salas de aula” da escola supra, com intuito de atender a
demanda, haja vista o aumento na procura por vagas, por pais
de alunos que residem próximos. Foi detectado que nessa
escola não tem auditório e nem sala de planejamento, seu
espaço fisíco é muito restrito. Sollicita ainda, “Reforma geral
das instalações elétricas”, pois a atual não suporta o
funcionamento, além de apresentar problemas,colocando em
risco a vida dos discentes, sem contar que desde sua construção
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nunca foi realizada reforma nem no prédio e muito menos na
parte elétrica.

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

Plenário das Deliberações, 11 de abril de 2011
Glaucione Maria Rodrigues – Deputada Estadual – PSDC.

INDICAÇÃO DA DEPUTADA GLAUCIONE – PSDC - Indica ao
Poder Executivo a necessidade de reforma, da Escola Josino
de Brito da Rede Estadual de Ensino, do município de Cacoal -
RO

A Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, indica ao Poder Executivo
a necessidade de reforma da Escola Josino de Brito, da Rede
Estadual de Ensino, no munic[ípio de Cacoal - RO

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

Justifica-se a proposta de “Reforma Geral da escola”
em razão da mesma apresentar problemas seríssimos na sua
estrutura fisíca, como: rachaduras, infiltrações paredes com
pinturas descascandas, funcionando precariamente. Solicita
também a “Construção de uma quadra de esporte”, por
constatar que a escola não dispõe de nenhuma quadra, para
práticas esportivas e desportivas dos alunos. Por entender que
conforme a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB),
o compoente curricular de educação fisíca é obrigatório, pois
contribui para o formação do Cidadão.

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

Plenário das Deliberações, 15 de abril de 2011
Glaucione Maria Rodrigues - Deputada Estadual - PSDC.

INDICAÇÃO DA DEPUTADA GLAUCIONE – PSDC - Indica ao
Poder Executivo a necessidade de reforma da Escola Paulo
Freire da Rede Estadual de Ensino, no município de Cacoal -
RO

A Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, indica ao Poder Executivo
a necessidade de reforma de Escola Paulo Freire da Rede
Estadual de Ensino, no município de Cacola -RO

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

Justifia-se a proposta de “Reforma geral das instalações
elétricas” da Escola Paulo Freire, pois a instalação disponível

atualmente não suporta a demanda de funcionamento da
escola, além de apresentar tomadas danificadas. Muitas vezes,
foi necessário dispensar alunos em decorrência dos problemas
relativos às instalações elétricas.

Diante do exposto, apresentamos a indicação supra, para
qual contamos com a colaboração dos nobres Pares para sua
aprovação

Plenário das Deliberações, 15 de abril de 2011
Glaucione Maria Rodrigues - Deputada Estadual - PSDC.

INDICAÇÃO DA DEPUTADA GLAUCIONE – PSDC - Indica ao
Poder Executivo a necessidade reforma da Escola Nossa
Senhora do Carmo pertecente à Rede Estadual de Ensino, no
muicípio de Cacoal -RO

A Parlamentar que a presente subscrev, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, indica ao Poder Executivo
a necessidade de reforma da Escola Nossa Senhora do Carmo
da Rede Estadual de Ensino, no município de Cacoal - RO

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

Justifica-se a proposta de “Reforma geral das instalações
elétricas” da escola supra, pois essa problemática tem
interferido na qualidade de aprendizagem, colocando em risco
a vida dos discentes. Algumas salas não estão sendo utilizadas,
por ausências de instalação elétrica adequada, razão pela qual
necessita de intervenção com urgência.

Diante do exposto, apresentamos a indicação supra, para
qual contamos com a colaboração dos nobres Pares, para sua
aprovação

Plenário das Deliberações, 15 de abril de 2011
Glaucione Maria Rodrigues - Deputada Estadual - PSDC

INDICAÇÃO DA DEPUTADA ANA DA 08 – PTdoB - Indica
ao Poder Executivo a reforma do Ginãsio de Esporte Afonso
Rodrigues, em Guajará-Mirim

A Parlamentar que a presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais, e obsevando as formalidades regimentais,
indica ao Poder Executivo, reforma completa do Ginasio de
Esporte “Afonso Rodrigues”, em Guajará - Mirim

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

A educação, a cultura e o esporte de um modo geral no
nosso país estão em crise e nos municípios de Rondônia não é
diferente. Os municípios sozinhos não conseguem atender
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satisfatoriamente toda sua população estudantil com os poucos
recursos que dispõe e lhe são destindos nessa área.

