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ATA DA 11ª SESSÃO SOLENE EM
HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR.

Em 15 de Outubro de 2015.

Presidência do Sr.
LÉO MORAES

(Às 09 horas e 47 minutos é aberta a Sessão.)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Mais
uma vez, bom dia, senhoras e senhores! Vamos dar início a
Sessão Solene em homenagem ao Dia do Professor. São ho-
menageadas pelo Exmº. Sr. Deputado Léo Moraes as escolas
estaduais em Porto Velho e municipais também: Escola Eduar-
do e Lima e Silva, Escola Jorge Teixeira de Oliveira, Escola
Marcos Freire, Escola Marcelo Cândia, Escola Jânio Quadros,
Escola São Luiz, Escola Daniel Neri da Silva, Escola Maria
Carmosina, Escola Flora Calheiros Cotrin, Escola Luiz Soares
de Cássia, Escola Professor Roberto Duarte Pires, Escola 4 de
Janeiro, Escola 21 de Abril, Escola Mariana, Escola Risoleta
Neves, Escola Juscelino Kubistchek, Escola Professor Orlando
Freire, Escola Petrônio Barcelos, Escola Getúlio Vargas, Escola
Estudo e Trabalho, Escola Manaus, Escola Paulo Nunes Leal,
Escola Tiradentes, da PM, Escola Maria de Nazaré, Escola Ulisses

Guimarães, Escola Heitor Vila Lobos, Escola João Bento da Costa,
Escola Bela Vista, Escola Dom Pedro I, Escola Presidente
Tancredo Neves, Escola Capitão Cláudio Manoel da Costa, Es-
cola Hélio Neves Botelho, Escola Heloísa Bentes Ramos, Escola
Anísio Teixeira, Escola Sebastiana Lima de Oliveira, Escola Du-
que de Caxias, Escola Franklin Delano Roosevelt, Escola Padre
Mário Castágna, Escola Rio Branco, Escola Nossa Senhora das
Graças, Coordenadoria Regional de Educação, SEMED – Se-
cretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educa-
ção – SEDUC, SINTERO, Santa Marcelina, Barão do Solimões,
Aloysio Weber.

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após
aprovação em Plenário de Requerimento do Exmº. Sr. Deputa-
do Léo Moraes, realiza nesta data Sessão Solene em homena-
gem ao Dia do Professor.

Convidamos para compor a Mesa o Exmº. Sr. Deputado
Léo Moraes; Sra. Irany de Oliveira Lima Morais, Coordenadora
Regional de Educação; Sr. Milton Porfírio Alves, Secretário Ad-
junto Municipal de Educação.

Só para ficar registrado, Senhor Deputado, Presidente
desta Sessão Solene e proponente, está presente na Casa,
além de outros Deputados, o Presidente da Assembleia e de-
mais Deputados, o Vice-Governador e o Secretário Adjunto
Márcio Antônio Félix, eles estão em uma reunião e virão de-
pois.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Bom dia a todos! Invo-
cando a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta esta Sessão Solene em homenagem ao Dia dos
Professores.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Quere-
mos por gentileza que todos fiquem de pé para ouvirmos o
Hino Céus de Rondônia, composição de Joaquim de Araújo Lima
e Música do Dr. José de Melo e Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)
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O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Podem
sentar. Muito obrigado.

Senhoras e senhores, a dinâmica da Sessão Solene,
sua condução é do senhor Deputado Léo Moraes, proponente
desta Sessão Solene de Homenagem ao Dia do Professor, mas
incumbiu-me de agradecer a todos os diretores e demais fun-
cionários das Escolas que aqui estão presentes e também fran-
quear a palavra a todas as professoras ou professores que
queiram fazer uso da palavra.

Alguém gostaria de fazer uso da palavra, Professores?
Os cumprimentos mais uma vez do Presidente desta

Sessão Solene, Deputado Léo Moraes, o objetivo, e logo após
está franqueada a qualquer professor.

O SR. LÉO MORAES – Mais uma vez, desejar um bom dia a
todos os presentes nesta solenidade, nesta Sessão Solene em
Homenagem ao Dia do Professor, dizer que é uma honra, é
sempre muito gratificante representar neste Poder Legislativo
os anseios de toda a comunidade do meu Estado e por conta
disso, assim como vocês, faço com extrema devoção, faço com
entrega integral de modo que possa, talvez, se não resolver
solucionar ao menos minorar grandes problemas que o nosso
Estado de Rondônia assim como todos os outros Estados do
nosso País enfrentam no dia-a-dia.

Quero agradecer a Deus pela oportunidade deste mo-
mento ímpar na minha vida, agradecer a todos os servidores
da Assembleia Legislativa de Rondônia, que não medem es-
forços para fazer acontecer as nossas ações parlamentares a
contento.

Agradecer de forma muito especial à Sra. Irany de Oli-
veira Lima Moraes, Coordenadora Regional de Educação, não
sei se é minha prima, minha tia, mas é Moraes também, não é
Irany? É um prazer tê-la aqui conosco. O Exmº. Sr. Milton Porfírio
Alves, que é Secretário Adjunto Municipal de Educação, seja
bem vindo a esta Casa e fique sempre à vontade para retornar
outras vezes e nós trazer as demandas que pensem ser perti-
nentes a nós participarmos.

Gostaria de saudar e já registrar a presença do senhor
Márcio Félix, que é o Secretário Adjunto de Estado da Educa-
ção, encontra-se em uma pequena Audiência junto com o nos-
so Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Estadual
Maurão de Carvalho, logo, logo estará aqui conosco.

Sem querer me alongar, gostaria de passar a palavra,
com o maior prazer, à Dona Irany, à Sra. Irany para que ela
faça uso da palavra e dê o pontapé inicial aqui à nossa soleni-
dade.

A SRA. IRANY DE OLIVEIRA LIMA MORAIS – Bom dia a
todos!  Eu quero cumprimentar aqui o Deputado Léo Moraes,
em nome dele eu cumprimento o nosso Secretário Adjunto da
SEMED, que se encontra aqui, e também as outras autorida-
des que irão chegar.

Inicialmente, parabenizar você, Léo, por essa iniciativa
de promover esta Sessão Solene, uma Moção de Aplauso aos
Professores Estaduais de Porto Velho que estão aqui repre-
sentados pelos Diretores das nossas Escolas que são Profes-
sores também.

Todos os Diretores de Escola são Professores de carrei-
ra, estão neste momento na função de Diretores, mas todos

eles os que estão aqui, outros que não puderam comparecer
também devido às comemorações nas escolas, todos eles já
têm uma carreira na docência, antes de serem diretores de
escola eles já trilharam esse caminho aí da sala de aula, do
contato com o aluno e do quão difícil é ser professor no Brasil.

E nós nos sentimos honrados, agradecidos pela sua ini-
ciativa de neste Dia do Professor lembrar das nossas escolas,
lembrar dos nossos Diretores que também são professores e
dizer também que cada um que está aqui, mesmo não estan-
do em sala de aula, tem a missão de conduzir a escola, de
ensinar, de conduzir os processos educativos, os programas
de ensino, de coordenar toda a parte pedagógica da escola,
de promover o aluno para que ele possa desenvolver aí o seu
cognitivismo, a sua aprendizagem, e fora isso administrar to-
dos os conflitos que uma escola tem, seja na questão aluno e
professor, pais, comunidade, é um trabalho muito desgastante
e que vocês estão imbuídos dessa responsabilidade.

E neste dia realmente como professores merecem os
nossos parabéns, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão,
eu já os cumprimentei hoje pela manhã no grupo, reconheço
muito o trabalho que vocês realizam e neste dia a minha ora-
ção é que Deus renove as forças de vocês a cada dia, que lhes
dê cada dia mais competência, lhes dê cada dia mais sabedo-
ria, lhes dê cada dia mais resiliência para conduzir as nossas
escolas como vocês têm feito até agora. Parabéns a vocês
neste dia. Levem para os professores das escolas, em nome
da Coordenadoria de Educação, o meu abraço, a minha grati-
dão, o meu reconhecimento também, em nome da Secretaria
de Educação e do nosso Governador Confúcio Moura. E, ao
Deputado Léo Moraes, mais uma vez, muito obrigada, pela
homenagem, pela lembrança, e porque o Senhor tem dedica-
do também parte do seu trabalho aqui na Assembleia em visi-
tar escolas, em apoiar os projetos de educação.

Muito obrigada.

O SR. LÉO MORAES – Agradecer de forma muito carinhosa, a
professora e coordenadora Irany. Reconhecer o feito do Go-
vernador Confúcio Aires Moura em promover eleições demo-
cráticas e diretas para a escolha dos diretores da rede estadu-
al de ensino. Eu acho que isso é a expressão máxima de de-
mocracia, inclusive de representatividade dos alunos, dos pais
e dos professores de cada escola estadual. É um avanço, é um
marco e acredito que será, sim, um divisor de águas no nosso
ensino aqui em Rondônia.

Eu gostaria de passar a palavra agora ao Senhor Mílton
Porfírio Alves, Secretário Adjunto Municipal de Educação de
Porto Velho. Por favor, seu Milton, a tribuna é sua.

O SR. MILTON PORFÍRIO ALVES – Bom dia a todos. Cumpri-
mento aqui o Deputado Léo Moraes e o parabenizo pela sole-
nidade. Fazer este reconhecimento, esta Casa de Leis fazer
este reconhecimento é muito significativo para os professores,
para toda a classe, não é? Nós somos mais de seis mil servido-
res que trabalham na Educação, são mais de quarenta e oito
mil alunos matriculados, a gente atende principalmente a edu-
cação infantil, ou seja, aquele período em que a criança está
em seu período de formação, a gente que até os seis anos,
uma vez que a personalidade está formada, praticamente pouca
coisa se muda, então, nossos professores têm uma responsa-
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bilidade muito grande com a formação do cidadão, com a for-
mação da nossa sociedade.

Então, eu parabenizo todos os professores da rede mu-
nicipal de ensino. Eu estou aqui representando o Prefeito, re-
presentando a professora Chaguinha – nossa Secretária, ela
está de licença médica e não pôde vir. Mas nós estamos muito
felizes e agradecidos mesmo pelo reconhecimento. Então, bom
dia a todos e que a gente tenha realmente cada vez mais uma
educação com a qual nós sonhamos, que é de qualidade e que
realmente seja de resultado.

Obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) – Convi-
damos para compor a Mesa, a senhora Francisca Diniz de Melo
Martins, Secretária Geral, representante do SINTERO. Gostarí-
amos de informar às senhoras e aos senhores de que esta
Sessão Solene está sendo transmitida ao vivo para o mundo,
através do site da Assembleia Legislativa. Pode mandar um
whatsApp para o pessoal aí em casa acompanhar:
www.ale.leg.ro.com.br. O site da Assembleia Legislativa vocês
acompanham em casa: ale.ro.leg.com.br.

Obrigado.

O SR. LÉO MORAES – Quase que não saiu. Eu quero registrar,
e fiz questão de convidá-la para a Mesa, a dona Francisca Diniz
de Melo Martins, que é Secretária Geral e representante do
SINTERO neste ato. Então, nada mais legítimo e oportuno de
que o Sindicato que representa a todos da área de Educação
esteja aqui conosco e que também faça uso da palavra.

Antes disso, eu gostaria de cumprimentar o Prefeito
Mauro Nazif por ter tido a sensibilidade em enviar represen-
tante da Secretaria Municipal de Educação. E quando nós fala-
mos que a Pátria é educadora ou que esse lema deve ser leva-
do a ferro e a fogo no dia a dia, nós temos que entender que a
integração e o diálogo entre os níveis de governo são extrema-
mente importantes. Então, cumprimento aqui, através do Se-
cretário Municipal Adjunto, também o prefeito Mauro Nazif. Por
gentileza, dona Francisca Diniz de Melo Martins, a tribuna está
aberta para a senhora.

A SRA. FRANCISCA DINIZ DE MELO MARTINS – Bom dia a
todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a Mesa, em nome
do Deputado Léo Moraes, que teve essa grande iniciativa de
hoje, como Dia do Professor, fazer esta Sessão Solene, e gos-
taria também de registrar a ausência do nosso Presidente
Manoel Rodrigues, que ele se encontra em São Paulo, em um
Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores em
Educação.

Hoje é o dia nacional do Professor. Então, o que falar do
professor, da professora que está no dia a dia na sala de aula,
aquela professora que começa a ensinar as primeiras letras
aos nossos filhos, às nossas filhas e como é que elas estão
hoje? Como é que nós, profissionais da educação, e aí eu me
dirijo também aos nossos companheiros, os nossos compa-
nheiros Diretores de escola, que têm a grande missão de con-
duzir suas respectivas escolas, suas instituições, e a gente sabe
que as dificuldades são muito grandes, Deputados. Nós sabe-
mos que é hoje uma profissão e que ela tem muito a ensinar,

muito a fazer e a gente sabe que é uma das profissões mais,
que é do professor, desvalorizada.

Então, o SINTERO sempre tem esse compromisso de
conduzir a campanha em valorização dos profissionais de edu-
cação. Hoje, o que é que nós queremos? Nós queremos valo-
rização, nós queremos formação com qualidade, nós quere-
mos estar nas escolas, escolas estruturadas, bem estruturadas
para que a gente dê um bom trabalho aos nossos alunos, aos
nossos filhos, às outras gerações que porventura venham a
vir. E a gente sabe que ser educador, ser professor é uma
missão muito espinhosa, mas quando eu fiz a opção para ser
professora eu já sabia o que nós iríamos passar. Mas digo
para vocês com muita convicção, é uma profissão de todas as
profissões. Hoje nós não temos o médico, nós não temos o
engenheiro, nós não temos o advogado se não passar pelas
mãos dos professores. Então, merecemos ser valorizados com
dignidade. E hoje a gente entende que enquanto nós profissi-
onais da educação, enquanto professores e principalmente as
nossas companheiras professoras, que elas têm uma jornada
dupla ou tripla de trabalho, hoje ela está na escola com 40
horas, mas ela cuida do filho, ela cuida da filha, ela cuida da
sua casa, porque muitas vezes nós não temos condições de
pagar uma pessoa para cuidar dos nossos filhos em casa, que
a nossa jornada diária de trabalho é dupla. Porque enquanto
nós reivindicamos um piso salarial de R$ 1.917,00, outras ca-
tegorias estão brigando pelo teto salarial, Deputado. Então
isso é uma história que a gente não pode esquecer.

Então, o dia de hoje, do professor, também é um dia de
reflexão. É um dia de reflexão, por que é que nós somos pro-
fessores. Eu sou professora porque eu gosto, mas eu tenho
que também ter valorização, nós temos que ter a perspectiva
de um futuro melhor para as nossas crianças e eu acredito
nesse futuro, sabe por que, Deputado? Sabe por que, Mesa?
Porque nós estamos vivos e nós estamos lutando para isso.

Então, agradeço, em nome do SINTERO, pelo convite
que a Assembleia nos enviou. Agradeço esse convite de cora-
ção e parabenizo todos os professores e eu, professora tam-
bém, porque eu sou professora, fiz uma universidade, traba-
lhei 27 anos em sala de aula e eu sei que é gostoso você ver
um aluno hoje na rua e dizer ‘eu fui seu aluno’. Isso nos valo-
riza muito e isso a gente não pode esquecer. Então, parabéns
a vocês, um beijo no coração de todos e nunca esquecendo
que nós só seremos valorizados se a gente lutar por essa
valorização. Obrigada a todos.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Nós que agradecemos a
sua participação, dona Francisca, e realmente é gratificante.
Eu, na condição de aluno, de lembrar e reconhecer o trabalho
dos nossos professores e fica sempre aquela doce lembran-
ça. Eu, na verdade, lembro de todos os meus professores, a
começar pela alfabetização, com a professora Edna; 1ª série,
a professora Gisele; 2ª série, a professora Gláucia, que eu
não sei se é do município ou do Estado, mas constantemente
eu cruzo com ela; 3ª série a professora Dedé, e a 4ª série
também. A 5ª série, aí nós já tivemos vários outros professo-
res porque foram divididas as matérias, mas eu lembro prati-
camente de todos. Então marca a nossa memória e certa-
mente constrói o nosso caráter e o início da disciplina também
vem da sala de aula, eu não tenho dúvida alguma disso.
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Mais uma vez, apesar de que eu vou fazer questão de
utilizar a tribuna, mas eu gostaria de agradecer a todos os
diretores e demais funcionários das escolas, que o Cerimonial
pediu para fazer esse registro e, quebrando o protocolo de
uma Sessão Solene, dizer e pedir para quem queira,
porventura, fazer uso da palavra, se inscreva com o nosso
Cerimonial, que será franqueada a palavra em dois, três mi-
nutos, que é importante como esse também nós escolhermos
as informações a fim de encaminhar as soluções. Então, vou
passar a palavra aqui para o Mestre de Cerimônias para que
ele continue a nossa solenidade.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Alguém
gostaria de fazer o uso da palavra? Alguém mais?

