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INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica
ao Governo do Estado a necessidade de uma programação para
a distribuição de calcário na região do Vale do Jamari.
O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo Estadual com cópia a
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social –
SEDES, que se faça uma programação para a distribuição de
calcário nos municípios de Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Rio
Crespo, Monte Negro, Campo Novo-RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados, a presente propositura visa auxiliar
os pequenos agricultores, que devido a distância fica difícil o
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transporte do calcário para os mesmos, sendo que com esta
programação facilitará muito, trazendo assim a melhoria da
produtividade, pois o calcário hoje é fundamental para uma
melhor produção da agricultura principalmente agricultura
familiar.
Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2011.
Dep. Adelino Angelo Follador - DEM
INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indica
ao Governo do Estado a necessidade da extensão do Programa
Pro-Peixe aos municípios do Vale do Jamari.
O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo Estadual com cópia a
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social –
SEDES, a extensão do Programa Pro-Peixe aos Muncípios de
Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Rio Crespo, Monte Negro,
Campo-Novo-RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados, a presente propositura visa
atender as pequenas propriedades com incentivo a piscicultura,
sendo um programa de grande relevância, pois atende as
necessidades dos produtores na fonte incentivando a criação
de peixes em cativeiro nas pequenas propriedades, o programa
disponibiliza máquinas escavadeiras para a construção de
tanques de criação e operadores para as máquinas em contra
partida o produtor fornece o combustível para a execução dos
trabalhos, cada produtor pode ser beneficiado com até 30 horas
máquinas, trazendo assim um crescimento e valorizando a
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agroindústria, pois cada produtor poderá gerar emprego e
renda para a sua região.

I – exercer a direção, orientação, coordenação e
organização dos trabalhos e do Cartório da Corregedoria;

Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2011.
Dep. Adelino Angelo Follador - DEM

§ 1º. Compete aos Assistentes da Corregedoria,
participar como presidente e/ou membro das comissões de
sindicâncias e processos administrativos disciplinares, juntar
petições e documentos, fazer conclusão e relatório dos feitos
ao Corregedor-Chefe bem como ao Corregedor-Adjunto, reduzir
a termo os depoimentos, recolher assinatura dos depoentes,
inquirir depoentes e testemunhas e auxiliar a Chefia da
Corregedoria em suas atribuições.

PROJETO DE LEI MESA DIRETORA – Dá nova redação a
dispositivos da Lei nº 1.726, de abril de 2007, e muda a
denominação da Corregedoria Geral para Corregedoria
Administrativa da Assembleia Legislativa.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DECRETA:
Art. 1º. A Corregedoria Geral da Assembleia Legislativa,
criada pela Lei nº 1.726, de 10 de abril de 2007, passa a se
denominar Corregedoria Administrativa da Assembleia
Legislativa.
Parágrafo único. A expressão “Corregedoria Geral”
constantes nos caput dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º e no inciso I
do artigo 2º da Lei nº 1.726, de 2007, passa ser “Corregedoria
Administrativa”.
Art. 2º. Os dispositivos abaixo relacionados da Lei nº
1.726, de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
I – determinar levantamento e fazer a revisão dos feitos
administrativos, de ofício ou mediante determinação do
Presidente da Assembleia Legislativa, por qualquer membro
da Mesa Diretora e pelo Secretário Geral, mediante denúncias
formuladas de forma tácita ou expressa que porventura sejam
apresentadas, exceto aquelas denúncias da competência da
Corregedoria Parlamentar;
Art. 2º (...)

§ 2º. A função de Assistentes da Corregedoria poderá
ser preenchida por servidor do Quadro de Provimento Efetivo
da Assembleia Legislativa ou do Estado de Rondônia, e nesse
caso, que estejam à disposição deste Poder Legislativo.
Art. 6º. A estrutura organizacional da Corregedoria
Administrativa da Assembleia Legislativa é a constante do Anexo
I desta Lei.
Art. 7º. Os cargos de provimento em comissão e/ou as
gratificações das funções de confiança são os constantes do
Anexo II desta Lei.
Art. 8º. As especificações e atribuições gerais dos cargos
de provimento em comissão e/ou das funções de confiança da
Corregedoria Administrativa são as constantes no Anexo III desta
Lei.”