O Governo do Estado vem desenvolvendo um trabalho
importante nessas áreas, visando o jovem rondoniense e os
resultados positivos crescem a cada dia.

É muito importante a participação do Governo do Estado
para colaborar com os municipios pra suprir suas necessidades,
que atinge na maioria das vezes a parcela mais carente da
população.

Porém, não basta apenas educar. É necessário dar aos
nossos jovens atividades extraclasse e nada melhor que
atividades esportivas e culturais para tirá-los das ruas e das
más companhias. Em Guajará-Mirim, os jovens têm um local
onde praticam esporte e as escolas realizam atividade cultural
civica. E o Ginasio de Esporte “Afonso Rodrigues”.

Ocorre que o Ginasio está necessitando de uma reforma
completa há anos, porém a prefeitura não dispõe de recurso
próprio para tornar o local adequado e seguro para a prática
esportiva e cultural, razão da apresentação da presente
indicação.

Diante da relevância da indicação acima, conto com a
aprovação dos nobes Pares, para a aprovação seja atendida.

Plenário das Deliberações, 14 de abril de 2011
Ana da 08 - Deputada Estadual – PTDOB - 3º Secretária

INDICAÇÃO DO DEPUTADA ANA DA 08 – PtdoB - Indica ao
Poder Executivo a realização de cursos de capacitação no distrito
do Iata, no município de Guajará-Mirim.

A Parlamentar que a presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Poder Executivo, realização de cursos de capacitação
no distrito do Iata, no município de Guajará-Mirim.

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

O distrito do Iata, no município de Guajará-Mirim é um
local pitoresco, de grande potencial turistico na região, formado
por uma comunidade tranquila e acolhedora, a maioria de
pescadores, donas de casa e jovens estudantes que não
possuem condições financeiras de se deslocarem para fazerem
cursos técnicos e de capacitação nas grandes cidades.

 A capacitação profissionail com a realização de cursos
profissionalizantes voltados para a área do turismo, informatica,
secretariado, de corte e costura, culinária, cabeleireiro,
reciclagem de jeans, bolsas de tecido, flores, dentre outros,
que farão com que esses jovens e mulheres participem
significativamente da renda familiar, colaborando no orçamento
doméstico e melhorando suas condições de vida.

É muito importante a participação do Governo do Estado
para colaborar com o município de Guajará-Mirim levando esses
cursos de capacitação para a comunidade do distrito do Iata e
assim valorizar e apoiar para que tenham condições de lutar
por um futuro digno.

Diante da relevância da indicação acima, conto com a
aprovação dos nobres Pares, para que a presente indicação
seja atendida.

Plenário das Deliberações, 14 de abril de 2011
Ana da 08  - Deputada Estadual – PtdoB - 3º Secretária

INDICAÇÃO DA DEPUTADA ANA DA 08 PTdoB - Indica ao
Poder Executivo a aquisição de equipamento para o Centro de
Fisioterapia do município de Novo Horizonte

A Parlamentar que a presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Poder Executivo aquisição de equipamento para o
Centro de Fisioterapia no município de Novo Horizonte/RO

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

O município de Novo Horizonte, possui estrutura fisíca e
profissionais capacitados para atender as pessoas da região
que necessitam de tratamento fisioterápico. Todavia, não existe
recurso para aquisição dos equipamentos necessários para que
o centro possa funcionar e atender os pacientes.

Essas pessoas, muitas com dificuldade de locomoção
em razão dos problemas que sofrem, necessitam deslocar-se
até o município de Rolim de Moura, para realizarem seus
tratamentos.