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Vai anotando, por favor,
Lenilson. O xará Léo vai fazer uso da palavra. Eu estou com a
Irany Morais e o Léo aqui, deu certinho, estou contemplado
nessa homenagem. Por gentileza, depois eu quero fazer uso
da palavra.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Sim,
senhor Deputado, será franqueado a Vossa Excelência. Lem-
brar a todas as senhoras e senhores, está sendo transmitido
ao vivo pelo site da Assembleia Legislativa.

O SR. FRANCISCO LEONILSON CARLOS DE SOUZA – Bom
dia a todos. Quero cumprimentar aqui o Deputado Léo Moraes,
cumprimentar o representante da SEDUC, Professora Irany
Moraes, cumprimentar a representante do município e o re-
presentante do SINTERO.

Bom, gente, eu sou gestor da Escola Flora Calheiros, de
Porto Velho, com aproximadamente três mil alunos, Zona Les-
te da cidade. Parabenizar os gestores guerreiros que estão
aqui, porque a educação nossa se faz muito também pela com-
petência deles, e também aos Professores efetivos em sala de
aula, esses são heróis também porque ninguém quer mais estar
em sala de aula, todo mundo procura o lugar que seja menos
a sala de aula, quem tem seus padrinhos não está em sala de
aula, porque lá o desmando aumentou muito, o índice de vio-
lência nas nossas escolas, principalmente nas escolas da Zona
Leste e Zona Sul. Aumentou muito a carga horária do profissi-
onal da Educação, o descrédito, a desvalorização é total, não
se faz mais educação como antigamente, o que nos restou
ainda foi o imenso amor que temos pela profissão e por isso
que nos dedicamos.

Então, precisamos levar aqui que o Deputado Léo
Moraes, fazer aqui o pedido, que o senhor leve a esta Casa,
Projeto Guaporé, por exemplo, precisa de um Projeto de Lei
que venha do Executivo, porque foi sanado o Projeto Guaporé
de tempo integral através do Mais Educação. Nós sabemos as
dificuldades do Governo Federal onde cortou os recursos e nós
estamos sem o Projeto Guaporé, porque não tem recurso, mas
se esta Casa de Leis aprovar o Projeto de tempo integral nas
escolas e colocar no PPA para o ano de 2016, nós temos re-
cursos e não dependeremos só de Brasília. Porque o maior
Projeto do atual Governo que eu considero, do qual eu partici-
po, é o Projeto Tempo Integral. Se perguntar para uma mãe
de aluno que larga ele sete e trinta na escola, com café da

manhã, com almoço, com as atividades diversas à tarde, além
de letramento em Matemática, de Judô, de Caratê, de Capoei-
ra, de Hip Hop e outras tantas, ele chaga à noite cansado só
para jantar e dormir, é muito bom, nenhuma mãe vai reclamar
porque a escola em tempo integral tornou-se uma creche dos
filhos dela. Agora, falta investimento e falta recurso, hoje os
diretores em tempo integral eles estão com os pires nas mãos
aí. Esta Casa poderia corrigir isso, junto com o Executivo, aprovar
o Projeto de Lei, que eu repito que é o primeiro passo dado, e
para o ano que vem, se Deus quiser, nós teremos recursos
alocados no PPA.

Eu gostaria também que o nobre Deputado visse a ques-
tão da Gestão Democrática para diretores. Educação é conti-
nuidade, os atuais gestores estão aí, estão proibidos de con-
correrem a novas eleições, Rondônia vai perder 80% dos seus
diretores porque só quem pode concorrer são os novos elei-
tos, que o Projeto Educação Integral ele fala que não pode ter
reeleição de diretor na Educação, é um trabalho contínuo.

Então, eu deixo aí para suprimir a proposta, Deputado,
para suprimir esse artigo onde fala que não pode haver
recondução de diretores no período eleitoral, assim como o
município de Porto Velho já fez, eu quero frisar aqui que o
município de Porto Velho, se é uma eleição democrática, a
comunidade tem o direito de eleger seus diretores quantas
vezes quiserem, desde que eles estejam trabalhando, eu dei-
xo também essa.

E também um pedido aí à classe parlamentar, que as
emendas de Deputados sejam destinadas também à Educa-
ção. O melhor dinheiro empregado é aquele investido na esco-
la, no aluno, gente. Então, que esta Casa servisse de exemplo,
começar a verificar lá in loco o que está precisando nas deter-
minadas escolas e colocar suas emendas dentro das unidades
escolares.

Eu deixo este apelo aqui, parabenizo pelo dia de hoje, e
dizer aos colegas aí que nós estamos na luta, e o senhor é um
exemplo de um jovem que ontem estava dentro das escolas,
hoje está aí na brilhante carreira de Deputado, isso muito nos
orgulha, o senhor está de parabéns por essa iniciativa, assim
como foi no legislativo municipal está fazendo agora lá no es-
tadual.

Muito obrigado. Tenha um bom dia.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Algum
outro professor ou professora gostaria de fazer uso da pala-
vra? Registrar aqui a presença do Django, Presidente da URES,
e Marcos Craveiro, Diretor Regional da União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas. Obrigado pelas suas presenças. Com
a palavra  Sua Excelência o Deputado Léo Moraes.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Mais uma vez, gostaria
de desejar um bom dia a todos; cumprimentar os membros da
Mesa que estão conosco, o nosso Secretário Municipal de Edu-
cação Adjunto; nossa representante do Sintero, que fez um
belíssimo discurso, eu o parabenizo por isso e por representar
todos os profissionais da área de educação; a senhora Iraci,
que eu já conheço do seu engajamento, inclusive da sua acei-
tação ante os pares, justamente pelo belo trabalho que a se-
nhora produz à frente da Coordenadoria.

Agradecer a todos desta Casa e logicamente não pode
ser diferente, de forma muito especial, de forma muito frater-
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na e muito calorosa, cumprimentar todos vocês, nossos pro-
fessores e diretores da rede estadual de ensino, a quem eu
estendo os cumprimentos a todos os diretores da rede munici-
pal de Porto Velho e também dos demais municípios e recantos
do nosso Estado e todos os valorosos servidores que compõem
essa máquina, essa estrutura que é a Educação do Estado de
Rondônia.

Fazer uma menção, aproveitar o gancho do professor
Léo para início da minha fala e dizer que a cada investimento
de um real, como eu já falei aqui, quatro reais, por exemplo,
um real na área do esporte, são quatro reais que você deixa de
investir na área da segurança e da saúde, na área da educa-
ção também não é diferente, a cada um real, três reais não
serão investidos em outros setores da administração pública.
Isso mostra o quão importante é nós valorizarmos, e valorizar
não é tão somente a questão estrutural, muitas vezes passa
obrigatoriamente pela questão salarial, pela questão física, pelo
diálogo entre os entes e entre também a Secretaria e os servi-
dores, algo que eu já tenho notado que tem acontecido e a
gente gosta de reconhecer. Essa questão que o Professor Léo
bem elencou da reeleição, e o município já oportunizou que se
perdure por muito tempo, haja vista que é uma manifestação
clara e legítima dos envolvidos na comunidade, eu logicamente
tenho uma opinião, mas não a defendo porque não tenho ain-
da essa opinião ainda tão bem consolidada, mas aqui mesmo
na Assembleia Legislativa eu nado um pouquinho contra a cor-
rente, muitas vezes me coloco em condição de cheque, muitas
vezes em condição de minoria e de oposição, por defender
algumas coisas que penso que são corretas e que acho que
são mais pertinentes, dentre elas que o Deputado Estadual,
que o Deputado Federal, que o Senador, ele tenha direito a
apenas uma reeleição, aqui no âmbito legislativo, uma reelei-
ção. Porque logicamente você oxigena o sistema, você
oportuniza outras pessoas a ocuparem esses mesmos cargos,
essas mesmas funções. Você também, além disso, você con-
segue através dessa mudança não se acomodar ou não se
apoderar do sistema, é natural do ser humano se acomodar.
Nós sabemos que temos Deputados que às vezes não são mai-
oria, mas Deputados que estão há 04, 05, 06 mandatos que
eles sabem aonde conquistar os votos no próximo pleito, ele
sabe onde está o seu nicho de seguidores e muitas vezes aca-
bam notando de forma heterogênea, de forma holística a fim
de beneficiar todo o Estado e Rondônia. É uma opinião pesso-
al, porém estou aqui inteiramente à disposição, Professor Léo,
para quando vocês acharem importante nos procurarem, e se
for o desejo da maioria dos diretores nós colocarmos isso em
apreciação e fazermos um lobby, uma pressão positiva à Se-
cretaria de Educação, de modo que nós possamos alterar a
Lei. Fica a critério de vocês e eu respeito, como eu respeito
aqui a opinião dos meus colegas Deputados, respeito inteira-
mente a opinião e o posicionamento de você, afinal são vocês
que sofrem no dia a dia todos os percalços desse grande sa-
cerdócio que é educar. E como disse Paulo Freire: “Educar não
é somente transferir o conhecimento criar mecanismos para
que a própria pessoa, o próprio indivíduo consiga produzir, con-
siga intelectualmente se desenvolver.” Transferir conhecimen-
to talvez seja a etapa das menos difíceis que vocês encontram
no dia a dia. Por isso esse ato, esse simbolismo desse ato é tão
importante e significa muito para mim.

Gostaria de dizer aos colegas que eu sou oriundo tam-
bém da área da Educação, mas por um outro viés. Militei mui-
tos anos no movimento estudantil a quem eu quero deixar
também o meu abraço e o reconhecimento ao Django Ferreira,
que é o Presidente da União Rondoniense dos Estudantes e
por muitos anos dentro dessa luta árdua do movimento estu-
dantil. O que nós procurávamos? Nós procurávamos o tripé da
educação, nós procurávamos ensino, procurávamos pesqui-
sas e nós procurávamos extensão. Fui Secretário Geral do
meu Centro Acadêmico, ainda no mundo da universidade,
Centro Acadêmico Sobral Pinto de Direito, logo em seguida fui
Secretário Geral do DCE, Diretório Central dos Estudantes,
entidade essa que congrega ainda hoje cerca de 30.000 alu-
nos. Logo depois montamos uma Chapa, Chapa essa que in-
clusive era de oposição, nunca comentei a respeito dessa vida
pregressa, ela não é uma vida clandestina, mas nunca co-
mentei, até por falta de oportunidades, e depois de onze anos
do mesmo grupo apoderado no diretório nós vencemos uma
eleição democrática, eu acho que com oito mil votos, se não
me falha a memória. E na condição de Presidente do Diretório
Central de Estudantes, logicamente nós encontramos eleito-
res, alunos extremamente críticos, eleitores que querem to-
mar conta do mundo, que querem contribuir de forma signifi-
cativa para o desenvolvimento do próprio país. Então, a gente
tinha que ser cada vez mais cuidadoso, cada vez mais caute-
loso e mais pró-ativo. Tanto é que nós conseguimos extrapolar
os muros da Universidade e fazer um grande trabalho social
em torno da Faculdade que era um grande bolsão de pobreza,
onde nós encontrávamos os catadores de lixo, que nós deno-
minamos agentes ambientais, e criamos a Central de Apoio
dos Trabalhadores Ambientais, de modo que estipulasse os
horários a eles colher esse material reciclável nas indústrias.
Também conseguimos dialogar com a Federação das Indús-
trias na oportunidade para construir um protótipo de carrinho
com patrocínio e através desse patrocínio das empresas que
fazem a propaganda conseguirem dar um subsídio para ali-
mentação dos mesmos. Então, lógico que eles conseguiram
por conta se sustentar e eu acho que esse é o grande
paradigma não somente da Educação, mas também do nosso
trabalho. Nós temos que atender, muitas vezes com política
de transferência de renda, é inegável que acontece, que exis-
te. Discorda-se se é legal, se não é, se é legítimo ou se não é,
mas existe. Nós aqui, como tantos outros colegas, aliás, ter
um trabalho muitas vezes de assistencialismo? Tem. Mas eu
acho que o grande legado é oportunizar como vocês
oportunizam que as próprias pessoas e os próprios indivíduos
eles consigam desenvolver o seu intelecto e produzam por si
só, como disse o Paulo Freire.

Fui Vereador aqui do município de Porto Velho, com
muito orgulho, com muita honra, com muito prazer, continuo
Vereador, às vezes sou criticado por isso quando eu faço indi-
cações para melhoria das ruas, às vezes a imprensa comen-
ta: “Mas poxa, Deputado, isso é trabalho de Vereador, isso é
trabalho pequeno”. Eu não entendo desta forma, ainda mais
em uma cidade onde carecemos de absolutamente tudo, onde
os nossos indivíduos apenas sobrevivem. Enquanto outras ca-
pitais dos país discutem políticas públicas mais avançadas e
permanentes, nós ainda estamos tratando de tapa-buraco, de
asfalto, de cascalho, de iluminação, de postos de saúde que
devem estar abertos e não estão.
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Então, na condição de Vereador, nós promovemos tam-
bém uma Sessão Solene em homenagem a todos os Professo-
res. Isso nada mais é do que uma forma muito carinhosa de
externar tudo o que esta Casa, assim como a Câmara, enten-
de o que vocês representam para a população. Vocês são os
profissionais de todos os outros profissionais. Vocês são, sim,
a mola-mestra no nosso desenvolvimento, da nossa disciplina,
da nossa obediência, da nossa formação do caráter. E vocês
devem entender disso, porque mesmo muitas vezes com o
salário defasado, sem conseguir discutir sequer o piso do sa-
lário dos funcionários da Educação, vocês não falham com seus
compromissos. Vocês estão diariamente pisando, pisando no
chão das escolas, vocês diariamente estão lecionando, vocês
diariamente estão tirando o alimento da casa de vocês para
suprir algum problema das escolas que vocês gerem. Eu sei
porque eu conheço a realidade e é isso que eu queria enaltecer,
é um sacerdócio realmente, é uma vocação extremada, que
vocês não se desvinculam quando, por exemplo, bate o sino
da hora da saída dos alunos. Vocês são professores na
integralidade do horário, vocês são professores em carne e
osso e em espírito.

Então, não pode ser diferente e eu quero cumprimentar
a todos vocês. Deixar a Assembleia Legislativa inteiramente à
disposição e que vocês transmitam essa singela homenagem,
esse abraço fraterno a todos os funcionários das respectivas
Escolas. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma refle-
xão do Paulo Freire e também uma poesia que eu achei muito
bonita e que eu gostaria também de compartilhar com todos
vocês como vocês compartilham conhecimento para todos nós,
todos os dias.
“Verdades da Profissão de Professor’

Ninguém nega o valor da educação e que um bom Pro-
fessor é imprescindível, mas ainda que desejem bons Profes-
sores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos
sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o
trabalho de Educar é duro, difícil e necessário, mas que permi-
timos que esses profissionais continuem sendo desvaloriza-
dos. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e
responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte
resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. A data é um
convite para que todos, pais, alunos sociedade repensemos
nossos papéis e nossas atitudes, pois com ela demonstramos
o compromisso com a educação que queremos. Aos professo-
res fica o convite para que não descuidem de sua missão de
educar, nem desanime diante dos desafios, nem deixem de
educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas,
pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem
ela tampouco a sociedade muda.

Essa foi à fala do Paulo Freire, que exatamente cabe no
Ofício de vocês.

E o poema é o seguinte:
“Se os livros alimentam o saber
O mestre proporciona-lhes sabor
Se são enigmas a resolver,
O educador é o codificador.

Que seria do livro e do leitor
Sem orientador a despertar
Ideias e sentidos, corpo e cor,
Na relevante ação de mediar?

Se há na escola uma qualquer contenda
O docente é o reconciliador.
Se há conflito que obstrua a senda
O mestre mostra-se apaziguador.

Que seria de uma escola sem docentes?
Salas vazias e paredes nuas
Prédio deserto, árido e silente
Portal do nada, a esmaecer nas ruas.

É que a jornada, sem apoio e guia
É trilha escura, sem norte e sem destino,
Pois falta o rumo da sabedoria,
Facho de luz, clarão para o ensino.

Sendo os alunos pássaros que tentam
Os seus primeiros voos do saber
É pelas mãos dos mestres que alimentam
A fome insaciável de aprender.

Se, entretanto, as agruras são gaiolas
Que encarceram o aluno em estupor,
A porta que liberta é a escola
E a chave que a destranca é o professor!”

Parabéns a todos. Feliz Dia dos Professores e fiquem
com Deus.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Dentro
de instantes estaremos também entregando uma homenagem
aos Diretores das Escolas.