Art. 3º. Os Anexos I, II e III da Lei nº 1.726, de 2007,
passam a vigorar, respectivamente, nos termos dos Anexos I,
II e III desta Lei.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária da Assembleia Legislativa.
Art. 5º. Ficam revogados os incisos I a VI do artigo 6º
da Lei nº 1.726, de 2007.

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.

Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Palácio Teotônio Vilela
Rua Major Amarante, 390
Arigolândia
CEP 78.900-901 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 Secretário
ANA DA 8 – 3 º Secretário
SAULO MOREIRA – 4º Secretário
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Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação produzindo seus efeitos a partir de 1º de julho de
2011.
JUSTIFICATIVA
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa submete à
apreciação e deliberação dos demais Membros desta Casa de
Leis o incluso projeto de lei que “Dá nova redação a dispositivos
da Lei nº 1.726, de abril de 2007, e muda a denominação da
Corregedoria Geral para Corregedoria Administrativa da
Assembleia Legislativa”.
Trata-se de alterações pontuais na estrutura e
atribuições da Corregedoria Geral, que passa a ser denominada
de Corregedoria Administrativa, por ser um órgão que trata
especificamente de feitos relacionados aos servidores do Poder
Legislativo, além de que a Casa tem também a Corregedoria
parlamentar, que trata das questões que envolvem os
Deputados desta Casa Legislativa.
Pelos motivos expostos, contamos com o apoio de todos
os Pares para a aprovação do projeto de Lei proposto pela
Mesa Diretora.
Plenário das Deliberações, 13 de junho de 2011.
Dep. Valter Araújo – Presidente
Dep. Hermínio Coelho – 1º Vice-Presidente
Dep. Maurão de Carvalho – 2º Vice-Presidente
Dep. Jean Oliveira – 1º Secretário
Dep. Epifânia Barbosa – 2ª Secretária
Dep. Ana da 8 – 3ª Secretária
Dep. Saulo Moreira – 4º Secretário
INDICAÇÃO DEPUTADO LORIVAL – PMN - Indica ao Senhor
Governador do Estado, com cópia a Secretaria de Estado da
Educação, a necessidade da reforma, ampliação, instalação
de Laboratórios e revisão da rede elétrica na Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Francisco Alves Mendes Filho,
localizada no setor 09 em Ariquemes.
O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Excelentíssimo senhor Governador do
Estado com cópia a Secretaria de Estado da Educação, a
necessidade da reforma, ampliação, instalação de Laboratórios
e revisão da rede elétrica na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Francisco Alves Mendes Filho, localizada
no setor 09 de Ariquemes.
JUSTIFICATIVA
Esta escola tem uma importância grande para o
município, pois está localizada no setor mais populoso de
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Ariquemes, e em visita à direção da mesma pode constatar a
necessidade de uma boa reforma, uma ampliação com a
construção de espaço adequado para o funcionamento da
Orientação Escolar, da Supervisão, da Biblioteca e sala de
leitura, que funcionam hoje em salas de aula.
Esta escola atende hoje 15 turmas do ensino médio e
há uma imperiosa necessidade da implantação de laboratórios
científicos de química e física para a implementação das aulas
destas disciplinas. Por último, a Escola conta hoje com 36
aparelhos de ar condicionados instalados nas salas de aulas
desde abril de 2009 e nunca funcionou devido a rede de
distribuição de energia elétrica existente não suportar a
demanda, sendo necessário a urgente reparação desta rede,
ampliando sua capacidade para que os usuários da escola
possam contar com a comodidade de climatização.
Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2011.
Dep. Lorival - PMN
INDICAÇÃO DEPUTADO LORIVAL – PMN - Indica ao Senhor
Governador do Estado, com cópia a Secretaria de Estado da
Educação, a necessidade da reforma e ampliação e climatização
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Heitor VillaLobos, no município de Ariquemes.
O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Excelentíssimo senhor Governador do
Estado com cópia a Secretaria de Estado da Educação, a
necessidade da reforma e ampliação e climatização da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Heitor Villa-Lobos,
no município de Ariquemes.
JUSTIFICATIVA
A Escola Estadual Heitor Villa-Lobos é uma das escolas
mais importantes do município, até pela sua localização que
fica no setor institucional e que atende alunos dos setores, 01.