A aquisição dos equipamentos adequados para equipar
o Centro, trará melhor qualidade de vida aos pacientes que
terão sua dor minimizada com o tratamento no próprio Distrito.
Diante da relevância da indicação acima, conto com a aprovação
dos nobres Pares, para que a presente indicaçaõ seja atendida.

Plenário das Deliberações, 14 de abril de 2011
Ana da 08 - Deputada Estadual PT do B - 3º Secretária

INDICAÇÃO DA DEPUTADA ANA DA 08 – PTdoB - Indica
ao Poder Executivo a criação de um Centro de Reperação de
Dependentes Químicos e Alcoólatras para homens e mulheres
no Estado.

A Parlamentar que a presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalides regimentais, indica
ao Poder executivo criação de um Centro de recuperação de
Dependentes Químicos e Alcoólatras, para homens e mulheres
no Estado.



10 de MAIO de 2011ANAIS  2011 DIÁRIO DA ALE-RONº 056 647Pág.

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

O Estado de Rondônia possui um alto índice de
dependentes químicos e alcoólatras, os quais necessitam de
tratamento e acompanhamento especializado, porém não há
nenhum centro de recuperação mantido pelo Estado para dar
assistência áqueles dependentes, na maioria jovens, de famílias
pobres, que não possuem condições de arcar com o ônus de
um tratamento que uma clinica particular oferece.

É de suma importância, que o Estado assuma esse
problema que afeta diretamente centenas de famílias em todos
os nossos Municípios, oferecendo um tratamento especializado
para homens e mulheres através de profissionais capacitados
para atender essas pessoas e lhes dar a possibilidade de
reintregração na sociedade, inclusíve após a recuperação,
oferecer-lhes cursos de capacitação profissional.

A criação de um centro de recuperação para
dependentes químicos e alcoólatras, para homens e mulheres,
custeado pelo Governo Estadual, sem duvida poderá tirar das
ruas e do vício muitas pessoas e propocionando-lhe melhor
qualidade de vida com dignidade.

Diante da relevância da indicação acima, conto com a
aprovação dos nobres Pares, para que a presente indicação
seja atendida.

Plenário das Deliberações, 14 de abril de 2011
Ana da 08 - Deputada Estadual - PT do B  - 3º Secretária

INDICAÇÃO DA DEPUTADA ANA DA 08 PTdoB - Indica ao
Poder Executivo a Aquisição de equipamentos de Mamografia
para atender o município de Guajará-Mirim.

A Parlamentar que a presente subscreve, no uso de suas
atibuições legais e observando as formalideades regimentais,
indica ao Poder Executivo a Aquisição de Equipamento de
Mamografia para atender o município de Guajará-Mirim.

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

A saúde da mulher tem sido uma meta importante dos
governos federal, estadual e municipal. Porém, torna-se
necessário um trabalho conjunto para que os objetivos sejam
atingidos de maneira satisfatória e a mulher possa desde cedo
prevenir as doenças da mama.

A população de Guajará-Mirim e região são compostas
na sua maioria por mulheres, quer seja na área urbana como
na área rural, ribeirinha, além da população indígena. Todavia,
o Município não dispõe de recurso para aquisição de um aparelho
de mamografia para atender as mulheres.

Nesse sentido vislumbramos como solução que seja
realizado um convênio entre o Governo do Estado e o SUS,

para implantação de um aparelho de mamografia no Município.
Dessa forma haveria a descentralização do atendimento no
hospitais da Capital, promovendo a inclusão e a acessibilidade
a mulher a uma saúde de qualidade.

Diante da relevância da indicação acima, conto com a
aprovação dos nobres Pares, para que a presente indicação
seja atendida

Plenário das Deliberações, 14 de abril de 2011
Ana da 08 - Deputada Estadual - PT do B - 3º Secretária

INDICAÇÃO DEPUTADA ANA DA 8 – PTdoB – Indica ao Poder
Executivo a realização de cursos de capacitação para
pescadores e agricultores no Município de Guajará-Mirim.