Convidamos para compor a Mesa o Professor Márcio
que é Secretário Adjunto da Educação.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Gostaria de passar de
imediato a palavra, eu já fiz o registro que o Secretário Adjun-
to estava em uma pequena Audiência e por conta disso iria ter
um atraso, passar a palavra ao Secretário Adjunto de Estado
da Educação Márcio Félix, para que faça uso da palavra e apre-
sente neste momento uma saudação a todos os Professores.

Por favor, Professor Secretário Márcio Félix a palavra é
sua.

O SR. MÁRCIO FÉLIX – Bom dia, senhoras e senhores. É uma
satisfação grande estar aqui com vocês hoje, esta data impor-
tante, Dia do Professor. Inicialmente, quero cumprimentar o
Deputado Léo Moraes e já parabenizá-lo por essa iniciativa
dessa Sessão Solene; cumprimentar a Irany, que é a Coorde-
nadora Regional aqui da CRE de Porto Velho, que envolve aí
Candeias e vários municípios, é a maior Regional da SEDUC do
Estado, e cumprimentar os demais componentes da Mesa.

Dizer que eu atrasei um pouco porque eu estava com o
Presidente Maurão, atendendo uma comissão de Professores
que trabalham no Presídio aqui de Porto Velho. Então, nós
agendamos, fizemos uma agenda, segunda-feira às 09h00, eu
quero convidar o Deputado Léo Moraes para fazer parte tam-
bém, nós vamos lá ver essa situação dos Professores que es-
tão no presídio, que estão dando aula lá também, estão tendo
um Projeto, está melhorando também essa questão aí
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carcerária do Governo do Estado, que Rondônia tem um mi-
lhão e oitocentos habitantes e a maior população carcerária do
Brasil se for proporcionalmente à população. Então, nós temos
que ter essa atenção, esse olhar especial aí com os presidiári-
os e está desenvolvendo os Projetos na área da educação que
a educação tem que estar presente para poder melhorar e dar
oportunidade aos presidiários.

Mas hoje o Dia do Professor, é uma data magna. Ser
professor é um sacerdócio, é a profissão das profissões, todas
as profissões só existem por causa do professor. Eu sou forma-
do, sou professor, sou formado em Matemática e Ciências, então,
eu estou Secretário Adjunto da Educação, mas sou professor
de Matemática, com muito orgulho.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em Rondônia o Go-
vernador Confúcio Moura prioriza a educação, grandes foram
as conquistas para a classe dos professores, basta lembrar
que enquanto o Brasil enfrentava greves em Rondônia, o Go-
vernador concedia o maior reajuste salarial do País, 11%, que
isso o salário ainda a gente reconhece que não é o valor ideal
do Professor, mas estamos conseguindo avançar. Nós estamos
trabalhando também para oferecer melhores condições de tra-
balho aos professores. O Governador está climatizando as sa-
las de aulas, implantando diários eletrônicos, já estão em funci-
onamento, reformando escola, investindo em eficiência
energética, e nós vamos até mandar um projeto de lei aqui,
Deputado Léo Moraes, sobre a questão de eficiência energética,
que nós vamos repassar o dinheiro para as escolas pagarem
as contas de água e de energia elétrica. E se o diretor da esco-
la, todos os professores e a comunidade economizarem ener-
gia, a gente acredita que eles vão economizar, nós vamos aí,
esse dinheiro fica na escola para outros projetos.

Então, hoje, se não me falha a memória, a SEDUC paga
em torno de quinze milhões por ano de energia elétrica, em
todas as escolas. Então, vamos supor que a gente economize
aí cinco milhões de reais, então é um dinheiro que pode ser
revertido na própria escola, porque a gente sabe que geral-
mente, não são todos, mas a maioria não faz economia de
energia elétrica como se faz em casa. Quando o cara vai tra-
balhar, ele deixa, eu canso de ver também na SEDUC, ele deixa
o computador ligado, as luzes ligadas, o ar-condicionado liga-
do, tudo isso aí, é um gasto grande para o Governo do Estado,
quando são somados todos os municípios.

Então, dizer que nós estamos trabalhando, também con-
tratando professores, é um investimento, a tecnologia chega
até os professores por intermédio da lousa digital, um sonho
dos professores e que se torna realidade. Também outro pro-
jeto interessante nosso é o projeto da mediação tecnológica. A
mediação tecnológica são aulas via satélite. O Governo do
Amazonas faz isso muito bem, são cinquenta mil alunos, Depu-
tado, na questão, no Amazonas, com a mediação tecnológica.
Então, com isso, eles conseguem, não precisa contratar mais
tantos professores, então há a valorização profissional. Hoje,
no Amazonas, o professor inicia lá com salário de três mil re-
ais, devido a ter cinquenta mil alunos, na mediação tecnológica,
até pelas distâncias que tem lá no Amazonas, mas em Rondônia
nós temos também. Um exemplo, Guajará-Mirim. Guajará-Mi-
rim nós já vamos instalar esse mês onze antenas para trans-
mitir essa aula via satélite e com isso nós vamos diminuir o
custo, deslocamento de alunos, tudo, porque nós temos que

economizar na educação, para valorizar o professor e melho-
rando o seu salário. Nós só vamos conseguir melhorar o salá-
rio do professor, se a gente economizar. Então, esse projeto,
eu destaco, o da mediação tecnológica, como uma saída, eu
não vejo outra saída. Porque hoje já tem carência de profes-
sores em sala de aula. A gente faz teste emergencial, está um
concurso em andamento, se Deus quiser nós vamos abrir um
concurso este ano, mesmo assim ainda faltam professores
em sala de aula. Muitos professores de atestado médico, por-
que a gente sabe que o desgaste é muito grande, o professor
sofre mesmo, então nós temos que investir em tecnologia,
que é essa imediação tecnológica, para atrair, não precisar-
mos contratar tantos professores, e os que já estão contrata-
dos, a gente valorizar o professor com um salário digno, con-
dições dignas também em sala de aula, para melhorar o ensi-
no nas escolas.

Então, o nosso grande desafio, que eu vejo hoje, nesse
Dia do Professor, é a gente conseguir vencer a burocracia do
Estado, e destinando, que realmente o recurso chegue às sa-
las de aulas, melhore as condições do professor e melhoran-
do o ensino nas escolas. Então, o grande desafio hoje que eu
vejo, eu converso muito com o Governador sobre isso, é ven-
cer essa burocracia do Estado, porque a SEDUC é muito gran-
de, é um gigante, é a maior Secretaria de Estado, para que
realmente este recurso chegue à sala de aula, para que o
professor melhore a aula para o aluno.

Mas, para finalizar, o Governo do Estado tem procurado
atender os pleitos dos professores. Os senhores têm sido por-
ta-vozes dessa brilhante categoria, todos os esforços são fei-
tos para melhorar a qualidade do professor, do trabalho. O
professor é a mola propulsora do progresso e do desenvolvi-
mento do Estado. Eu poderia continuar aqui enumerando vári-
os projetos e programas educacionais, que envolvem direta-
mente esses queridos profissionais. São os professores que
irão ajudar na melhoria da qualidade do ensino e nos índices
de desenvolvimento da educação básica, da educação de
Rondônia, para se tornar uma das melhores do Brasil. Então,
esse é o grande desafio.

Na revista Exame dessa semana, do dia 29 de setem-
bro, tem vários exemplos no Brasil que são interessantes, prin-
cipalmente no Nordeste. Municípios pequenos, exemplos de
modelos lá para seguir, como eles melhoram o IDEB, chegan-
do a ter Municípios com o IDEB acima de sete, sete ponto
cinco, sete ponto quatro. Então, realmente, nós temos muitos
exemplos no Brasil para serem seguidos e não precisamos
inventar nada. Eu até recomendo a leitura da revista Exame
do final do mês de setembro. Então, nesta data, em nome do
Governo do Estado, da Secretaria de Educação, eu quero cum-
primentar e parabenizar a todos os professores. Parabéns aos
professores, juntos vamos buscar mais conquistas para a ca-
tegoria. Parabéns mais uma vez, obrigado, e tenham um bom
dia, e dizer que estamos lá à disposição na SEDUC, nós estamos
lá de portas abertas, os professores que me conhecem já
podem me procurar, podem agendar que nós estamos, vamos
atender lá o pessoal e trabalhar mesmo aí para melhorar a
educação do Estado, esse é o nosso grande desafio e nós
temos o apoio do Governador que gosta muito da Educação,
dá prioridade à Educação.
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Então, ele reuniu a semana passada com todos os ge-
rentes, todos os coordenadores, preocupado para a gente
melhorar a educação do nosso Estado. Só queria agradecer
mesmo. Muito obrigado e parabéns para todos os professo-
res.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Regis-
tramos também a presença de diretores, gestores das Escolas
Brasília e José Otino de Freitas.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Gostaria de parabenizar
o Secretário Adjunto pela fala, Márcio Félix, que está aqui
conosco e também a Secretária Fátima Gavioli, que por motivo
de viagem não está, não se encontra em Rondônia, mas que
também é homenageada, está aqui com o devido certificado
por ser professora e também pela prestação de serviço ao
Estado de Rondônia. Um dia desses eu estava conversando
com ela, e ela também nesse momento está fazendo o Douto-
rado. E eu falei que tenho que comer muito feijão ainda, no
momento eu estou fazendo o Mestrado em Administração Pú-
blica pela Fundação Getúlio Vargas, inclusive peguei algumas
ideias e algumas dicas da nossa Secretária de Estado.

Fazer o registro também em relação a um pedido que
foi feito, pedido meu que foi feito para a própria Secretária,
que a Irany está por dentro, que é a questão das fanfarras das
escolas do Estado. Nós teremos 29 escolas contempladas. São
as escolas que tiveram interessa na fanfarra. Tinha três que
estavam fora, mas após o diálogo que nós tivemos, que a pró-
pria Irany participou, que também intermediou, a Secretária
nos garantiu que elas também serão contempladas, que é a
Carmosina, que está aqui conosco, o Tancredo Neves e a Es-
cola Jânio Quadros. E dizer, quem tem o projeto, o interesse
na fanfarra, para que consiga discutir conosco, a Irany, eu já
conversei com ela aqui há pouco, que faça imediatamente,
que é um compromisso que eu assumi e que a Secretária tam-
bém assumiu que nós iremos, logicamente, honrar. Já colo-
quei até aqui, Irany, a emenda à disposição para a
complementação dessa ação. Caso falte, pelo menos uma parte,
eu entrarei com emenda de forma imediata para que todas as
escolas interessadas tenham a fanfarra, que isso também é
outro mecanismo de inserção excepcional e que nós temos
tradição no Estado de Rondônia. Nós temos tradição e nós
temos que enaltecer porque isso naturalmente nos dá o senti-
mento de pertencimento que a gente tanto busca e que eu
tanto procuro frisar aqui na Assembleia Legislativa.

Antes de iniciar a solenidade de entrega, a internet, uma
rede de informações dinâmica e instantânea, eu gostaria aqui
de mencionar, não que vocês, a partir de hoje, comecem a
fazer desta feita, porque vai ficar preocupante. Mas vejam bem,
no Japão, o único profissional que não precisa se curvar diante
do Imperador é o professor, pois, segundo os japoneses, numa
terra que não há professores, não pode haver imperadores. E
isso é muito importante e muito bacana essa reflexão também
neste momento.

Gostaria de registrar a presença do meu amigo de Par-
lamento, colega de Parlamento e amigo de vida, Deputado Aélcio
da TV, que está aqui conosco. Para mim é um grande prazer. O
Deputado é nosso amigo e eu vou fazer questão, Deputado,
que o senhor entregue os certificados junto conosco. O senhor

participou de todo esse processo, inclusive aprovou o pedido
de Sessão Solene, então não pode ser diferente, um colega,
um amigo da Educação, que tem ajudado as escolas de tempo
integral; isso é importante registrar e deixar ressaltado por-
que vocês sabem a quem procurar num momento de insatisfa-
ção ou de desamparo.

E agora passar a palavra para o nosso Mestre de Ceri-
mônias que vai anunciar alguma presença aqui conosco.

O SR. LENILSON GUEDES (mestre de Cerimônias) – Antes
da entrega das homenagens, convidamos o Excelentíssimo
Senhor Daniel Pereira, Vice-Governador do Estado de Rondônia,
que está aqui presente também. Registrar mais uma vez a
presença do Excelentíssimo Senhor Deputado Aélcio da TV.
Registrar também a presença do Excelentíssimo Senhor
Josemar Beatto.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) - Quero aproveitar o en-
sejo e de imediato passar a palavra para o nosso Vice-Gover-
nador do Estado de Rondônia, Daniel Pereira, que tem contri-
buído muito com o Estado de Rondônia de forma geral e de
forma muito carinhosa com o município de Porto Velho. Não
deixa de nos atender, não deixa de nos ouvir os reclames. Eu
gostaria, neste ato, também de publicizar e externar o meu
sentimento a Vossa Excelência e também, como eu sempre
comento, deixar a palavra à vontade para o senhor que é um
grande orador e certamente mais uma vez nos ensinará muito
neste ato.

Com a palavra agora, para que use a tribuna, o senhor
Daniel Pereira, Vice-Governador do Estado de Rondônia.

O SR. DANIEL PEREIRA – Quero saudar o Deputado Léo
Moraes, agradecer a gentileza que é muito peculiar dele. Um
grande orador, talvez não, mas um orador grande, com certe-
za.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Governador, mas o pro-
blema da concordância, um orador grande vai ficar pior, é
melhor você ficar como um grande orador, senão o orador
grande, você pode ficar de repente duas horas e meia, vai ser
um orador extenso, ou um orador grande, você pode ter dois
metros e meio, cuidado.

O SR. DANIEL PEREIRA – Perfeito, não, mas a provocação é
muito importante. Saudar cada um dos componentes da Mesa,
e à noite, eu cheguei três horas da manhã e eu pensei, eu viria
para cá, o que falar aqui. E resolvi fazer primeiro uma home-
nagem ao Professor Emanuel Gomes da Silva. Quem é o Pro-
fessor Emanuel Gomes da Silva? É um jovenzinho que tinha
um problema de poliomielite e ele cresceu fazendo mil e uma
travessuras lá em Colorado, e esse jovem nos ajudou a fundar
o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, do qual hoje a
Professora Diniz é diretora, eu tive o privilégio de estar junto
com ele. E porque eu estou falando do Emanuel? Porque por
uma dessas circunstâncias da vida, ninguém sabe por quê, há
pouco mais de um ano, o Emanuel tirou a própria vida, mas
enquanto esteve no nosso meio, foi um cara que foi Professor
no extremo da palavra, ele era Professor quando fazia poesia,
quando fazia música, quando escrevia livros, tudo que ele fez
na vida foi pensando em como melhorar a questão do magis-
tério.
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Eu também quero lembrar aqui, eu só tenho um irmão,
e ele tem vinte e oito anos que ele é Professor neste Estado, e
ele só ficou seis meses fora de sala de aula, mas esses seis
meses foi porque ele ocupou a função de Vice-Diretor do Cen-
tro de Ensino Supletivo, mas entendeu que as atividades buro-
cráticas não eram com ele, o negócio dele é ir para dentro da
sala de aula e dar aula para os alunos dele na área de Mate-
mática. Não posso deixar de fazer uma saudação à Professora
Claudete, que em 1974 me recebeu pela primeira vez numa
sala de aula, numa escola chamada Monteiro Lobato, lá no
município de Terra Boa, no Paraná, qual tive o prazer de do-
mingo tarde passar em frente, por coincidência. Não posso
deixar de lembrar aqui a Professora Aparecida, foi minha Pro-
fessora da 2ª série. Professora Shirley, me apaixonei tanto pela
Professora que a minha filha mais velha é Shirley o nome, é
uma homenagem a Professora, aquela relação Professora-alu-
no, aluno- Professor que todos nós conhecemos tão bem. Não
posso deixar também de homenagear alguns Professores que
me ajudaram a ter o segundo grau, Professora Olímpia Augusto
de Carvalho, Professora Marly, que neste momento juntamen-
te com Edgar, que é o esposo dela também Professor estão
passando um sentimento de perda muito profunda, que perde-
ram o filho mais velho, o Deguinha, mas a Marly foi muito es-
pecial para mim quando me ajudou a ter o segundo grau. Não
posso deixar de citar aqui como homenagem alguns dos Pro-
fessores, Professor Helder Risler, que é funcionário desta Casa
aqui, que foi meu assessor na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, mas que foi meu Professor e meu orientador do trabalho
de conclusão de curso, no curso de Direito.