02, 03, 04, 06, 08 e de outros bairros.
Em visita à direção da mesma, pudemos constatar a
necessidade urgente de uma boa reforma, ampliação e
climatização que relacionamos a seguir:
- Reforma e ampliação com mais um andar nos dois
blocos do meio;
- Reforma dos dois blocos restantes;
- Construção da secretaria no holl de estrada,
possibilitando o aproveitamento de mais duas salas de aula;
- Construção de um auditório;
- Calçamento e reforma da garagem;
- Cobertura da quadra de esportes;
Cobertura dos corredores de entrada até a bibliotca;
- Climatização das dependências que ainda não tem.
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Portanto, entendemos ser de extrema necessidade a
realização destas melhorias para a Escola possa realmente
atender de uma maneira satisfatória e eficiente a sua grande
demanda.
Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2011.
Dep. Lorival Ribeiro Amorim - PMN
INDICAÇÃO DEPUTADO LORIVAL – PMN - Indica ao Senhor
Governador do Estado, com cópia ao Diretor Geral do DER, a
necessidade da construção de uma galeria e elevação do aterro
antes da ponte sobre o Rio Preto, KM 02 da estrada coletora
que dá acesso ao Travessão B-98 e Leste Mato Grosso TB-94
no município de Cujubim.
O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Excelentíssimo senhor Governador do
Estado com cópia ao Diretor Geral do DER, a necessidade da
construção de uma galeria e elevação do aterro antes da ponte
sobre o Rio Preto, KM 02 da estrada coletora que dá acesso ao
Travessão B-98 e Leste Mato Grosso TB-94 no município de
Cujubim.
JUSTIFICATIVA
Aquela estrada coletora, dá acesso aos produtores
situados ao longo das linhas interligadas pelo travessão B-98 e
Leste Mato Grosso (TB-94), todo ano enfrentam grandes
dificuldades de acesso à sede do município e principalmente
no escoamento de suas produções, pois o aterro existente hoje,
além de ser mais baixo que o necessário não tem sangria para
aliviar o volume de água no período das cheias, ocasionando a
transposição das águas sobre o aterro e isolando aquelas
comunidades.
Diante desta situação que ocorre anualmente e que traz
grandes prejuízos à população que inclusive neste período só
conseguem a travessia de barcos tendo que pagar uma taxa
de R$ 5,00 (cinco reais) por pessoa, causando um transtorno
e um prejuízo enorme aos usuários daquela estrada.
Portanto diante da importância daquele travessão para
aquela importante região, solicitamos do Excelentíssimo Senhor
Governador que através do DER possa atende aos usuários
daquele travessão.
Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2011.
Dep. Lorival Ribeiro Amorim - PMN
PROJETO DE LEI DEPUTADO VALTER ARAUJO – PTB –
“Declara de Utilidade Pública a “Associação Beneficente Vida
Nova de Alto Alegre dos Parecis – ASBEVINAAP”, localizada no
município de Alto Alegre dos Parecis.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada Utilidade Pública a “Associação
Beneficente Vida Nova de Alto Alegre dos Parecis –
ASBEVINAAP”, localizada no município de Alto Alegre dos
Parecis.
Art. 2º. Esta Lei entre em vigor da data de sua
publicação.
JUSTIFICATIVA
A “Associação Beneficente Vida Nova de Alto Alegre dos
Parecis – ASBEVINAAP”, localizada no município de Alto Alegre
dos Parecis, foi fundada em 30 de julho de 2008, é uma entidade
civil, sem fins lucrativos, com a finalidade de defender e
promover o bem estar da comunidade cristã do município de
Alto Alegre dos Parecis.
A referida Associação, trabalha com base na colaboração
recíproca, objetiva a promoção de quaisquer serviços que possa
contribuir para o bem estar social, econômico e melhoria das
condições de vida de seus associados carentes e principalmente
da comunidade em geral do município.
Diante da relevância do que expomos, contamos com o
apoio dos Nobres Pares para a aprovação da propositura
apresentada.
Plenário das Deliberações, 09 de junho de 2011.
Dep. Valter Araujo - PTB
INDICAÇÃO DO DEPUTADO LORIVAL – PMN – Indica ao
Senhor Governador do Estado, com cópia ao Diretor Geral do
DER, a necessidade da recuperação da linha C-02 que liga a
sede do município de Buritis ao distrito de Jacinópolis, numa
extensão aproximada de 70 KMs.