A Parlamentar que a presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Poder Executivo, realização de cursos de capacitação
para pescadores e agricultores, no Município de Guajará-Mirim.

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

O Município de Guajará-Mirim, formado por uma grande
área agrícola e turístico na região, formado por uma comunidade
tranqüila e acolhedora, a maioria de pescadores, donas de
casa e jovens estudantes que não possuem condições
financeiras de se deslocarem para fazerem cursos técnicos e
profissionalizantes nas grandes cidades.

A capacitação profissional com a realização de cursos
profissionalizantes voltados para a área do turismo, informática,
secretariado, de corte e costura, culinária, cabeleireiro,
reciclagem de jeans, bolsas de tecido, flores, dentre outros,
que farão com que esses jovens e mulheres participem
significativamente da renda familiar, colaborando no orçamento
doméstico e melhorando suas condições de vida.

É muito importante a participação do Governo do Estado
para colaborar com o município de Guajará-Mirim levando esses
cursos profissionalizantes para a comunidade do Distrito do
Iata e assim valorizar e apoiar para que tenham condições de
lutar por um futuro digno.

Diante da relevância da indicação acima, conto com a
aprovação dos nobres Pares, para que a presente indicação
seja atendida.

Plenário das Deliberações, 14 de abril de 2011.
Dep. Ana da 8 – PT do B.

INDICAÇÃO DEPUTADA ANA DA 8 – PTdoB – Indica ao Poder
Executivo a Reforma completa do Ginásio de Esporte Prof. Maria
Laurinda Gross, em Nova Mamoré.
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A Parlamentar que a presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Poder Executivo a Reforma completa do Ginásio de
Esporte Prof. Maria Laurinda Gross, em Nova Mamoré.

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

Os municípios de nosso Estado sozinhos não estão
conseguindo atender a contento, com os poucos recursos que
dispõe e lhe são destinados, os anseios da população estudantil
quer na área educacional, cultural ou esportiva.

O Governo do Estado vem desenvolvendo um trabalho
importante nessas áreas, visando o jovem rondoniense e os
resultados positivos são vistos diariamente.

Nos municípios pequenos como é o caso de Nova
Mamoré, é necessário dar aos nossos jovens atividades a serem
desenvolvidas após as aulas e nada melhor que atividades
esportivas e culturais para incentivá-los a sair das ruas e das
más companhias.

O único ginásio esportivo do município está necessitando
de uma reforma completa há anos e com urgência. O Executivo
Municipal não dispõe de recurso próprio para tornar o local
adequado e seguro para a prática esportiva e cultural, razão
da apresentação da presente indicação, sem desfalcar outras
prioridades.

É muito importante a participação do Governo do Estado
para colaborar com os municípios pra suprir suas necessidades,
que atinge na maioria das vezes a parcela mais carente da
população.

Diante da relevância da indicação acima, conto com a
aprovação dos nobres Pares, para que a presente indicação
seja atendida.

Plenário das Deliberações, 14 de abril de 2011.
Dep. Ana da 8 – PT do B.

INDICAÇÃO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP – Indica
ao poder Executivo com copias para o DER, a recuperação
total da estrada do Pacarana (RO 387), que liga a cidade de
Espigão do Oeste ao distrito de Boa Vista do Pacarana.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvido o douto plenário, indica ao poder
Executivo Estadual a realização e recuperação total da estrada
do Pacarana (RO 387), que liga a cidade de Espigão do Oeste
ao distrito de Boa Vista do Pacarana.

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

Senhores Deputados faz-se necessária a realização da
recuperação total da estrada do Pacarana, pois com o passar

do tempo e com as intempéries climáticas essa importante
linha os quase 90 quilômetros, que se transformam em 500
devidos as péssimas condições de tráfego. É como estivéssemos
voltando ao passado pelas condições da estrada, e assim
dificultando ainda mais a vida da população local que já é
bastante sofrida.

Portanto senhores Deputados, a proposição é de extrema
importância e necessita de solução e para isso contamos com
o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2011.
Dep. Valdivino Tucura – PRP.