Então, são muitas pessoas a fazer as homenagens, e
gostaria de usar a mesma palavra aqui com dois sentidos, por-
tuguês permite essas facilidades. Dizer: ‘salve os Professores’,
no sentido de saudar os Professores, e ao mesmo tempo, De-
putado Léo Moraes, nós temos que fazer usar a expressão
salvar os Professores como verbo das necessidades que nós
temos de buscar, não só com relação aos Professores, mas
com relação à nossa sociedade. Nós podemos dizer que evolu-
ímos bastante em vários aspectos, mas fazendo uma reflexão
sobre a educação e principalmente do que diz respeito à ques-
tão da qualidade da educação, infelizmente nós não tivemos os
avanços que nós precisamos ter sob pena do futuro do grande
país, da grande nação ficar sempre relegado a um segundo
plano. E muitas iniciativas já foram feitas, estabeleceu-se um
investimento mínimo obrigatório por parte do Governo Federal
de 18% a Lei Calmon, se não me falha a memória, depois
tivemos a obrigação constitucional dos 25% mínimo obrigató-
rio dos Estádios e dos Municípios. Mas em que pese esses in-
vestimentos mínimos obrigatórios, não são o suficiente para
atender as questões específicas da educação e principalmente
no que diz respeito à questão salarial. Hoje ser Professor é um
sacerdócio, e nós não podemos de forma alguma delegar uma
competência tão grande àqueles que estão dentro da escola
para que eles o façam pura e meramente como se fosse pelo
sacerdócio. É óbvio que ser Professor é um sacerdócio, o mai-
or de todos os Professores que nós ocidentais referenciamos,
os ocidentais também, que é Jesus Cristo, era um Professor
por excelência. Mas os Professores têm necessidade de sobre-
vivência, têm que tratar dos próprios filhos, têm que educar os
próprios filhos, têm que ter dignidade e infelizmente a escas-

sez de recursos constitucionais faz com que na primeira opor-
tunidade que o Professor pode buscar outra alternativa, ele o
faz. Eu estive agora há dois meses em Natal e por coincidên-
cia em uma mesa num evento de Segurança Pública o assun-
to que surgiu foi o quê? Foi educação. E eu conversava com o
capitão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que estava
nos auxiliando nesse evento e ele é formado em Física e aí eu
fiz uma pergunta para ele: da sua turma que fez o curso de
Física na Universidade Federal Potiguar, quantos estão na
docência? Ele simplesmente olhou para mim e falou: nenhum.
E por que nenhum? Porque eles encontraram diversos outros
meio de poder exercitar-se e buscar a subsistência da própria
família, mas nenhum deles encontrou condições para poder
exercer as suas atividades no magistério.

Então, é por isso que nós estamos usando aqui o verbo
saudar nos dois sentidos. O primeiro, uma saudação carinho-
sa a todos os companheiros e companheiras que estão na
sala de aula, que estão fazendo o dia a dia para melhorar as
condições de educação desse país. E o segundo sentido, é o
sentido, Deputado Léo Moraes, da gente aproveitar este mo-
mento e fazermos uma reflexão do que pode ser feito para
salvar a existência do magistério, porque hoje infelizmente o
que nós temos? Nós temos uma União que 46, 48% dela está
comprometida com pagamento dos juros e correção da dívida
pública. Não sobra dinheiro para educação, para saúde, para
segurança, para moradia e por aí afora vai.

Visitei o DNIT ontem à noite. O DNIT deve dois bilhões
de reais para as empreiteiras, não tem dinheiro para fazer as
estradas, para terminar o viaduto, para arrumar estrada de
Guajará e por aí afora vai. Agora, esse país tem que achar um
jeito de buscar uma fonte de financiamento da educação, por-
que senão a gente vai ficar sempre dizendo que o nosso país
é o país do futuro. Agora, a gente não tem futuro se a gente
não investir no presente. E quem tem condições de construir a
base do que nós precisamos nesse país são exatamente os
trabalhadores de educação, porque a educação é à base de
toda a sociedade, se tirarmos isso das nossas obrigações o
resultado vai ser muito ruim.

Então, venho aqui hoje como trabalhador da educação
que sou, exercendo a função de vice-Governador com uma
preocupação muito grande, a compreensão dessa situação,
venho para saudar e venho para deixar também essa refle-
xão, principalmente para nós que assumimos funções públi-
cas, o Professor Márcio que é o nosso Secretário Adjunto de
Educação. Então, salve os professores, salve todos aqueles
que no dia a dia, mesmo contrariando todos os prognósticos
vão para dentro da sala de aula, dão conta do recado e fazem
o seu trabalho. O meu carinho, o meu apreço e a nossa dedi-
cação sempre a essa profissão tão maravilhosa. Obrigado pela
oportunidade.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Pas-
samos então as homenagens aos gestores, diretores, profes-
sores que representam as escolas do Estado.

Convidamos o Excelentíssimo Senhor Deputado Léo
Moraes aqui à frente e o Excelentíssimo Senhor Deputado Aélcio
da TV para que possamos fazer a entrega das homenagens
aos Diretores, Gestores, Professores que representam as es-
colas aqui descritas. Temos também outras escolas que serão
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agraciadas, mas que nós não vamos entregar hoje, neste
momento.

Escola Marcos Freire;
Escola Marcelo Cândia;
Escola Daniel Neri da Silva;
Escola Maria Carmosina;
Escola Flora Calheiros Cotrin;
Escola Luiz Soares de Cássia;
Escola 21 de Abril;
Escola Getúlio Vargas.
Lembrando que a homenagem às Escolas José Altino e

Brasília esta homenagem será entregue pelo Deputado na pró-
pria Escola.

Escola Paulo Nunes Leal;
Escola Tiradentes da Polícia Militar Unidade de Porto

Velho.
Temos também a Escola Tiradentes no Distrito de Jaci-

Paraná.
Escola Dom Pedro I;
Escola Anysio Teixeira;
Coordenadoria Regional de Educação. Convidamos a

Professora Irany.
Escola Santa Marcelina;
Secretária Municipal de Educação SEMED;
Secretaria de Estado da Educação, convidamos o Vice-

Governador para receber juntamente com o Secretário Ajunto
esta homenagem.

Agora convidamos a representante do SINTERO;
Escola Barão do Solimões.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) - Meus amigos, mais uma
vez, foi uma honra, um grande prazer, uma grande satisfação,
inenarrável, certamente marcará a minha memória este ato
solene, como aconteceu na Câmara, agora na Assembleia
Legislativa e certamente impulsionará o ânimo, será um com-
bustível a mais para lutar de forma incessante pelo interesse
público como a gente tem feito. Muito obrigado a todos vocês
por serem professores, por estarem aqui e por oportunizar a
nós Deputados este momento único e sublime.

Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta
Sessão Solene. Convidamos a todos para um coquetel que será
servido no Salão Nobre desta assembleia.

Muito obrigado.

(Encerra-se esta Sessão solene às 11h07min)

ATA DA 12ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO.

Em 26 de outubro de 2015

Presidência do Sr.
Jesuíno Boabaid - Deputado

(Às 15 horas e 20 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Senho-
ras e Senhores muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após
aprovação em Plenário de Requerimento dos Excelentíssimos
Srs. Deputados Estaduais, Hermínio Coelho e Rosângela
Donadon, realiza nesta data Sessão Solene que Concede Me-
dalha do Mérito Legislativo aos Senhores Doutores Delson
Fernando Barcellos Xavier e Jackson Abílio de Souza.

Convidamos para compor a Mesa o Exmº. Sr. Deputado
Jesuíno Boabaid que irá presidir está Sessão Solene de entre-
ga de Medalha.

Magnífica Reitora, Dra. Berenice Alho Tourinho; Profes-
sor, Doutor homenageado Delson Xavier; Dr. Jackson Abílio
homenageado; Tenente Cel. do Exército Marcelo Batista, re-
presentando a 31ª Circunscrição do Serviço Militar; Major PM
Padilha, representante da SESDEC e o Capitão PM Cavalcante,
Coordenador do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Mili-
tar do Estado de Rondônia.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Boa tarde a todos.
Invocando a proteção de Deus, e em nome do povo

rondoniense declaro aberta esta Sessão Solene de entrega de
Medalha de Mérito Legislativo aos senhores Delson Fernando
Barcellos Xavier e Jackson Abílio de Souza.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para ouvir o Hino Nacional.

(Execução do Hino Nacional)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Muito
obrigado. Podem sentar.

Senhor Deputado Jesuíno Boabaid, que preside esta Ses-
são Solene de entrega de Medalha do Mérito Legislativo... re-
gistramos ainda as presenças do Professor Dr. José Lucas Pe-
dreira Bueno, Coordenador de Mestrado e Educação Escolar
Professor Dr. Sebastião Pinto, do Departamento de Ciências
Jurídica da UNIR; Dr. Pedro Pereira de Oliveira, Juiz do Traba-
lho, Professor da UNIR; familiares dos homenageados Dr.
Jackson Abílio, do Dr. Delson; Professor Adilson Siqueira da
UNIR; Sra. Giselle Maiolino Furtado, da Rádio Transamérica;
Tenente Almeida, Assessor Jurídico da 17ª Brigada de   Infan-
taria e Selva; alunos oficiais do Curso de Formação de Oficiais
da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Sra. Clélia de Fátima,
esposa do Sr. Delson, homenageado; Dr. William Martins, Vice-
Presidente da Academia Rondoniense de Letras; Professor Dr.
Júlio César Barreto, Diretor do Núcleo de Ciências Humanas;
todos aqui que participam desta homenagem, Sr. Jacob que
representa o Tribunal Regional do Trabalho, Regional Eleito-
ral.

Senhor Deputado, antes de Vossa Excelência fazer uso
da palavra Vossa Excelência que está presidindo esta Sessão
de Homenagem temos aqui uma Mensagem da Deputada
Rosângela Donadon:

“Surpreendida com o agravamento de um problema de
saúde, que me impede de participar deste momento pelo qual
tanto ansiei, dirijo meu sincero agradecimento ao Exmº. Sr.
Deputado Jesuíno Boabaid, Parlamentar atuante, firme, que
certamente  bem representa a todos nós, membros deste Po-
der Legislativo.
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A outorga Medalha de Mérito Legislativo ao Procurador
de Justiça Jackson Abílio representa hoje um resgate histórico,
um reconhecimento ao mérito de um talento jurídico que inte-
grou o primeiro corpo de assessores técnicos desta Assembleia
Legislativa.

Sua carreira pública, como Delegado de Polícia e mem-
bro do Ministério Público deixou marcas profundas por onde
passou, especialmente no Cone Sul de nosso Estado, região
que cumpro o mister de representar no Parlamento Estadual.

Sua enorme contribuição para a consolidação do ensino
jurídico em nosso Estado, na qualidade de docente do Curso
de Direito da Universidade Federal de Rondônia, se faz reco-
nhecer, sobretudo, pelo respeito e estima que lhe tributam seus
ex-alunos.

Homem das letras, senhor da cultura, Jackson Abílio en-
riquece e enobrece a produção jurisdicional rondoniense, eli-
minando as barreiras entre a elevação poética e pragmatismo
ministerial.

Uma homenagem, portanto, mais do que justa, a quem
há tantas décadas, como docente e como operador do direito
contribui com enriquecimento da ciência jurídica em nosso Es-
tado. Do Professor Delson Fernando Barcellos Xavier, podemos
afirmar que é um dos melhores exemplos que se pode ter de
alguém que faz opção por Rondônia, alguém que escolheu tor-
nar-se rondoniense. Hoje, poderíamos homenagear o doutor,
que conquistou seu doutorado na Universidade do Estado do
Rio de Janeiro com uma abordagem inovadora em direito das
cidades, com sua tese sobre a responsabilidade das grandes
empresas sobre a poluição gerada pelas embalagens dos pro-
dutos consumidos em massa ou talvez pudéssemos homena-
gear o juiz eleitoral, que representa a classe dos juristas em
nosso egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Poderíamos home-
nagear o profissional da advocacia, disciplinado e perseveran-
te no Patrocínio das causas que lhe são confiadas.

E muito mais, homenagens mereceria o docente, que
hoje olha para este Plenário, para esta galeria e certamente
encontra aqui diversos operadores do direito que o tiveram
como professor, nestes seus mais de 20 anos de dedicação ao
magistério superior. Homenagens também podem ser feitas ao
gestor educacional que, na qualidade de chefe de Departa-
mento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de
Rondônia, trabalhou incansavelmente pela implantação do Ba-
charelado em Segurança Pública, elevando a formação dos
oficiais de nossa briosa Polícia Militar. Motivos não faltam para
que este Poder Legislativo, preste ao professor Delson um jus-
to reconhecimento a sua contribuição para com o desenvolvi-
mento de nosso Estado ao longo destes trinta anos. Mas um
homem não vale pela posição que ocupa e sim pelo rastro que
une sua origem a suas conquistas. Um homem vale por sua
história.

Por isso, a homenagem maior que hoje lhe presta este
Parlamento e ao jovem de família humilde, o menino nascido
em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, que um dia
olhou para dentro de si, confiou que Deus tinha um propósito
para sua vida e fez uma escolha de vida Resolveu apostar nos
estudos, decidiu vir para Rondônia, determinou-se a trilhar uma
carreira acadêmica e profissional e para nossa felicidade, em
Rondônia decidiu permanecer e contribuir, de forma tão nobre,
para o engrandecimento de nosso Estado.

Por isso, Professor Delson, receba esta singela home-
nagem de hoje como a festa de boas-vindas que, talvez lhe
tenha faltado quando há trinta anos o senhor aqui desembar-
cou pela primeira vez e decidiu se tornar um trabalhador in-
cansável do desenvolvimento de nosso Estado”

Neste momento, convidamos o senhor Júlio Olivar, Se-
cretário de Estado da SETUR e Presidente da Academia
Rondoniense de Letras, para compor a Mesa.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Como bem disse
o Mestre de Cerimônias, os currículos que foram falados ali,
são dignos, realmente, de merecimento desta honraria.

Em primeiro lugar eu quero cumprimentar a senhora
Berenice, Reitora da UNIR; Professor Delson, que está sendo
homenageado hoje; Dr. Jackson Abílio, homenageado; Tenen-
te Coronel Marcelo Baptista, representante do 31º CSM; Ma-
jor Padilha, Secretaria SESDEC; Capitão Cavalcante, Coorde-
nador do Curso de Formação de Oficiais e também o Dr. Júlio
Olivar, que agora está compondo a Mesa. Com a justificativa
da Deputada Rosângela Donadon, ela está doente, e o Depu-
tado Hermínio também teve problemas e me pediu, hoje, para
conduzir esta cerimônia. Então eu fico feliz também, hoje,
nesta tarde, vários alunos oficiais da Polícia Militar que se en-
contram presentes hoje, da caserna. Muitos foram praças e
hoje são oficiais da Polícia. Eu quero cumprimentar também
todas as pessoas que se encontram na galeria, tanto externa,
quanto interna. Eu vou passar, agora, a palavra ao Dr. Júlio
Olivar, Secretário de Estado da SETUR e Presidente da Acade-
mia Rondoniense de Letras.

O SR. JÚLIO OLIVAR – Senhoras e senhores, uma boa tarde
a todos. Autoridades presentes, familiares, alunos, amigos dos
homenageados, Dr. Jackson Abílio de Souza e o Dr. Delson
Fernando Barcellos Xavier. Sinto-me honrado em participar,
na condição de Presidente da Academia Rondoniense de Le-
tras – ARL, bem como Secretário de Estado de turismo, neste
ato também representando o Governo do Estado de Rondônia,
desta Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito
Legislativo, proposta pelos Deputados Rosângela Donadon e
Hermínio Coelho, e abraçada por esta Casa do povo. Esta
Medalha tem o valor do reconhecimento da vitória, da valori-
zação, da experiência e, principalmente de vidas e trajetórias
profissionais dedicadas ao Estado de Rondônia, tão consagra-
das através dos currículos dos nossos homenageados, Dr.
Delson Fernando Barcellos Xavier, nosso confrade da Acade-
mia Rondoniense de Letras, graduado em ciências Jurídicas e
Sociais pela Universidade Federal de Rio de Janeiro; especia-
lista em Direito Público, pela Universidade Federal de Rondônia;
especialista em Política Estratégica pela ADESG, em Rondônia;
Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de
Minas Gerais e Doutor em Direito da Cidade pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro e atua como docente da nossa
gloriosa Universidade Federal de Rondônia e da Faculdade
UNIRON.