O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado com cópia ao Diretor Geral do DER, a necessidade da
recuperação da linha C-02 que liga a sede do município de
Buritis ao distrito de Jacinópolis, numa extensão aproximada
de 70 KMs.
JUSTIFICATIVA
Esta estrada, de responsabilidade do Estado, projetada
inclusive para se tornar a ligação ao Pacifico, e que atende em
toda a sua extensão um grande número de pequenos
produtores, encontra-se em péssimas condições de tráfego,
necessitando urgentemente de uma recuperação e
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encascalhamento, para assegurar aos produtores daquela região
uma melhor condição de trafegabilidade e escoamento de suas
produções.
Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2011.
Lorival Ribeiro Amorim – Deputado PMN
INDICAÇÃO DO DEPUTADO LORIVAL – PMN – Indica ao
Senhor Governador do Estado, com cópia ao Diretor Geral do
DER, a necessidade urgente da recuperação da estrada que
interliga Alto Paraíso ao Distrito de Triunfo, e consequentemente
à BR 364.
O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Excelentíssimo senhor Governador do
Estado com cópia ao Diretor Geral do DER, a necessidade urgente
da recuperação da estrada que interliga Alto Paraíso ao Distrito
de Triunfo, e consequentemente à BR 364.
JUSTIFICATIVA
Esta estrada na realidade, pela sua importância no
escoamento da produção de uma grande região ocupada em
sua grande maioria por pequenos produtores, e por ser uma
região altamente produtiva, já carece a muito tempo de uma
pavimentação.
Porém, enquanto esta não acontece, todo ano após o
período chuvoso devido a intensidade do tráfego, requer uma
regularização de seu leito que no momento é precário,
proporcionando aos seus usuários um transtorno grande, além
é claro dos prejuízos pelo desgaste de seus veículos.
Portanto, pela importância daquela estrada para a região,
esperamos que o Governo possa determinar a sua imediata
recuperação.
Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2011.
Lorival Ribeiro Amorim – PMN – Deputado
INDICAÇÃO DO DEPUTADO LORIVAL – PMN – Indica ao
Senhor Governador do Estado, com cópia a Secretaria de Estado
da Educação, a necessidade da reforma e ampliação do Centro
Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Ariquemes –
CEEJAR.
O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Excelentíssimo senhor Governador do
Estado com cópia a Secretaria de Estado da Educação, a
necessidade da reforma e ampliação do Centro Estadual de
Educação de Jovens e Adultos de Ariquemes – CEEJAR.
JUSTIFICATIVA
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O CEEJAR é hoje um centro educacional de extrema
importância para a comunidade de Ariquemes, oportunizando
o ensino de jovens e também a adultos e que conta hoje com
cerca de 2.000 (dois mil) alunos.
Ocorre que suas instalações carecem urgentemente
de uma reforma, e principalmente da construção de uma
cozinha e um refeitório, pois hoje os alunos tem que fazer
uso de suas merendas escolares pelos corredores e
dependências do Centro, portanto, entendemos ser justa a
reivindicação da sua reforma e esta pequena ampliação para
que possamos melhorar as condições de trabalho e conforto
para os seus usuários.
Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2011.
Lorival Ribeiro Amorim – PMN - Deputado
INDICAÇÃO DO DEPUTADO SAULO MOREIRA – PDT –
Indica e reitera a Indicação nº004/2011, datada em
15.02.2011, ao Governo do Estado, para a instalação de uma
unidade do Shopping Cidadão no Município de Ariquemes/
RO.
O Deputado que subscreve, obedecendo ao que dispõe
o Regimento Interno e ouvido o Douto Plenário, indica e reitera
a Indicação nº004/2011, datada em 15.02.2011, ao Governo
do Estado, para a instalação de uma unidade do Shopping
Cidadão no Município de Ariquemes.
JUSTIFICATIVA
Senhoras e Senhores Parlamentares,
Reitero a indicação citada, tendo em vista a grande
carência da população ariquemense e das comunidades dos
municípios circunvizinhos serem atendidos pelos serviços
prestados por esse órgão. Os atendimentos no Shopping
Cidadão continuam batendo recordes de atendimento tanto
em Porto Velho como em Ji-Paraná e Rolim de Moura, e
queremos estar entre esses Municípios.