INDICAÇÃO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP – Indica
ao poder Executivo, com copias para o DER e SEDES, a
realização de limpeza na cidade de Ministro Andreazza, através
do programa Cidade Limpa.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvido o douto plenário, indica ao poder
Executivo Estadual a realização de limpeza na cidade de Ministro
Andreazza, através do programa Cidade Limpa.

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

Senhores Deputados faz-se necessária a realização de
limpeza, em regime de urgência, na cidade Ministro Andreazza
devido ao grande volume de chuvas que ocorreram neste ano
e que deixou um rastro de sujeiras em toda a cidade. E também
devido à falta de recursos necessários por parte da prefeitura
Municipal de Ministro Andreazza e com a cidade limpa a
população local corre menos risco de contrair doenças.

A proposição é de extrema importância e necessita de
solução para isso contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2011.
Dep. Valdivino Tucura – PRP

INDICAÇÃO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA – PRP – Indica
ao poder Executivo, com copias para o DER, a recuperação
total da estrada RO 489, no trecho da RO 010 a cidade de São
Felipe, no município de São Felipe;

O Deputado que a presente subscreve, nos termos do
regimento interno e ouvido o douto plenário, indica ao poder
Executivo, a realização da recuperação total da estrada RO
489, no trecho da RO 010 até a cidade de São Felipe, no
município de São Felipe.

J U S T I F I C A T I V A
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Senhores Deputados faz-se necessária a realização da
recuperação total da estrada RO 489, haja vista a grande
necessidade de escoamento de toda a produção local, nos
diversos setores produtivos e a melhoria na qualidade de vida
da população.

Portanto senhores Deputados, a proposição é de extrema
importância e necessita de solução e para isso contamos com
o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2011.
Dep. Valdivino Tucura – PRP.

 A T O S       D I V E R S O S

ATO N° 01307/2011-DRH/MD/ALE

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos do ATO
N° 03/2009-MD/ALE, de 13 de abril de 2009,

R E S O L V E:

Conceder diárias aos servidores relacionados, para deslocarem-
se ao município de Cacoal, a serviço desta Casa de Leis,
conforme Processo n° 00410/2011.

Cad. Nome Cargo

Lotação Quantid. Período

200153450 Jivaldo Agripino Brito Assistente Técnico

DEPOL 03 18 a 21/04

100006636 Antonio Geraldo Ramos Motorista

DEPOL 02 19 a 21/04

200153447 Calixto Melo de Souza Assistente Técnico

DEPOL 02 19 a 21/04

100001587 Marcus Aurélio C. S. Bahia Ag. De Policia

DEPOL 02 19 a 21/04

200153011 Sergio Nunes Monteiro Diretor

DEPOL 02 19 a 21/04

200152537 Valdeir Moreira de Souza Assessor Técnico

DEPOL 02 19 a 21/04

Porto Velho, 25 de abril de 2011.

Valter Araújo Gonçalves         João Ricardo G. de Mendonça

Presidente MD                          Secretário Geral

ATO N° 01308/2011-DRH/MD/ALE

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos do ATO
N° 03/2009-MD/ALE, de 13 de abril de 2009,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 19 à 21/04/2011, ao
servidor, PAULO DE TARSO VECHE E SILVA Cadastro nº
200153559, Cargo de Assessor Técnico, lotado no DECOM, para
deslocar-se ao município de Cacoal - RO, a serviço desta Casa
Legislativa, conforme Processo nº. 00409/2011.

Porto Velho, 25 de abril de 2011.

Valter Araújo Gonçalves         João Ricardo G. de Mendonça

Presidente MD                          Secretário Geral

ATO N° 01309/2011-DRH/MD/ALE

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos do ATO
N° 03/2009-MD/ALE, de 13 de abril de 2009,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 19 à 21/04/2011, ao
servidor, VÍTOR PANÍAGUA Cadastro nº 200153558, Cargo
de Assessor Técnico, lotado no DECOM, para deslocar-se ao
município de Cacoal - RO, a serviço desta Casa Legislativa,
conforme Processo nº. 00408/2011.

Porto Velho, 25 de abril de 2011.