Dr. Jackson Abílio de Souza, graduado em Ciências Ju-
rídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da
Paraíba; Procurador de Justiça aqui em Rondônia, do Ministé-
rio Público Estadual de Rondônia, e professor da Universidade
Federal de Rondônia. Duas personalidades que migraram, vi-
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eram para contribuir com o desenvolvimento do Estado de
Rondônia, apostaram no valor da educação, na formação de
muitos alunos, hoje profissionais atuantes engajados tanto no
magistério quanto na área jurídica. Parabéns, portanto, a
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, por conceder
tão honrado reconhecimento a esses dois grandes educadores
da área jurídica e por mostrar o valor de professores que pro-
duzem uma história digna, honrada e de referência para as
gerações futuras. Parabéns aos homenageados pelo exemplo
de vida, de respeito. E eu deixo para finalizar esse discurso
uma frase de Bertolt Brecht. “há homes que lutam um dia e
são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, aos
que lutam muitos anos são muitos bons, mas há os que lutam
toda a vida e estes, são imprescindíveis”. Os senhores home-
nageados, são certamente imprescindíveis no desenvolvimen-
to da educação e da divulgação da ciência jurídica do Estado
de Rondônia.

Muito obrigado a todos pela atenção, deixo também um
abraço afetuoso ao Deputado Jesuíno, que hora conduz essa
Sessão, muito obrigado pela atenção.

Boa tarde.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado Dr. Júlio,
belas palavras. Eu vou passar agora à palavra para a Profes-
sora Dra. Berenice Tourinho.

A SRA. BERENICE TOURINHO – Boa tarde a todos os presen-
tes, boa tarde Excelentíssimo senhor Deputado Jesuíno Boabaid.
É uma honra para a Universidade Federal de Rondônia, eu
aqui representando Alunos, Professores, e Servidores Técni-
cos Administrativos, nos sentimos honrados por termos dois
professores, portanto educadores da Universidade Federal de
Rondônia, ambos do Departamento de Ciências Jurídicas, da
Unir homenageados. É importante fazer o destaque naquilo
que para nós, na nossa Universidade Federal, recebe relevân-
cia com essa entrega de medalhas de Mérito Legislativo. São
dois educadores, são dois professores, e são educadores na
forma de construir a nossa Universidade dentro do elemento
da educação superior. Portanto, não poderia deixar, de como
Reitora da Universidade Federal de Rondônia, agradecer não
só a indicação, mas dizer o quanto ela representa para nossa
Universidade e quanto ela engrandece inclusive a avaliação
que nós temos nos nossos cursos do mérito representado e
conquistado para esses dois excelentes professores. Profes-
sor Delson, representa não só o aspecto jovem, mas já dirige
o departamento de Ciências Jurídicas algum tempo, e essa
representação, essa direção, essa coordenação do Curso de
Ciências Jurídicas, trouxe para nossa Universidade, louros, o
nosso curso de direito, já teve, e tem agora excelente avalia-
ção, e nós devemos isso também ao seu mérito acadêmico. O
Professor Abílio, representa aquilo que antigamente, nós cha-
mávamos de cátedra, a própria experiência que traz aos no-
vos, não só a expectativa da luta, mas a expertise de construir
um novo com toda experiência vivida. Portanto, a Universidade
Federal de Rondônia, orgulhosa desses dois colegas, os para-
beniza e se sente honrada com esta homenagem.

Muito obrigada.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Com a
determinação de Sua Excelência Senhor Deputado Jesuíno
Boabaid, neste momento iremos ler um breve, o currículo dos
homenageados, breve, haja vista ser vasto, os currículos dos
dois homenageados.

“Grandes serviços foram prestados pelo senhor Jackson
Abílio de Souza, no Estado de Rondônia, destacando-se dentre
eles sua notável contribuição à consolidação do Ensino Jurídi-
co, na qualidade de docente do Departamento de Ciências Ju-
rídicas da Universidade Federal de Rondônia, cujo Curso de
Direito neste ano de 2015, completa três décadas de implanta-
ção. Jackson Abílio de Souza, natural de Diamante Paraíba, foi
Professor de Português na Paraíba, de 70 a 78 e, em Rondônia,
de 1978 a 1987. Professor de Direito Penal, da Faculdade de
Direito de Souza, na Paraíba, assessor Parlamentar da
Assembleia Legislativa, Promotor de Justiça, interior e capital
de Rondônia. Professor de Carreira do Curso de Direito da
Universidade Federal de Rondônia e Procurador de Justiça em
Rondônia.

Cursos: Bacharel em Ciências Jurídicas e foi o Orador
da turma pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da
Paraíba em João Pessoa, em 1975. Tem especialização em
Direito Penitenciário pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul; tem Especialização em Língua Portuguesa pela Univer-
sidade Federal da Paraíba; curso de Atualização em Estabele-
cimentos Prisionais – Ministério da Justiça; tem Curso em Es-
panhol Constante dos níveis básico, intermediário e avançado;
curso de Pós-Graduação, “Lato Sensu”, em Direito Penal, pela
Universidade Federal de Minas Gerais.

E agora, o homenageado também com a Medalha do
Mérito Legislativo, Dr. Delson Fernando Barcellos Xavier:

Chefe do Departamento de Ciências Jurídicas da Univer-
sidade Federal de Rondônia. Foi na Gestão do Professor Delson
Xavier, como Chefe da DCJ Unir que se promoveu a criação do
Curso de Bacharel em Segurança Pública, aprimorando-se a
formação dos oficiais da Polícia Militar do Estado de Rondônia.
Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro; especialista em Direito Pú-
blico pela Universidade Federal de  Rondônia e Especialista em
Política Estratégica pela ADESG; mestrado em Direito Consti-
tucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e  Doutora-
do em Direito da Cidade pela Universidade do  Estado do Rio
de Janeiro. É Professor Adjunto da Universidade Federal de
Rondônia; Professor da UNIRON; Chefe do Departamento de
Ciências Jurídicas; advogado; Membro da Corte Eleitoral Clas-
se Jurista; vice-diretor da Escola Judicial Eleitoral; tem experi-
ência na área de Direito, com ênfase em Direito, atuando prin-
cipalmente nos seguintes temas: Cidades; Meio Ambiente;
Consumidor; Desenvolvimento Sustentável; Infraestrutura Em-
presarial, entre outros. Delson Fernando Barcellos Xavier, tem
formação Acadêmica, Doutorado em Direito, (conceito CAPES
4). Universidade do Estado do Rio de Janeiro”. E um vasto cur-
rículo aqui entre áreas acadêmicas e do Direito.

Excelentíssimo Senhor Deputado Jesuíno Boabaid, se
Vossa Excelência me permite, eu convidaria para fazer uso da
palavra o Arquiteto Luiz Leite, que é Presidente da Associação
dos Amigos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que tam-
bém vai saudar aos dois homenageados.
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Queremos agradecer a presença do arquiteto Luiz Leite, Presi-
dente da Associação de Amigos da Estrada de Ferro Madeira
Mamoré e como sempre as pessoas às vezes estão bem pre-
paradas para fazer uso da palavra em certas homenagens,
mas, creio que ele é uma das pessoas que está sempre prepa-
rada para agradecer e também fazer às homenagens as pes-
soas que dela fazem parte.

O SR. LUIZ LEITE – Boa tarde, boa tarde aos homenageados.
Eu vim falar de uma forma mais simples, mais povo,

mais rondoniense.
Esses dois homenageados, principalmente o Dr. Delson

Xavier... eu lembro do Dana Merrill, daquele fotógrafo ameri-
cano que chegou aqui na beira do rio, registrou a maior obra
ferroviária do mundo, e estava realizada aqui em Porto Velho,
então ele olhava, ele veio para defender, para morar nessa
terra e ele fez uma obra fantástica. Inclusive, hoje, eu tenho a
honra de dizer que o Dr. Delson Xavier, ele também, acreditou
num Museu Internacional, nós estamos trazendo pessoas sim-
ples, estamos trazendo para cá, ele abraçou essa luta, essa
vontade de dizer: nós temos que fazer essa terra, temos que
transformar essa terra. Doutor Delson Xavier, a Associação de
Amigos da Madeira Mamoré, pessoas que lhe admira pela sua
garra, pela sua luta, pela sua vontade de fazer essa terra,
sabe, da personalidade dessa terra, que esse é o problema
todo. Então, as palavras que eu tenho para o senhor é de quan-
do... me identificar como o senhor, sabe que veio do Rio de
Janeiro, de um local simples, humilde e quando nós chegáva-
mos aqui também em Porto Velho, de São Carlos, vindo pelo
barco do Guaporé, no começo dos anos 50. Quando nós che-
gamos aqui, nós vimos uma coisa estranha, quando nós salta-
mos. Eu tinha praticamente 03, 04 anos, quando nós saltamos
aqui eu sentir uma espécie de, um monstro apitar, esse mons-
tro, quando eu olhei era um trem da ferrovia Madeira Mamoré,
entende? Eu estava sem saber que eu poderia ser um arquite-
to, que poderia Dr. Delson um dia querer me inspirar nessa
obra para fazer o meu trabalho. O senhor também ao nos dá
voz, ao nos dá a honra de nos ajudar a criar esse Museu Inter-
nacional, Trilhos e Sonhos, isso é muito importante, importan-
te por que eu acho que esse rondoniense Delson Xavier, um
rondoniense que está aqui, que veio, eu não estou falando so-
bre... vamos dizer aquela forma normal, Dr. Delson, aquela
forma normal de elogiar, não o advogado, mas a pessoa que
luta, a pessoa que veio para cá fazer, como eu disse ainda há
pouco, da personalidade dessa terra, dá tudo que é do senhor,
assim como o Dr. Jackson Abílio também que é uma pessoa
que está dando todo o seu  sangue e está ai nessa batalha. Eu
não vim preparado para fazer a homenagem, a homenagem
que gostaria de fazer. Nós estamos agradecidos por vocês se
tornarem rondonienses agora neste momento e pelo reconhe-
cimento que estão dando a vocês, e este reconhecimento nós
aplaudimos como nós aplaudimos raras vezes, quando se ho-
menageia pessoas certas como os senhores. Então, eu queria
mais uma vez parabenizar a ideia da Assembleia Legislativa,
os Deputados que fizeram isso, que deram essa homenagem
para os senhores. Então, o meu muito obrigado, Dr. Delson e
que o senhor continue aqui em Rondônia, não saia nunca daqui
porque esse rondoniense, essa pessoa ajuda construir perso-
nalidade nas pessoas daqui, e reconhece a personalidade que
as pessoas tem.

Um grande beijo no seu coração, no senhor Dr. Abílio
também, e muito obrigado pela oportunidade de improvisar,
eu acho que eu criei como um arquiteto, aqui. Desculpe as
palavras, não foram como eu gostaria de falar.

Muito obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos aqui à frente da Mesa de Honra o Excelentíssimo Se-
nhor Deputado Jesuíno Boabaid, para entrega da Medalha
Mérito Legislativo ao Sr. Delson Xavier.

Convidamos agora, o Sr. Dr. Jackson Abílio de Souza
para receber a Medalha do Mérito Legislativo do Excelentíssimo
Senhor Deputado Jesuíno Boabaid, que representa o Parla-
mento Estadual.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Vamos passar a
palavra ao homenageado, Dr. Jackson Abílio, para fazer uso
da palavra.

O SR. JACKSON ABÍLIO - Excelentíssimo Senhor Deputado
estadual Jesuíno Boabaid, portovelhenses que me enche de
orgulho porque é conterrâneo dos meus filhos e das minhas
netas.

Pois bem, Deputado Jesuíno, quanta ironia atroz que o
senso humano irrita. Vossa Excelência nasceu em Porto Ve-
lho, eu nasci em Diamante, na Paraíba, no entanto eu tenho
mais tempo de Rondônia do que Vossa Excelência. Eu tenho
37 anos e o Presidente com toda essa perspectiva de futuro
político tem apenas 35.

Saúdo também a Professora, Doutora Maria Berenice
Alho Tourinho, uma Magnífica Reitora e uma magnífica mu-
lher, que está fazendo um trabalho admirável, admirabilíssimo
a frente da Universidade Federal de Rondônia. Trabalho que
lhe pertence por enquanto, mas que haverá de pertencer para
sempre, porque haverá de perpetuar o nome desta tão ilustre
Amazonense.

Minhas senhoras e meus senhores por economia pro-
tocolar eu saúdo a todos. Receio cometer o pecado mortal da
omissão.

E assim cantou o poeta: “Ó sombra com essência, Ó
bondade, Soberano de todos os Soberanos, esperança dos
míseros humanos: Jesus, misericórdia e caridade. Cristo amor,
Cristo luz, Cristo piedade. Divino apagador dos desenganos.
Tu que te fostes há mais de dois mil anos sacrificado pela
humanidade. Prometestes voltar, não voltes Cristo. Serás pre-
so às horas mudas depois de novos e profanos atos, porque
na terra deu-se apenas isso, multiplicou-se o número de Judas
e vai crescendo a prole dos Pilatos”.

Os versos sobre os quais me debrucei é de Joaquim
Vespasiano Ramos, maranhense de Caxias que viveu em Por-
to Velho e aqui morreu, está sepultado no cemitério do Ino-
cente, à rua Almirante Barroso nesta cidade. Trago a tona
para fazer memória a esse gênio que morreu ignoradamente
na nossa terra em todo o Brasil.

Pois bem, em uma época assim em que se multiplica o
número de Judas, e vai crescendo a prole dos Pilatos é difícil,
dificílimo quase impossível encontrar espaço para as manifes-
tações da alma, para as vibrações do coração. Porque cada
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vez mais nós ficamos perto de tudo e longe de nós. A internet
esta maravilha de invenção, consiste, hoje, em aproximar os
que estão longe e afastar os que estão próximos.

O canto do Uirapuru só se ouve através de CDs, ou algo
que o valha. As pessoas se cruzam, mas não se veem, numa
época assim que nem mais os rios são alegres e brincalhões a
correrem atrás das borboletas azuis para pararem junto as
ninhadas de lírios afim de escutarem as conversas miúdas dos
grilos. Uma época assim causa espanto a Assembleia Legislativa
de Rondônia sob a inspiração da atuante e bela Deputada
Rosangela Henrique Pereira Donadon, e do combativo e feio
Deputado José Hermínio (depois ele vai tomar satisfação co-
migo). José Hermínio Coelho, tiveram essa magnitude, este
gesto de grandeza humana de sensibilizarem os seus Pares
para homenagear dois Docentes da Universidade Federal de
Rondônia. Para tanto, dois critérios foram levados em conta a
do merecimento e a da antiguidade. Do merecimento, refiro-
me ao Professor Dr. Delson Fernando Barcellos Xavier, que se
defeito tem, e o tem, porque ninguém é perfeito, ele tem o
maior de haver sido o meu aluno na graduação de Ciências
Jurídicas e Sociais.

É um penhor de vida, de vida e de honra, de honra e de
glória para o Departamento de Ciências Jurídicas da nossa
Universidade. O que me chama mais atenção nele é que ele
tem duas preocupações, uma de não ser o primeiro porque vai
desagradar há muitos. A UNIR é um Centro de Excelências a
outra a de não ser o último porque este lugar já é meu. Pois
bem, no que se refere a mim, e pesou são idade, o decano.
Uma aluna desavisada veio me perguntar o que era ser deca-
no, que é o meu caso. Disse: “Professor, decano quer dizer
gagá”? Eu disse: “ainda não, mas está bem a caminho”.

Mas o decano para pisar na realidade, é aquele que em
tese vai morrer primeiro. Curiosamente eu passei todo o meu
tempo sem receber homenagem alguma, agora as homena-
gens estão me vindo sobejamente, porque deve ser a ênfase
que se está dando ao Estatuto do Idoso. Não faz longe, eu
estava fazendo um Cooper pelo Alphaville, o bairro ao qual eu
moro, uma gurizada estava jogando pelada, quando eu ia pas-
sando pela rua um deles respeitosamente recolheu a bola con-
sigo e virou para os demais: “deixa o velho passar”. Mergulhei
na literatura para encontrar uma válvula de escape psicológico
e lá me deparei com um poeta, segundo o qual a vida começa
aos 65 anos, a idade na qual eu me encontro, aí completa o
poeta - “começa sim, a se acabar” – intrigantemente,
intrigantemente as homenagens que recebo têm muito ou só a
ver com a minha idade, e o que mais causa impacto, o que
mais choca é que a infância passa, a juventude passa, mas a
velhice é para o resto da vida. Os homenageados já foram
cantados em prosa e versos. Uns, generosamente, descobri-
ram virtudes minhas, como a professora Maria Berenice Alho
Tourinho. Sinceramente, eu não sei de onde ela tirou tantas
coisas do nada. Mas precisamos saudar, já que a transmissão
está sendo feita para os homenageantes, a Deputada Rosângela
Henrique Pereira Donadon, capixaba, de Barra de São Francis-
co, odontóloga, cuja família eu conheço muito bem, porque eu
me casei no Cone Sul, e aproveito a deixa para dizer que la-
mento não ter vindo com a minha esposa. Ela se encontra
doente, mas enfatizo, eu gosto muito de andar com a minha
esposa, mas gosto mais de andar sem ela.