Diante do exposto é, o que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a colaboração dos
Nobres Pares para a sua aprovação.
Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2011.
Saulo Moreira – PDT
INDICAÇÃO DO DEPUTADO SAULO MOREIRA – PDT –
Indica e reitero a Indicação nº 002/2011, datada em
15.02.2011, ao Governo do Estado, a necessidade de
complementar 70 Km com asfalto a Rodovia 257 no trecho de
Ariquemes ao Distrito do 5º BEC.
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O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
regimento interno e ouvido o Douto Plenário, indica e reitera a
Indicação nº 002/2011, datada em 15.02.2011, ao Governo do
Estado, a necessidade de complementar 70 Km com asfalto a
Rodovia 257 no trecho de Ariquemes ao Distrito do 5º BEC.
JUSTIFICATIVA
Senhoras e Senhores Parlamentares,
A presente indicação e a reiteração, dispõe sobre a
necessidade de complementar 70 Km com asfalto, devido à
falta de manutenção nos últimos anos, encontra-se em péssimo
estado de trafego, prejudicando o escoamento dos produtos
produzidos pelos produtores rurais, e o transporte escolar que
é realizado diariamente, que se agravou no período do inverno
amazônico, deixando as mesmas, em alguns pontos
intrafegáveis.
Diante do exposto é, o que apresentamos a presente
indicação, para a qual contamos com a colaboração dos Nobres
Pares para a sua aprovação.
Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2011.
Deputado Saulo Moreira – PDT
INDICAÇÃO DO DEPUTADO SAULO MOREIRA – PDT – Indica
ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de recuperação
asfaltica da RO 459 que liga a BR 364 ao Município de Alto
Paraíso/RO.
O Deputado que subscreve, obedecendo ao disposto no
Regimento Interno e ouvido o Douto Plenário, indica ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de recuperação asfaltica da
RO 459 que liga a BR 364 ao Município de Alto Paraíso/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores e Senhoras Parlamentares,
O Município de Alto Paraíso que encontra-se em
crescente desenvolvimento sócio-econômico, utiliza este trecho
para escoamento da produção agro-pecuária para outros
munícipes. Por um tempo longo não recebe manutenção, que
o deixou em partes, praticamente intrafegável, o município não
dispõe de recursos próprios para as devidas manutenção e
conservação, ocasionando transtornos e insegurança para
aqueles que trafegam diariamente pela rodovia.
A presente indicação é beneficiar a população, com
estrada com asfalto, limpeza e manutenção para não prejudicar
o fluxo de veículos, pedestres e principalmente da produção
agro-pecuária, não ficando comprometido em mais um período
de chuva.
Diante da relevância do exposto, conto com a aprovação
dos Nobres Pares.
Plenário das Deliberações, 14 de junho de 2011.
Deputado Saulo Moreira – PDT – 4º Secretário/MD
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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 8ª LEGISLATURA

Às nove horas e vinte e quatro minutos do dia dois de junho do
ano dois mil e onze, reuniu-se a Assembleia Legislativa do
Estado, ordinariamente, em sua sede na capital do Estado,
sob a Presidência do Senhor Deputado Luizinho Goebel,
secretariada pela Senhora Deputada Epifânia Barbosa, com a
presença dos Senhores Deputados Adelino Follador, Edson
Martins, Euclides Maciel, Flavio Lemos, Jesualdo Pires, Lebrão,
Lorival, Luiz Cláudio, Luizinho Goebel, Marcelino Tenório, Marcos
Donadon, Maurão de Carvalho, Neodi, Ribamar Araújo, Valter
Araújo e as Senhoras Deputadas Ana da 8 e Epifânia Barbosa.