Valter Araújo Gonçalves         João Ricardo G. de Mendonça

Presidente MD                          Secretário Geral

ATO N° 01311/2011-DRH/MD/ALE

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos do ATO
N° 03/2009-MD/ALE, de 13 de abril de 2009,

R E S O L V E:

Conceder diárias aos servidores relacionados, para deslocarem-
se ao município de Cacoal, a serviço desta Casa de Leis,
conforme Processo n° 00406/2011.



10 de MAIO  2011ANAIS  2011 DIÁRIO DA ALE- RO Nº 056650Pág.

Cad. Nome Cargo
Lotação Quantid. Período

200152635 Waldir Aparecido Costa Sec. Executivo
Presidência 02 19 a 20/04

200152640 Ademilde Dias Correia Assistente Técnico
DECOM 02 19 a 20/04

200152639 Fabio José Vieira Morais Assessor Técnico
DECOM 02 19 a 20/04

200153561 Eranildo Costa Luna Assessor Técnico
DECOM 02 19 a 20/04

Porto Velho, 25 de abril de 2011.

Valter Araújo Gonçalves         João Ricardo G. de Mendonça
Presidente MD                          Secretário Geral

ATO N° 01312/2011-DRH/MD/ALE

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos do ATO
N° 03/2009-MD/ALE, de 13 de abril de 2009,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 07 a 09/04/20011,
aos servidores relacionados, para deslocarem-se a Rio Branco
- AC, a serviço desta Casa de Leis, conforme Processo n° 00400/
2011.

Cad. Nome
Cargo Lotação

200152782 Vera Lúcia Quadros
Diretora Depto. Médico

200153496 Edna dos Reis Barbosa
Assessor Técnico Depto. Médico

Porto Velho, 25 de abril de 2011.

Valter Araújo Gonçalves         João Ricardo G. de Mendonça
Presidente MD                          Secretário Geral

ATO N° 01313/2011-DRH/MD/ALE

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos do ATO
N° 03/2009-MD/ALE, de 13 de abril de 2009,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias aos servidores relacionados, no
período de 19 a 21/04/2011, para deslocarem-se ao município
de Cacoal – RO, a serviço desta Casa de Leis, conforme
Processo n° 00401/2011.

Cad. Nome
Cargo Lotação

100007626 Carlos Alberto Martins Manvailer
Asses. Mesa Diretora Assessoria da Mesa

100000505 Manoel Salustiano Ferreira de Melo
Técnico Legislativo Assessoria da Mesa

100010190 Mario Estélio Assis da Costa
Assist. Técnico Legislativo Assessoria da Mesa

200061606 Milson Alves da Guia
Assistente Técnico Assessoria da Mesa

100002320 Ana Lucia Soares de Almeida
Técnico Legislativo Div. De Exp. E Controle

100003195 Ana Jóia Souto de Araújo
Taquigrafo I Div. De Taquigrafia

100010538 Silene Galdino Leite dos Reis
Taquigrafo I Div. De Taquigrafia

100011594 Elizete Oliveira Costa Almeida
Taquigrafo I Div. De Taquigrafia

Porto Velho, 25 de abril de 2011.

Valter Araújo Gonçalves         João Ricardo G. de Mendonça
Presidente MD                          Secretário Geral

ATO N° 01314/2011-DRH/MD/ALE

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, por delegação, nos termos do ATO
N° 03/2009-MD/ALE, de 13 de abril de 2009,

R E S O L V E:

Conceder diárias aos servidores relacionados, para deslocarem-
se ao município de Cacoal, a serviço desta Casa de Leis,
conforme Processo n° 00404/2011.

Cad. Nome
Cargo Lotação
Quantid. Período

200153677 Dilma Maria da S. Santos
Diretora Esc do Legislativo
02 18 a 21/04

100003294 Mirin Luiz de Brito
Aux. Administrativo Informática
02 18 a 21/04

Porto Velho, 25 de abril de 2011.

Valter Araújo Gonçalves         João Ricardo G. de Mendonça
Presidente MD                          Secretário Geral