Aí vem o Deputado José Hermínio Coelho, pernambucano
de Petrolina, a cidade colossal. A cidade situada no Estado
mais politizado do Brasil, que é Pernambuco. Pernambuco que
teve, dentre tantos outros vultos, Joaquim Nabuco, Agamenon
Magalhães e tantos outros. Agamenon Magalhães era à ima-
gem e semelhança do Deputado Hermínio, sob o ponto de vis-
ta temperamental. Candidato a Governador daquela unidade
da Federação, um simples agricultor o apoiou em Arcoverde,
no interior do Estado. Na oportunidade, Agamenon prometeu
o emprego para a filha dele, ‘- Logo que eu me eleja, pode ir
ao Palácio que eu conseguirei emprego para a sua filha’. Pas-
sados poucos dias, eis que chega o suplicante e disse: ‘Gover-
nador, e o emprego da minha filha, já conseguiu?’. ‘- Sim, ela
já está contratada como professora’. ‘Professora, Governador?’.
‘-Sim’. ‘Mas ela não sabe ler, nem escrever’. Ele disse: ‘Ah, ela
não sabe ler nem escrever? Então ela está aposentada, que eu
não vou voltar atrás no que eu fiz’. Chamou o Secretário de
Educação, que não era o Júlio Olivar, aí... O Agamenon Maga-
lhães era muito temido. Já houve quem dissesse que a pior
solidão é a companhia de um puxa-saco. Pois bem, Agamenon
Magalhães, Governador de Pernambuco, chamou o Chefe da
Casa Civil, Hipólito Jatobá, e numa conversa descontraída, in-
formal, disse: ‘Hipólito, quais são as duas pessoas que você
mais ama na vida?’. O Assessor, direto, disse: ‘A primeira é
Vossa Excelência’. E a segunda? – insistiu Agamenon. ‘A se-
gunda é quem Vossa Excelência mandar’. Aí, realmente são
essas situações. Meu nobre Deputado e futuroso político Jesuíno
Boabaid, sou penhoradamente grato pela homenagem da
Assembleia Legislativa de Rondônia.

Devo dizer que todos vós, Vossas Excelências, estão
numa posição de grande valia para o Estado rondoniense.

Reza a lenda que um cego passou a vida inteira sentado
numa pedra, pedindo esmola. Morre o deficiente visual, revi-
raram a pedra e descobriram que debaixo dela estava um te-
souro e o cego não se deu conta. Vossas Excelências estão em
cima do tesouro, procurai tirar proveito dele, não aumentando
a aflição dos aflitos, fazendo a política dos pobres, porque a
dos ricos já está feita desde mil novecentos e cinquenta, com
as caravelas de Cabral. Lembrai que a democracia é o maior
bem que se pode ter. O Brasil, não está perdido, perdidos são
os brasileiros que o perderam ou querem perder. Essa
corrupção de que tanto se fala já havia a tantos e quantos
tempos, de mais a mais, não é uma exclusividade da classe
política. Para se ter uma ideia o símbolo da corrupção brasilei-
ra é o Magistrado, o Desembargador Federal Nicolau dos San-
tos Neto, o famigerado Lalau. Se o Poder Judiciário e por ex-
tensão o Ministério Público e o Tribunal de Contas, são consi-
derados poderes e as instituições menos corruptas a de se
registrar, porque também são o poder e as instituições menos
investigadas, de mais a mais, quando há investigação, essa
ocorre em segredo de justiça. Não piorou nada no Brasil, ape-
nas nós estamos sabendo do que ocorre, porque eu vivenciei a
maldita ditadura, de triste memória, naquela época quem sou-
besse das coisas, era preso, torturado, suicidado e ainda su-
miam com o corpo para que a família não chorasse o velório
do parente. Então, eram essas as situações, agora não, ape-
sar dos pesares, a Polícia Federal, está funcionando, o Minis-
tério Público, está funcionando, a Justiça Federal, está funcio-
nando, então, não é que a corrupção se aflorou agora, e por-



13 DE NOVEMBRO DE  2015Nº 190 4196Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

que outrora, ela era puxada para debaixo do tapete. Para se
ter uma ideia, essas empreiteiras que estão aí, são as mesmas
que construíram a Transamazônica, e não se podia saber nada
sobre pena de ter um destino funéreo, era essa a situação.
Mas, eu já conversei demais, me deram a palavra, eu há muito
tempo que não falo, estava com saudades de falar. Pois bem,
agradeço a homenagem ilustre Deputado Jesuíno Boabaid, com
humildade, com simplicidade. Agradeço a Vossa Excelência em
particular, e a todos os Deputados em geral a homenagem que
Vossas Excelências me prestam, por conta da generosidade,
como mendigo que recebida a esmola, balbucia entre os lábi-
os, a expressão trôpega de um Deus lhe pague. Trôpega, por-
que não tem ele capacidade de expressão para se comunicar
melhor, comovente porque um eco que já foi dito no coração.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Realmente, pela
fala do Dr. Abílio, deixa claro como é digno realmente dessa
honraria. Lembrando que a Deputada Rosângela, e o Deputado
Hermínio, são os proponentes dessa honraria, mas teve que
passar pelo crivo da Casa, e ter uma votação e aí quem estava
presente, me recordo, foram favoráveis a esse mérito.

Eu vou passar agora a palavra ao senhor Dr. Delson,
para fazer a sua fala.

O SR. DELSON FERNANDO BARCELLOS XAVIER - Boa tarde,
senhoras e senhores aqui presentes. Saúdo com especial de-
ferência a todos os Deputados dessa Assembleia Legislativa,
ao Presidente desta Casa, Deputado Maurão de Carvalho, e a
Deputada Rosângela Donadon, a quem agradeço penhoro mi-
nha indicação para o recebimento desta honraria. Saúdo tam-
bém em especial o Deputado Jesuíno, e aproveito a oportuni-
dade para dizer a Vossa Excelência, que tenho acompanhado,
não só eu, mas toda a sociedade de Rondônia tem acompa-
nhado a luta de Vossa Excelência pela defesa do nosso Estado,
discussões, Audiências Públicas de tamanha relevância em es-
pecial na área de Segurança Pública. Então, eu acho que isso é
muito importante, esses debates, ainda que a gente tenha
posicionamentos divergentes, mas os debates são importantes
Deputado. Então, parabenizo Vossa Excelência por essas inici-
ativas.

Gostaria também de me dirigir à magnífica Reitora da
nossa Universidade, agradecer humildemente as palavras
deferida a minha pessoa, eu sei que todos nós da Universida-
de, temos a compreensão como é difícil dirigir aquela Institui-
ção, como é difícil dirigir a nossa Instituição, sobretudo nesses
momentos de crises, nesses momentos de dificuldades orça-
mentárias, financeiras, estruturais e etc. A senhora, ainda que
tenhamos as nossas divergências do ponto de vista técnico, do
ponto de vista jurídico, mas sempre me recebeu com muito
respeito, com muita dignidade, com muita atenção, com muita
deferência a minha pessoa. Então, agradeço mais uma vez
humildemente as palavras de vossa magnificência. Ao Secre-
tário Júlio, também agradeço, a luta de vossa excelência pela
cultura do nosso Estado, agradeço também as palavras de vossa
excelência e dizer que realmente a luta é durante toda a vida.
Enquanto eu viver, enquanto eu estiver nessa terra, vou defen-
der a bandeira da Amazônia, a bandeira do nosso Estado de
Rondônia. Agradeço sinceramente as palavras que vossa ex-
celência dirigiu a minha pessoa. O poema, vai ficar eternizado
na minha mente.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o trabalho
de vossa excelência na Academia Rondoniense de Letras, onde
também tive a honra e o privilégio de ser convidado, faço
parte. Agradeço imensamente. Agradeço também a presença
do Major Padilha, aqui neste ato representando a Secretaria
de Segurança Pública. Nossa jornada já não é de hoje Major,
há muito tempo a gente vem trabalhando em prol de uma
segurança pública melhor, de uma Polícia Civil, de uma Polícia
Militar melhor preparada, melhor qualificada, apto para aten-
der as novas demandas da nossa sociedade. Agradeço a vos-
sa senhoria de estar aqui hoje prestigiando esta homenagem
muito importante para minha vida.

Ao Professor Jackson, agradeço vossa excelência, não
só como profissional, um profissional do Ministério Público,
um profissional do ensino jurídico, alto nível de comprometi-
mento com nosso departamento, alto nível de comprometi-
mento com a nossa Instituição e é bom deixar registrado que
vossa excelência nunca faltou a uma colação de grau das tur-
mas de Direito, tamanho o comprometimento com o nosso
departamento. Mas, eu gostaria de aproveitar para falar um
pouquinho do homem Jackson Abílio, da pessoa Jackson Abílio.
Eu lembro até hoje, quando estava na Presidência da Associ-
ação dos Docentes da nossa Universidade e o professor, sau-
doso Professor Claudimir Catiari, havia falecido e nós tínha-
mos dificuldade até de recursos para o sepultamento do Pro-
fessor Catiari e vossa excelência abraçou aquela causa como
se fosse um irmão de sangue e apoiou em tudo para que os
familiares, para que os colegas se sentissem mais confortá-
veis naquele momento tão difícil, isso está registrado na mi-
nha mente até hoje Professor Jackson. A pessoa Jackson Abílio,
o ser humano Jackson Abílio.

Tenente Coronel Marcelo, Tenente Andréia, agradeço
também a sua presença.

É importante deixar registrado o apoio que a nossa for-
ça terrestre tem dando aos eventos do nosso departamento,
aos eventos da nossa Universidade. É um fato bastante rele-
vante, o Professor Raffaele De Giorgi, que é um professor da
Universidade Lecce, em participando de um seminário aqui na
nossa Universidade, no Congresso Internacional, ele ressalta-
va que nunca viu essa parceria das Forças Militares com a
Universidade na Europa. Para ele aquilo era uma coisa inusi-
tada, difícil de acontecer numa Universidade europeia, cha-
mou atenção dele para isso. Eu acho muito importante essa
continuidade, essa parceria, essa integração. É importante que
as novas gerações superem os momentos tristes do passado
e que as feridas efetivamente sejam cicatrizadas.
Muito obrigado pela presença também de Vossa Excelência.

Agradeço também imensamente o nosso Coordenador
Militar do Curso de formação de Oficial, o bacharelado de Se-
gurança Pública, o Capitão Cavalcante, que tem uma paciên-
cia, não só com os docentes da UNIR, mas com os instrutores
militares, com o próprio corpo de cadete todos os dias. Nós
superamos obstáculos, e sabemos que o projeto de seguran-
ça pública é um projeto que precisa ser aprimorado, é projeto
que precisa ser aperfeiçoado, e eu tenho Capitão, tenho cer-
teza cadetes da Polícia Militar, que a união da nossa Universi-
dade, a continuidade dessa parceria Universidade, Polícia Mi-
litar, Departamento de Ciências Jurídicas, sociedade e tam-
bém o Deputado Jesuíno, a Assembleia Legislativa, nós vamos
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ter com certeza, com segurança, a melhor Polícia Militar do
nosso País. É para isso que lutamos, é para isso que nos esfor-
çamos.

Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e falar prin-
cipalmente para essa segunda geração de cadetes, que esse
projeto não foi eu que idealizei, fomos nós, nós Polícia Militar,
nós Universidade, nós sociedade, nós alunos e principalmente
uma pessoa que amava muito esse projeto que é o professor
Claudimir Catiari, que não está mais entre nós. O professor
Claudimir Catiari era um apaixonado por esse projeto, um sol-
dado, um infantaria dedicado as armas e que infelizmente partiu,
nos deixando muito cedo, partiu na luta no campo de batalha,
trabalhando no campo da Universidade, mas ele amava muito
esse projeto. Por isso eu conclamo todos nós, para não deixar
um projeto dessa natureza morrer, a sociedade precisa disso.

Agradeço também a presença do professor Sebastião
Pinto que está ai presente, que é o Coordenador Civil do CFO,
pelo apoio. Agradeço ao nosso chefe de Gabinete, professor
Adilson pela presença, pela deferência e pelo apoio que tem
dado em todos os assuntos do nosso departamento, da nossa
Universidade. Agradeço ao professor Otino pelas atividades
não só docente, no nosso departamento, mas também profes-
sor Otino eu queria fazer um agradecimento público a Vossa
Senhoria, mas como profissional da área médica. Eu lembro
que algum tempo eu chegava ao limite do desespero no hospi-
tal da UNIMED onde minha esposa estava na eminência de ir a
óbito e que quem atendeu foi Vossa Senhoria, quem fez a
cirurgia foi Vossa Senhoria, quem extirpou um tumor maligno
nela foi Vossa Senhoria e hoje ela está aqui presente, partici-
pando com o senhor dessa homenagem. Então, eu agradeço
muito ao senhor porque naquele momento aquelas palavras
de conforto foram muito importantes para a minha pessoa.
Gostaria também de agradecer ao meu sogro, Antão Gomes
de Oliveira, que está aqui presente. Hoje, luta fortemente, luta
bravamente contra o Parkinson, mas eu não poderia deixar de
agradecê-lo porque quando eu cheguei aqui, não tinha ne-
nhum veículo e ele sempre me levava e fazia questão de me
buscar na Universidade, na Faculdade, onde eu estivesse estu-
dando ele tinha o prazer de ir lá me buscar e eu agradeço
imensamente, nunca esquecerei disso. Na realidade, quando
eu perdi meu pai, o senhor substitui essa pessoa.

Então, agradeço muito, e se não fosse o senhor naque-
les momentos lá atrás certamente esse momento futuro não
estaria acontecendo.

Agradeço também ao professor Diego que está aqui hoje
prestigiando o evento, não é fácil a condução do nosso traba-
lho no departamento... agradeço a presença do professor Diego
mais uma vez; a Professora Alana que tem sido uma guerrei-
ra, uma lutadora lá no Departamento. Eu tenho sempre o cos-
tume de dizer que o Departamento é uma Monarquia porque
na realidade eu reino, mas não governo, quem governa são as
Professoras, eu apenas estou ali simbolicamente. Então, agra-
deço a Professora Alana pelo apoio de sempre. Professora
Cidinha, sem comentários, sempre dando apoio ao Departa-
mento estando no Departamento ou fora do Departamento é
indiferente, tem sempre dado apoio as ações do Departamen-
to. Acho muito importante, agradeço imensamente a Vossa
Senhoria pelo apoio. O nosso colega do lado dela também,
esqueci o nome, mas agradeço porque sempre que precisa-

mos de um apoio aos eventos, ele está sempre ali dando o
auxílio que for necessário. Peço mil vênias, mas eu esqueci,
fugiu da mente agora o nome, a minha, o Reinaldo, agradeço
imensamente Reinaldo, o Departamento agradece. Na reali-
dade essa homenagem não é minha, essa homenagem é nos-
sa, dos Professores, dos Colegas do Departamento da nossa
Universidade. A Carole ali, também pela passagem do Depar-
tamento, agradeço muito a paciência comigo. Todas as profis-
sionais mulheres que trabalham comigo dizem que eu não te-
nho muita paciência, que eu sou muito chato, eu estou me
convencendo disso. A única pessoa, talvez a única que tem
paciência, que me entende, talvez seja a minha cachorra Chanel,
que não pode se fazer presente. Mas, enfim, apenas agrade-
cer minha esposa que está aí presente. Agradeço a paciência
que tem tido comigo, porque eu sei que sou uma pessoa muito
chata mesmo, 24 horas, sempre perturbando, 24 horas preo-
cupado com alguma coisa. Portanto, agradeço imensamente
essa paciência durante todo esse tempo, toda essa jornada.