Estiveram ausentes os Senhores Deputados Herminio Coelho,
Jaques Testoni, Saulo Moreira, Valdivino Tucura, Zequinha
Araujo e a Senhora Deputada Glaucione. Ausência justificada
do membro da Mesa Diretora Senhor Deputado Jean Oliveira –
1º Secretário. Havendo número regimental o Senhor Presidente
declarou aberta a sessão. Foi lida e aprovada a ata da Sessão
Ordinária anterior. Não houve expediente recebido. Nas BREVES
COMUNICAÇÕES, no GRANDE EXPEDIENTE e nas
COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS, não houve oradores
inscritos. Passando-se a primeira parte da ORDEM DO DIA,
foram apresentadas e lidas as seguintes matérias: Indicações
de autoria do Deputado Luiz Cláudio, sugerindo ao Poder
Executivo normatizar a dispensa de licenciamento de
empreendimentos de aqüicultura de pequeno porte; a ampliação
do atendimento da Defensória Pública no Município de Porto
Velho; Indicações de autoria do Deputado Lebrão, sugerindo
ao Poder Executivo a aquisição de um aparelho de ultrasom
para o Hospital Regional Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
no Município de Guajará Mirim e a aquisição de uma viatura
para a Polícia Militar do Distrito de Vista Alegre do Abunã,
Município de Porto Velho. Na segunda parte da ORDEM DO
DIA, não houve matéria deliberada. Nas COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES, não houve oradores inscritos. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente, antes de encerrar, o
Senhor Presidente convidou os Senhores e as Senhoras
Parlamentares para a Audiência Publica, a realizar-se no dia
03 de junho do corrente, às 15:00 horas, para tratar assuntos
referente a proibição da pesca e convocou sessão ordinária
para o dia sete 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 nove horas e trinta e um minutos do dia dois de junho do
ano dois mil e onze.
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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 8ª LEGISLATURA

Às quinze horas e trinta minutos do dia sete de junho do ano
dois mil e onze, reuniu-se a Assembleia Legislativa do Estado,
ordinariamente, em sua sede na capital do Estado, sob a
Presidência do Senhores Deputados Saulo Moreira e Valter
Araújo, secretariada pelas Senhoras Deputadas Ana da Oito e
Epifânia Barbosa, com a presença dos Senhores Deputados
Adelino Follador, Edson Martins, Euclides Maciel, Flavio Lemos,
Herminio Coelho, Jaques Testoni, Jesualdo Pires, Lebrão, Lorival,
Luiz Cláudio, Luizinho Goebel, Marcelino Tenório, Marcos
Donadon, Maurão de Carvalho, Neodi, Ribamar Araújo, Saulo
Moreira, Valdivino Rodrigues, Valter Araújo, Zequinha Araújo
e as Senhoras Deputadas Ana da 8 e Epifânia Barbosa e
ausência da Senhora Deputada Glaucione. Ausência justificada
do membro da Mesa Diretora Senhor Deputado Jean Oliveira –
1º Secretário. Havendo número regimental o Senhor Presidente
declarou aberta a sessão. Ocasião em que foi suspensa às
quinze horas e trinta e cinco minutos e reaberta as quinze
horas e quarenta e nove minutos. Foi lida e aprovada a ata da
sessão ordinária anterior. Foi lido o seguinte expediente
recebido: Ofício nº 282/2011 do Poder Judiciário, em referência
a Argüição de Inconstitucionalidade nº 000398224.2009.8.22.0000; Requerimento da Senhora Deputada
Glaucione, justificando sua ausência na sessão do dia 31 de
maio de 2011; Requerimento do Senhor Deputado Jaques
Testoni, justificando sua ausência na sessão do dia 02 de junho
de 2011; Requerimento do Senhor Deputado José Eurípedes
Clemente, justificando suas ausências nas sessões dos dias
01, 02 e 03 de março de 2011; FAX do Ministério do Trabalho
e Emprego, informando a liberação de recursos referentes à
primeira parcela do Convênio nº 046/2006; Ofício nº 098/
2011 da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, em referência ao apoio para a realização do I Seminário
Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Novas Tecnologias em
Saúde; Carta do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal,
solicitando a possibilidade de nesta Casa Legislativa acontecer
a pretendida Sessão Solene na data de 22 de julho, dia de
comemoração do aniversário de fundação da UDV; Ofício
Circular nº 43/2011 do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos
destinados à manutenção dos Serviços de Ação Continuada;
Ofício nº 417/2011 da Câmara Municipal de Cacoal, solicitando
que seja formada uma Comissão Especial de Deputados, para
que verifiquem a situação do aterro sanitário da cidade de
Cacoal. Em seguida o Senhor Presidente transformou a Sessão
Ordinária em Comissão Geral, com a finalidade de ouvir a
explanação do Doutor Sergio Willian Domingos Teixeira, Juiz
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Titular da Primeira Vara de Execuções e Contravenções Penais
de Porto Velho, sobre a situação dos presídios, bem como
receber o Título de Cidadão do Estado de Rondônia, a ele
outorgado por iniciativa do Deputado Euclides Maciel. A seguir,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Doutor Sérgio Willian
para discorrer sobre a situação dos presídios na capital. Logo
após, fizeram uso da palavra a Senhora Deputada Epifânia
Barbosa e o Senhor Deputado Herminio Coelho. A seguir, o
Senhor Presidente convidou a integrarem à Mesa, o Doutor
Gilberto Barbosa – Sub Procurador do Ministério Público e a
Excelentíssima Senhora Mirian Speráfico - Secretaria da
SEIJUS. Também fizeram uso da palavra os Deputados Jesualdo
Pires, Ana da 8, Ribamar Araújo, Marcelino Tenório, Edson
Martins, Euclides Maciel, a Senhora Mirian Esperáfico –
Secretária da SEIJUS e o Doutor Gilberto Barbosa – Sub
Procurador Geral do Ministério Público. Ato contínuo, o Mestre
de Cerimônia procedeu a leitura do Curriculum do
homenageado, Doutor Sérgio Willian Domingos Teixeira – Juiz
de Direito da Primeira Vara de Execuções e Contravenções
Penais de Porto Velho. Logo após, o Presidente juntamente
com o Deputado Euclides Maciel proponente da homenagem,
procederam a entrega do Título de Cidadão do Estado de
Rondônia ao homenageado. Na seqüência, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Doutor Sérgio Willian para proferir o
seu discurso. E, por último o Presidente fez uso da palavra.
Após o seu pronunciamento convidou a Senhora Deputada Ana
da 8 e a Senhora Deputada Epifânia Barbosa a acompanharem
o homenageado e seus familiares até o Salão Nobre. Nas
BREVES COMUNICAÇÕES, no GRANDE EXPEDIENTE e nas
COMUNICAÇÕES LIDERANÇAS, não houve oradores inscritos.
Passando-se a primeira parte da ORDEM DO DIA, foram
apresentadas e lidas as seguintes matérias: Mensagem do
Poder Executivo encaminhando Projeto de Lei que Dispõe sobre
as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012; Projeto
de Lei de autoria da Senhora Deputada Epifânia Barbosa que
Autoriza o Poder Executivo, a criar a bolsa-atleta para garantir
a manutenção mínima aos atletas do Estado de Rondônia de
alto rendimento, que não possuem patrocínio; Projeto de Lei
de autoria do Senhor Deputado Jesualdo Pires, que Declara de
Utilidade Pública a Organização Raiz Nativa – ORN; Projeto de
Lei de autoria do Senhor Deputado Lorival, que autoriza o
Poder Executivo Estadual a Instituir o Programa Estadual de
Incentivo ao Desarmamento, destinado a premiar em forma
de pecúnia os policiais civis e militares estaduais, pela a
apreensão de armas de fogo, acessórios e munições, e dá
outras providências; Projeto de Decreto Legislativo de autoria
do Senhor Deputado Valter Araújo que Concede a Medalha do
Mérito legislativo para Pastores; Requerimento de autoria do
Senhor Deputado Neodi, dirigido à Mesa Diretora, requerendo
Moção de Pesar aos familiares do Senhor Edson Luiz Liutti,
membro da tradicional família Catâneo de Ariquemes, falecido
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no dia 30 próximo passado, no Estado de São Paulo, vítima de
Câncer; Requerimento de autoria do Senhor Deputado Valter
Araújo, dirigido à Mesa, requerendo Voto de Pesar aos familiares
da Senhora Teodolinda Castilho de Oliveira, pelo seu
falecimento, ocorrido hoje, dia 07/06/2011, como também um
minuto de silêncio na presente Sessão Plenária; Requerimento
de autoria do Senhor Deputado Luizinho Goebel, dirigido à Mesa,
requerendo a realização de Sessão Solene no dia 21 de junho
do corrente ano, as 09:00 horas, para homenagear os 40 anos
da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no Estado de Rondônia;
Requerimento de autoria do Senhor Deputado Jesualdo Pires,