Doutor Jorval agradeço a presteza de estar aqui; Dou-
tor Jacobi, representando o Tribunal Regional Eleitoral, me
acolheu lá no Tribunal, me passou as primeiras informações,
eu que cheguei ao Tribunal ainda em fase de adaptação, sem-
pre me acolhendo, sempre me dando as sugestões necessári-
as para que o meu trabalho fosse o mais fácil possível. Muito
obrigado. Doutor Pedro Pereira, também agradeço o apoio de
Vossa Senhoria, no Departamento, os Conselhos que Vossa
Excelência me deu e sempre me dá. Lembro que eu o consul-
tava como eu deveria proceder nos encaminhamentos dos vo-
tos na Corte Eleitoral e Vossa Excelência... aquilo que for mais
relevante repita e repita em voz alta, resista em voz alta, e eu
sempre guardei aquilo na minha mente. Obrigado Doutor Pedro,
por aquelas palavras. Ali nós temos, também não poderia dei-
xar de agradecer a deferência do nosso William Martins, vice-
Presidente da Acadêmica de Letras que tem me recepcionado,
agradeço a presença e Vossa Excelência e agradeço também
a confiança que tem depositado no meu trabalho, no meu his-
tórico profissional e ter feito convite para participar da Acade-
mia. A Lucileide está ali, também agradeço Lucileide a sua
vinda. Nossa trajetória também começa daqui já de muito tempo
na luta, no trabalho, defendendo as nossas unidades Tradicio-
nais na Amazônia, a nossa Amazônia. Agradeço imensamente
a nossa colega, acabou fugindo da mente o nome dela, a Isa-
bel. Mil perdões, Isabel. Isabel, eu acho que estou esquecido,
esquecendo o nome dela, porque eu só a vejo agora fazendo
palestras, participando de atividades pelo mundo afora e a
última que a vi, ela estava na China, sendo recepcionada pelo
Reitor de uma Universidade. Mas brincadeiras a parte Isabel,
eu tenho sempre, sempre observado o seu trabalho em prol
do Meio Ambiente, o seu trabalho em prol da sociedade de
Rondônia. Agradeço a deferência por ter vindo. A minha Co-
madre Augusta também agradeço a deferência por estar aqui
presente; o nosso colega, o Doutor Márcio, por estar aqui pre-
sente, agradeço a deferência, o seu colega de escritório que
também fugiu da mente o seu nome. Não poderia deixar tam-
bém de agradecer as palavras do Arquiteto Luiz Leite que é o
Presidente da Associação dos Amigos da Estrada de Ferro
Madeira Mamoré. E gostaria de dizer a Vossa Senhoria o se-
guinte: que é a nossa obrigação, é a obrigação de quem ama
essa terra defender o patrimônio histórico cultural de nossa
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Rondônia. Então não faço mais do que a minha obrigação, ali-
ás, nem sou eu, são os meus colegas Professores que estão
aqui. Esta ação especial está sobre a responsabilidade do Dr.
Pedro e da Professora Leidlana, eu apenas sou um mero
interlocutor, mas agradeço humildemente as palavras.

Professor Lucas, também agradeço a presença de Vossa
Senhoria aqui, o senhor também tem se destacado nas ações,
nas atividades, tanto na graduação, no mestrado e no doutora-
do da nossa Universidade, nos honra com isso. É muito impor-
tante o seu trabalho na nossa Universidade. Também agrade-
ço ao Professor Júlio Rocha por está aqui presente me
prestigiando, prestigiando o Professor Jackson, também tem
tido um trabalho muito dedicado, de muito comprometimento
com a nossa Universidade. Gostaria de dizer para Vossa Se-
nhoria que entendo perfeitamente a preocupação de Vossa
Senhoria com a nossa Universidade, os debates são importan-
tes, as divergências são importantes e que eu tenho uma luta
intensamente, em nível de departamento para que todos nós
da nossa Universidade sejamos unidos, porque eu acho que só
vamos conseguir superar os nossos desafios, nossos obstácu-
los com a União de todos. Então, agradeço imensamente essa
deferência que Vossa Excelência está fazendo em prestigiar a
nossa solenidade, minha e do professor Jackson.

Professora Eliara, também companheira de idas e vin-
das para Universidade, trabalhamos juntos na FARO e agora
na UNIR, agradeço também a paciência, a deferência de está
aqui, a Tenente Andrea que além disso é minha colega lá na
UNIRON dos Grupos de Pesquisa de Segurança Pública, agra-
deço imensamente a presença; Dra. Maria de Fátima, que eu
já conheço de uma longa data, dedicou vários anos da sua vida
a nossa Universidade, Advogada da União. Agradeço muito a
presença de Vossa Senhoria, em está aqui nos brindando, nos
prestigiando.

Agradeço, não poderia deixar de agradecer as Técnicas,
Ercilia de Souza Araújo e Edma dos Santos, por estarem aqui
presentes, e dizer o seguinte: “nós não conseguimos fazer nada
na Universidade sem vocês, vocês são a estrutura da nossa
Universidade”. Portanto, agradeço imensamente estar aqui vocês
representando os Técnicos da nossa Universidade, agradeço
não só pelo passado, mas pelo presente, pela contribuição ine-
gável dos técnicos da nossa Universidade.

Eu fiz aqui algumas anotações, vou atentar ser o mais
breve possível e não esquecendo também obviamente de fazer
os meus sinceros agradecimentos aos alunos do Curso de For-
mação de Oficiais da Polícia nossa Militar do Estado de Rondônia,
nossos cadetes que estão aqui presentes, estão prestigiando,
também tem muita paciência comigo. Agradeço também meus
alunos do Curso de Direito da UNIR, da UNIRON e demais insti-
tuições por onde eu tive oportunidade de passar.

Não poderia também de deixar registrado o meu agra-
decimento a uma pessoa que quer me superar em ser apaixo-
nado por Rondônia, e eu acho que estou perdendo essa luta. É
o Dr. Dimis, ele é um apaixonado pela Amazônia e um apaixo-
nado por Rondônia, também me ajudou muito e me ajuda muito
no Tribunal Regional Eleitoral, hora outra estou consultando,
aproveitando sua experiência que tem muito engrandecido mi-
nha passagem lá pelo TER. Agradeço o apoio também que Vossa
Excelência tem dado a nossa Universidade, ao nosso Departa-
mento, em especial a minha pessoa lá na Corte Eleitoral. Muito
obrigado pela presença.

Diversas Instituições e alunos que hoje compartilham
comigo a alegrai desse momento. A Comenda que hoje rece-
bo, Medalha do Mérito Legislativo se constitui na maior honra-
ria Concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, concedida as pessoas físicas ou jurídicas que te-
nham sido reconhecidos pelos serviços prestados ao interes-
se desta Casa e do próprio Estado de Rondônia.

A premiação foi instituída pelo Decreto Lei nº 155 de
27/09 de 2011, e desde então tem sido ofertada aos mais
diversos personagens que tenham de alguma forma contribu-
ído de forma relevante e significativa para o bem comum tan-
to da sociedade rondoniense quanto dos interesses das insti-
tuições políticas do Estado de Rondônia.

É importante dizer, de minha satisfação, orgulho e des-
pretensioso e humilde quando fui informado que também eu
seria agraciado com tal honraria.

Ao receber a Medalha de Mérito Legislativo, quero mais
uma vez compartilhar essa minha alegria e honra com todos
aqueles que de muitas formas fazem de minha trajetória pú-
blica, privada, familiar e profissional desse nosso estado de
Rondônia em especial cito os membros mais uma vez, minha
família; minha esposa Clélia de Fátima Franco de Oliveira,
companheira em tempo integral, sempre consciente, parceira
em minhas atividades, compreensiva em todas as imposições
que a vida profissional me impõe. Meus filhos, Fernanda e
Igor, motivos maiores de meu trabalho e causa importante de
todos os meus esforços para mover a ética e a cidadania e o
bem comum. Meu neto Miguel, despenseiro de minhas alegrais
como avô, que tem a felicidade de crescer a mais nova gera-
ção capaz de dar continuidade à família. Mais uma vez meu
sogro Antão Gomes de Oliveira e minha sogra Maria do Carmo
Franco de Oliveira, que sempre me apoiaram e me possibili-
taram o ingresso em sua família, através do meu casamento.
Também não poderia deixar de registrar os agradecimentos
ao Edson Lustosa, a Raquel, a todo o corpo técnico da
Assembleia Legislativa que está aqui neste momento, dando
suporte a esta solenidade. Muito obrigado.
Saúdo aqui toda imprensa do Estado de Rondônia.

Empresária Gisele, não poderia deixar de destacar o
papel da imprensa do Estado de Rondônia, sem o qual não
pode haver democracia. Tão importante quanto das ferramen-
tas jurídicas institucionais e constitucionais ao vigor do regime
democrático, é a plena liberdade do exercício da imprensa,
balizadora das tendências, dos anseios e percepções de nos-
sas lutas pela democracia e pela cidadania.

Quero ainda externar a minha gratidão a diversos com-
panheiros de jornada, ao longo dessas quase três décadas de
vida, e trabalho em Rondônia, onde aqui cheguei, fazendo
destaque especial aos meus companheiros de Escola de Es-
pecialista de Aeronáutica, Turma Amarela 84. Desta forma,
lembro com carinho e gratidão da convivência com vários su-
periores, professores, administradores de faculdades onde
lecionei por longo período no Curso de Direito. Compartilho
ainda este momento, com os professores da Coordenação de
Direito da UNIRON com os administradores, com os amigos e
Pares do Departamento de Direito da UNIR, onde passo como
Chefe de Departamento e professor de diversas turmas.

É indispensável lembrar também de todos os colegas
advogados, muitos dos quais foram, em algum momento,
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meus alunos e hoje atuam como Pares nas mais diversas situ-
ações jurídicas, dentro do Estado de Rondônia.

Agradeço e compartilho este momento, ainda, com a
OAB, sempre uma referência para nortear minhas aspirações
e atuação. Neste sentido, também compartilho este momento
e esta honra com os companheiros do TER - Rondônia, onde
exerço a atividade de Juiz Eleitoral.

Quero ainda citar os companheiros de turma de Delega-
do de Polícia Civil de Rondônia, com os quais convivi durante o
Curso de Formação. Cito também a honrada Corporação Mili-
tar de Rondônia, especial destaque à Polícia Militar, através do
Curso de Formação de Oficial. Cito e compartilho a minha ale-
gria deste momento com a memória saudosa do professor
Claudimir Catiari, que juntamente comigo foi um dos
idealizadores e coordenadores do CFO.

Por fim, compartilho este momento e expresso a minha
gratidão pelo companheirismo nessa extensa jornada de vida,
a todos os meus alunos e ex-alunos que hoje estudam e ou
atuam como profissionais da área de direito. Essa é a grande
causa da minha vida, preparar, motivar e formar cidadãos éti-
cos e competentes para promover a cidadania e o bem co-
mum, através de todas as garantias que o Estado oferece ao
povo, que a legalidade e a justiça.

Feitos tantos agradecimentos e compartilhamentos de
minha satisfação, honro ainda outros amigos e companheiros
dessa jornada que porventura não tenham sido mencionados
anteriormente.

A todos o meu agradecimento e reconhecimento pro-
fundo. A Deus por estar me iluminando por toda essa jornada
e das mais duras, a tarefa de defender a cidadania, assegurar
o acesso à justiça e promover pela advocacia, a segurança do
estado de direito.

Sinto-me profundamente honrado de oferecer à socie-
dade do nosso Estado, meus trabalhos nesse campo. Como
Magistrado do TER-RO, reconheço a solidão e as agruras com
as quais se deparam todos aqueles que compete decidir sobre
os destinos e a legalidade das ações de todos que se deparam
nas diversas situações com a Justiça. O Brasil busca viver ple-
namente a sua Constituição que é democrática em sua formu-
lação e em sua inspiração e na sua objetivação, em Rondônia
nossos anseios são de igual dimensão. A busca pela democra-
cia plena e pela justiça acessível e inequívoca é uma farola a
nos guiar como pessoas públicas e profissionais que atua no
âmbito direito. O desenho constitucional do modelo do Estado
Brasileiro é democrático, o sistema jurídico fundamental ba-
seia-se num conjunto de princípio saudavelmente democrático
e comprometido com a soberania popular, neste sentido
norteamos nossas vidas para democracia que é um dos siste-
mas políticos e sociais o que mais se aproxima do ideal. Asse-
gurar a todos direitos cidadãos iguais e combater todas as
formas que possam inibir o pleno e exercício da cidadania e
dos direitos constitucionais é a missão de cada um de nós
como advogados e formadores de opiniões e de mente, fato
peculiar e inerente a todo o magistério, uma das mais nobres
ocupações que exerço. Passado trinta anos de reimplementação
do estado democrático de direito no Brasil, ainda nos depara-
mos com situações das mais variadas, os abismos sociais e
econômicos que ainda se impõe entre nossos cidadãos, são
adversidades contra os quais lutamos e devemos nos posicionar

na busca pela plena cidadania e igualdade de direito. Nesse
sentido tenho procurado pautar o meu trabalho como advoga-
do, como Juiz, como Professor na necessidade imperiosa de
promover os direitos, o respeito e a consagração profissional
e cidadã a ordem democrática e ao serviço da superação das
desigualdades e de direito de acesso do direito em nossa soci-
edade. Luto a boa luta da busca por melhores oportunidades
dentro dos conceitos de ética, da justiça e da equidade, tanto
para o profissional de direito como Professor e Advogado que
sou, como para o cidadão que recolhe ao sistema jurídico em
busca de proteção. Hoje, em pleno ano de 2015, passado mais
de trinta anos do regime autoritário do País, ainda vivemos
situações de desconforto e questionamentos diversos ao regi-
me democrático, as crises, moral, ética, política econômica e
social, pela quais passamos, põe a prova à força e a saúde do
sistema democrático. Assistimos com imensa apreensão aos
fatos que são notícias diárias em nossos meios de comunica-
ção, num misto de tristeza, espanto e esperança, tristeza por
vermos que por mais que tenhamos avançado nessa jornada
pela democracia, ainda temos muito a caminhar se quisermos
estabelecer a plenitude de direitos, deveres e vivencias demo-
cráticas para todo nosso povo. Há muito que fazer e muito que
se corrigir nesse processo de reafirmação permanente da de-
mocracia. Espanto por quê? A cada momento nos deparamos
com adversidades que julgávamos superadas em procedência
em um regime democrático, mas isso nos assevera a ideia de
que a democracia é uma construção cotidiana, ininterrupta e
perene, não há descanso nessa obra, e a vigilância tem que
ser permanente. É a nossa maior garantia da continuidade
democrática. É para isso que nós do direito, devemos está
sempre prontos, para assegurar a democracia e seus benefí-
cios aos cidadãos, a todos os brasileiros e a todos que nos
recorrem e de nós necessitam. Esperança, é o que nos mo-
vem, e se a nossa democracia já amadurecida ao longo dos
últimos trinta anos, ainda é imperfeita, sentimos enorme es-
perança diante das provas pelas quais passa nosso modelo
democrático, diante de tantas denúncias, materialização de
fatos avessos ao regime democrático e indignação da socieda-
de ainda ansiosa por ter seus direitos e dignidade plenamente
respeitada. Sinto enorme esperança em ver funcionando os
instrumentos do regime democrático de pleno direito, onde
deve prevalecer o diálogo e a justiça. Pensando sempre den-
tro dos limites e contornos do sistema democrático, tenho pro-
curado atuar na gestão Universitária UNIR como chefe de de-
partamento do Curso de Direito, trabalhando pelo bem-estar
acadêmico, pelo acesso pleno e incondicional conhecimento, à
boa formação e pela qualificação esmerada de nossos docen-
tes e discentes. Aqui, reafirmo de forma textual, que esse meu
compromisso com a qualidade e modernização democrática
de nosso trabalho acadêmico, que como gestor, chefe de de-
partamento, como professor e tutor de gerações de advoga-
dos, que passaram por minha sala de aula, ao longo de déca-
das de trabalho acadêmico. A Universidade precida ainda como
o resto de toda sociedade de uma longa caminhada, que plani-
fique suas maiores virtudes, que combata suas limitações. Nosso
compromisso com o estudante, docente, técnicos e amigo da
Universidade pela via do Curso de Direito, é o da busca pela
qualidade e excelência na formação profissional, sempre pau-
tada pelos mais novos valores da ordem democrática falando
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em respeito a estudantes e colegas de profissão, quer como
advogado, quer como jurista, quer como professor ou cidadão.
Gostaria de reafirmar aqui os meus maiores compromissos que
se situam junto a dois segmentos da sociedade: aos jovens, e
aqueles que buscam a sua formação em seu lugar num con-
texto de uma sociedade, e aos idosos, aqueles que legaram o
seu melhor ao longo da vida para que hoje possamos desfrutar
de sua sociedade mais consciente e justa, que trabalha em
prol de melhores oportunidade e de segurança institucional. A
esses dois segmentos da sociedade que marcam o vigor do
início da nossa jornada como cidadãos e a plenitude dos nos-
sos esforços vida afora, reafirmo, meus melhores compromis-
sos de luta e busca a justiça. Vivemos momentos delicados,
circunstancialmente estamos nos sentindo abalados e compe-
lidos pelas instâncias da crise que põe a prova nossos valores
e Instituições. As adversidades que nos oprime momentanea-
mente, e que nos faz repensar com cautela todos os procedi-
mentos, é também adubo que consolida nossos valores mais
importantes, a fibra que testifica o vigor de nossas Instituições.
E a democracia, superaremos o momento e reafirmamos os
nossos valores democráticos, sempre em busca de uma socie-
dade mais justa, mais ética e menos desigual, onde oportuni-
dades possam ser horizontes de todos aqueles que trabalham
pelo bem e pela sociedade.