que Interpõe recurso contra parecer terminativo da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação ao Projeto de Lei nº
920/2010; Indicação de autoria do Senhor Deputado Zequinha
Araújo, sugerindo a construção de muro na Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio, Raimundo Nonato Vieira da Silva
no povoado de Cujubim Grande no Município de Porto Velho;
Indicação de autoria da Senhora Deputada Epifânia Barbosa,
sugerindo ao Poder Executivo a cessão de uso gratuito de áreas
urbanas de propriedade do Estado de Rondônia ao município
de Porto Velho; Indicação de autoria do Senhor Deputado
Marcelino Tenório, sugerindo ao Poder Executivo a implantação
de um Shopping Cidadão, Município de Ouro Preto do Oeste;
Indicações de autoria do Senhor Deputado Lebrão, sugerindo
ao Poder Executivo a estadualização da Linha Terra Roxa 2,
Município de Campo Novo de Rondônia; a implantação do
Programa Pró-Peixe nos seguintes Municípios: Campo Novo
de Rondônia; Governador Jorge Teixeira; Monte Negro;
Cacaulândia; Mirante da Serra; Nova União; Urupá; Nova
Brasilândia; Buritis e nos Distritos de Extrema e Vista Alegre
do Abunã, Município de Porto Velho; Emenda modificativa ao
Projeto de Lei 012/2011, de autoria do Senhor Deputado Luizinho
Goebel, que dá nova redação à Ementa e ao Artigo 1º do Projeto
de Decreto Legislativo nº 012/2011. 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 Neodi, dirigido à Mesa Diretora, requerendo
Moção de Pesar aos familiares do Senhor Edson Luiz Liutti,
membro da tradicional família Catâneo de Ariquemes, falecido
no dia 30 próximo passado, no Estado de São Paulo, vítima de
câncer; Requerimento de autoria do Senhor Deputado Valter
Araújo, dirigido à Mesa, requerendo Voto de Pesar aos familiares
da Senhora Teodolinda Castilho de Oliveira, pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 07/06/2011, como também um
minuto de silêncio na presente Sessão Plenária; Requerimento
de autoria do Senhor Deputado Luizinho Goebel, dirigido à Mesa,
requerendo a realização de Sessão Solene no dia 21 de junho
do corrente ano, as 09:00 horas, para homenagear os 40 anos
da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no Estado de Rondônia;
Requerimento de autoria do Senhor Deputado Jesualdo Pires,
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que Interpõe recurso contra parecer terminativo da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação ao Projeto de Lei nº
920/2010. Foi aprovado em discussão única e votação, pelo
processo de votação nominal, por maioria absoluta de votos,
o Projeto de Decreto Legislativo 016/11 de autoria do Deputado
Valter Araújo, que Concede a Medalha do Mérito Legislativo
para Pastores, aprovado com 14 (quatorze) votos favoráveis.
Nas COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, não houve oradores
inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente,
antes de encerrar, convocou sessão ordinária para o dia oito
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 do dia sete de junho do ano dois mil e onze.

LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2011
PROCESSO Nº 00175/2011
A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, por
intermédio de sua Pregoeira Josiellen Bernardes, COMUNICA
a todos os interessados que a Licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 006/2011, cujo objeto é a contratação de
empresa para prestação de serviços de confecção de
chaves e carimbos, que a data da Sessão de Abertura da
Licitação marcada para o dia 07 de julho de 2011 às 9h, será
ADIADA para o dia 13 de julho de 2011 as 9h, no mesmo
local anteriormente designado.
O Edital estará disponível para consulta e retirada de
cópia, no sitio www.ale.ro.gov.br, no link Licitações. Para
maiores informações, os interessados deverão entrar em
contato com a Comissão Permanente de Pregão da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, na Rua Major Amarantes,
nº 390 – Bairro Arigolândia, ou através dos telefones (69) 32162732/2815, no horário das 08hs às 12hs, e das 14hs às 18hs,
de segunda a quarta-feira, e das 07h30 às 13h30min, nas
quintas e sextas-feiras.
Porto Velho, 29 de junho de 2011.

Josiellen Bernardes
PREGOEIRA OFICIAL - ALE/RO
ATO Nº 0162/2011-DRH/MD/ALE