Quero reafirmar meu compromisso com o Estado de
Rondônia, que desde 1986 se tornou ao meu lar e minha casa,
quero reafirmar minha luta pelo bem-estar do nosso povo e de
sua dignidade cidadã perante a justiça e o direito e manifesto o
meu desejo de continuar a ser um instrumento e uma mente
capaz de auxiliar nesse processo, juntamente com os repre-
sentantes do nosso povo aqui presente nesta Casa, que é o
arauto dos direitos democráticos de nossa sociedade. Manifes-
to minha intenção, de continuar meu trabalho em prol de boas
causas justa e oportuna para o povo em função de trabalhar
sempre. Agradeço por fim, a cada um dos homens e mulheres
que promovem a justiça e a segurança institucional e a demo-
cracia de nossa sociedade jurista, magistrada; advogados, le-
gisladores, governantes, professores e etc. E, sobretudo, aos
senhores da soberania definitiva do nosso Estado; o povo
rondoniense que constrói uma sociedade de oportunidade de
trabalho, que sempre foram capazes de receber com enorme
velo e cuidado a todos que como eu, buscaram fazer de
Rondônia nosso porto definitivo, nosso lar e nossa referência
de cidadania.

Muito obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Quero registrar a
presença do Dr. Dimis da Costa Braga, Juiz Federal que se en-
contra presente também.

Bem, já finalizando, eu quero só justificar que na data
de hoje, já acredito que já saiu a caravana que vai sentido a BR
319, Manaus. Cerca de 12 Deputados, estarão... eu sou um
deste também, fazendo esse percurso para que haja a reaber-
tura dessa BR. Então, eu justifico também a ausência de al-
guns Parlamentares que se encontram nessa caravana. Falar
também que o Presidente Maurão, ele vai nesse evento e não
pode está presente nessa solenidade, mas é uma pessoa que
também desde o início da sua Presidência, desde que assumiu
a liderança e a Presidência, vem tentando fazer uma Casa di-

ferenciada. Hoje, eu me sinto feliz em participar de uma sole-
nidade desta oportunidade que enriquece o meu conhecimen-
to, me dar mais vontade de continuar trabalhando, porque
sabemos que só quem vive realmente é que está dentro do
sistema, ou seja, exercia no trabalho do dia a dia que pode
falar com referência a sua vivência. Falar também Professor
Delson, que me sinto orgulhoso quando eu vejo aquela forma-
ção, que no ano de 2006, na época Deputado Wilber Coimbra,
a gente iniciou junto com alguns policiais, uma peregrinação.
Defendíamos   o fim dos R2, ou seja, oficiais oriundos das
Forças Armadas porque já tinha a questão, a instalação, no
caso a Polícia Militar já dava condições de formação e assim o
fez. E o Deputado, na época, Wilber Coimbra, depois de muita
insistência, inclusive com ações civis públicas, ele propôs a
Academia de Formação no Estado de Rondônia e também o
Projeto de Lei que foi arguido a inconstitucionalidade, mas
existe inclusive uma ação civil pública tramitando, onde veda
essa situação dos oficiais R2. Nada contra  os oficiais R2, mas
entendemos o evento o advento da Constituição de 1988, você
ter uma ascensão funcional do oficialato da carreira da Polícia
Militar duas formas de adentrar. Um processo apenas simplifi-
cado para uma certa classe, oficiais R2 e a outra forma con-
curso público, e ai sim aberto a todo o povo que tem os requi-
sitos. A gente entende e sabe que vários oficiais R2 que de-
ram a continuidade a Polícia Militar, que tem bons serviços
prestados. Mas tivemos participação também, na época, de
quem tivesse essa formação de oficiais de academia no Esta-
do de Rondônia. Já teve a primeira academia, inclusive tem
policiais que já são 1º Tenente da primeira academia e hoje
nós temos a segunda academia, a qual o senhor é um dos
professores, também idealizadores dessa academia.

Então, hoje eu quero finalizar, novamente justificar a
ausência da Deputada Rosângela e do Deputado Hermínio. E
dizer que a Assembleia Legislativa... eu sempre digo uma coi-
sa, não podemos comparar qualquer, ninguém é igual a nin-
guém, cada um tem o seu registro pessoal, cada um tem uma
forma de pensar, de agir, as suas convicções pessoais e eu
tenho a minha. E o que eu posso falar é de uma forma bem
convicta. Eu defendo sim o interesse do povo de Rondônia,
mesmo que eu tenha que desagradar a A, B ou C, porque eu
não estou aqui para agradar governador, como eu sempre
digo ou qualquer outra pessoa. Eu estou aqui em nome do
povo que hoje, clama por uma política diferenciada realmen-
te, uma política onde pessoas possam representar o povo de
forma digna. O Poder emana do povo, Estado democrático de
direito é isso. Como falou o Dr. Abílio, ninguém quer vivenciar
uma ditadura, sabemos que a ditadura é o passado que deve
ficar nos arquivos. Isso é esquecido. Mas enquanto houver a
democracia temos que respeitar, aqueles que foram eleitos
devem respeitar e representar essa sociedade.

Então, eu vou finalizar agora, e eu poderia quebrar o
protocolo, se alguém ainda quiser falar eu posso abrir o espa-
ço, ainda.

Não querem?
Então tá.
Muito obrigado.
Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada essa

Sessão Solene, e convidamos a todos para um Coquetel que
será servido no Salão Nobre desta Casa.

Muito obrigado.

(Encerra-se esta Sessão Solene
 às 17 horas e 06 minutos)
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RESOLUÇÃO Nº 320, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a cedência do Salão Nobre da
Assembleia Legislativa para realização de velório
em caso de falecimento de Deputado ou de ex-
Deputado e pagamento de despesas com funeral.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1°. A Assembleia Legislativa cederá o Salão Nobre para
realização de velório em caso de falecimento de Deputado ou
de ex-Deputado, mediante solicitação da família do falecido.

Art. 2º. A Secretaria Geral, em conjunto com o Departamento
de Cerimonial e a Policia Legislativa, adotará providências para
o fiel atendimento do disposto no artigo anterior, inclusive or-
namentação fúnebre, colocando à disposição da família do fa-
lecido os serviços pertinentes da Secretaria.

Art. 3º. As despesas com funeral das autoridades referidas no
artigo 1º desta Resolução correrão à conta do Orçamento Pro-
grama da Assembleia Legislativa, salvo se expressamente dis-
pensadas pela família do falecido.

Art. 4º. Ficam convalidadas as despesas realizadas pela
Assembleia Legislativa com base no Ato nº 021-MD/ALE, de 13
de novembro de 2012.

Art. 5º. Fica revogado o Ato nº 021/2012-MD/ALE, de 13 de
novembro de 2012 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 11 de novembro de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

RESOLUÇÃO Nº 321, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

Altera dispositivo da Resolução nº 318, de 22 de
outubro de 2015.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. O inciso V do § 2º do artigo 1º da Resolução nº 318/
2015, que “Estabelece normas para consignações em folha de
pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e pensio-
nistas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia”, passa a ter
a seguinte redação:

“Art. 1º.................................................................................
........................................................................................

§ 2º. ................................................................................
..................................................................................................................................

V – a amortização e juros de dívidas pessoais contraídas junto
aos consignatários previstos nos incisos I, IV, VII e IX, do arti-
go 3º desta Resolução.”

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 11 de novembro de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

OBSERVAÇÃO: OS ATOS DE NÚMEROS 023/2015-P/ALE E 024/
2015-P/ALE, ESTÃO VÁLIDOS A PARTIR DE 11/11/2015,
DOeALE Nº 188. FAVOR DESCONSIDERAR A REPUBLICAÇÃO
DOS REFERIDOS ATOS NO DOeALE Nº 189.

ASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DA MESAA MESAA MESAA MESAA MESA

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 58ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

INDICAÇÃO DEPUTADO CLEITON ROQUE – PSDB – Indica
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS,  a
necessidade de aquisição de um veículo para atender as
necessidades do presídio do Município de Santa Luzia D’Oeste.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado de
Rondônia, com cópia a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS,
a necessidade de aquisição de um veículo para atender as
necessidades do presídio do município de Santa Luzia D’Oeste.

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

Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,

Atendendo a reivindicação dos munícipes, venho através
desta, indicar ao Senhor Governador que tome as devidas
providências para que seja disponibilizado um veículo para
atender as necessidades administrativas do presídio de Santa
Luiza D’Oeste.

A solicitação se faz necessária e com maior brevidade
possível, tendo em vista que os servidores do presídio estão
com dificuldades para se deslocar por toda região, pois o veículo
que encontra-se disponível não é suficiente para atender as
demandas do município citado, onde também é usado para
anteder mais três municípios vizinhos.
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Vale ressaltar que a aquisição do veículo irá contribuir
para a realização dos trabalhos e melhorar o atendimento da
população local e entorno.

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

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015.
Dep. Cleiton Roque - PSB

INDICAÇÃO DEPUTADO CLEITON ROQUE – PSDB – Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de ser viabilizada a implantação de uma unidade
avançada do escritório da Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON, para atender
os produtores rurais do Distrito de Jaci Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado de
Rondônia, a necessidade de ser viabilizada a implantação de
uma unidade avançada do escritório da Agência de Defesa
Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON,
para atender os produtores rurais do Distrito de Jaci Paraná.

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

Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,

Acatando reivindicação dos munícipes, apresento a
indicação acima que visa a implantação do escritório da Agência
de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia –
IDARON, para atender os produtores rurais do Distrito de Jaci
Paraná.

A solicitação se faz necessária, para proporcionar maior
infraestrutura para que a IDARON atenda de maneira adequada
a população e dos produtores da região, já que existe um
crescimento notável no Estado de Rondônia, impulsionado
inúmeros setores produtivos que alavancam o desenvolvimento
econômico do Estado. Sendo assim a IDARON, uma das bases
fundamentais que fortalecem esse crescimento que é o setor
agropecuário, tem atuado como agregador de mão de obra
direta e indireta, contribuindo para o aumento da arrecadação
do Estado.

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

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015.
Dep. Cleiton Roque – PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - Indica
necessidade de liberação de licença ambiental para a
recuperação, da linha  C3 no km 17 da BR- 319, no município
de Porto Velho.

O Deputado que o presente subscreve, com base nos
preceitos regimentais, indica ao Poder Executivo Estadual
através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
– SEDAM-RO a necessidade de liberação de licença ambiental
para a recuperação da linha C3 no km BR- 319 pela SEMAGRIC-
RO, no município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

A estrada é considerada importante acesso de
escoamento de pequenas produções agrícolas de diversos
pequenas propriedades de famílias  rurais tradicionais da linha
C3 no km 17 da BR- 319 na cidade de Porto Velho. Através da
Associação dos Produtores Rurais – Hortifrutigranjeiros e
Extrativistas de Rondônia formada por moradores da referida
Linha, este Deputado pretende atender a um desejo antigo da
comunidade com vários anos de ansiedade.

A licença ambiental é de fundamental importância pelo
fato da chegada do inverno, período das águas, sendo que a
comunidade fica totalmente ilhada sem condições de entrar
ou sair prejudicando cerca de 70 famílias.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Maurão de Carvalho - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT –
Indica ao Governo do Estado c/c ao Departamento de Estradas
de Rodagem e Transportes - DER, da necessidade de
asfaltamento de Rua Francisco Pantoja que liga a Dom Pedro
à Linha 605, Município de JARU.

O Deputado que este subscreve, na forma regimental
devida, INDICA ao Governo do Estado c/c ao Departamento
de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, da necessidade
de asfaltamento de Rua Francisco Pantoja que liga a Dom
Pedro  à Linha 605, Município de JARU.

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

Este Gabinete tem tido o compromisso de trazer todas
as demandas que chegam ao nosso conhecimento, atendendo
as solicitações pontuais da coletividade. Nessa indicação
apresentamos demanda dos moradores da Rua Francisco
Pantoja que liga a Rua Dom Pedro I à Linha 605, no Município
de Jaru que, através da Associação dos moradores do Jardim
Eldorado, busca da Administração Estadual a possibilidade de
ir e vir já que o trecho destacado encontra-se intransitável e,
na época da chuva os mesmos ficam isolados. Os moradores
informaram que já foi Realizado o sérvio de piquete para
asfalto, mas que a proposta de asfaltar ficou apenas nisso.
Sabedor do esforço que o DER tem feito para atender as
demandas em todos os municípios, acreditamos que essa
solicitação possa ser atendida da forma mais célebre, tendo
em vista, sobretudo, o trabalho já ter sido iniciado. Sendo
estas as justificativas contamos com o apoio dos nobres pares
e atendimento do Poder Executivo.

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DEPUTADO Dr. NEIDSON PT do B – INDICA ao
poder Executivo do Estado de Rondônia com cópia ao órgão
competente, a necessidade de implantação de uma Unidade
do Corpo de Bombeiros no município de  Nova Mamoré.
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O Deputado que o presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário, na forma regimental, indica ao Governo do Estado de
Rondônia, com cópia ao órgão competente, a necessidade de
implantação de uma Unidade do Corpo de Bombeiros no
município de  Nova Mamoré.

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

Senhores Parlamentares,

A presente indicação visa atender a toda população
residente no município de Nova Mamoré e região com a
implantação de uma Unidade do Corpo de Bombeiros. A
premissa maior da referida implantação é dá suporte à suporte
à Segurança Pública. Pois, anteriormente Nova Mamoré era
conhecida como Vila Nova Mamoré, um pequeno povoado que
ao longo dos anos recebeu diversas famílias de todo país,
obtendo assim um crescimento bastante considerável. Por outro
lado Nova Mamoré e toda região sofreu bastante com as
enchentes, evento causado pela natureza, mas que trouxe para
toda população danos irreparáveis, vez que a implantação de
uma Unidade do Corpo de Bombeiros, obterá uma grama de
sérvios essenciais como forma de garantir a segurança de todos.

Afinal o trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho
árduo e com um pessoal bastante preparado para prestar
atendimento, pois estes desenvolvem um trabalho preventivo
e de altíssima competência, desenvolvendo ações de defesa
civil, atividades técnicas, orientações e capacitações às
comunidades. É com essa ideia que a região de Nova Mamoré
ganhará um reforo na segurança de seus habitantes, e isso
mostrará ações práticas que os militares desenvolverão em
toda aquela região.

Ademais, cumpre ressaltar que segundo a Constituição
do Estado de Rondônia, em seu capítulo III, que se reporta ao
título sobre a Segurança Pública, consoante a seção I das
disposições preliminares em seu artigo 143, inciso III, preceitua
In verbis:

Art. 143. “A segurança pública, dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos: (nossos grifos)
Inciso III. Corpo de Bombeiro Militar.

O artigo supramencionado é consubstancialmente ligado
ao artigo 144 da Constituição Federal de 1988, e nos remete a
uma segurança mais adequada, preventiva e ostensiva,
aplicando a todos aqueles que dela necessitam.

Desta forma, a implantação de um corpo de Bombeiros
no município de Nova Mamoré será de altíssima necessidade e
relevância para toda população que sofre com os descasos do
dia, mas que melhorar  muito com o reforo da segurança
naquele local.

Assim sendo e com toda o supramencionado, solicitamos
aos nobres Pares, especial atenção ao pleito, pedindo desde
já a sua aprovação em plenário.

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015.
Dep. Neidson de Barros Soares -  PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES/PEN – Indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de recuperação nos
trechos da BR-429, perímetro urbano, local de acesso ao
município de Seringueiras.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual a necessidade
recuperação nos trechos da BR-429, perímetro urbano, local
de acesso ao município de Seringueiras.

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

Senhores Parlamentares,

A recuperação da BR-429, no perímetro urbana,
principalmente na área de acesso ao município de Seringueira
surge como solução efetiva, garantido o direito de deslocamento
com segurança dos munícipes bem como oportunizar um melhor
atendimento as comunidades circunvizinhas que utilizam o
mesmo acesso, pois além de interferir no transporte de insumos
e escoamento da produção, a radivia danificado prejudica o
acesso a escola, a saúde e ao lazer dos moradores da região.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares
para aprovação desta indicação e do Poder Executivo.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro  de 2015.
Dep. Laerte Gomes - PEN

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES/PEN – Indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de sinalização vertical
e horizontal nos trechos recuperados na BR-429.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual a necessidade de
necessidade sinalização vertical e horizontal nos trechos
recuperados  na BR-429.

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

Senhores Parlamentares,

A sinalização de trânsito é a forma pela qual se regula,
adverte, oriente, informa e controla a circulação de veículos.
Ocorre que trechos da BR-429, foram recuperados sem a devida
instalação de sinalização de trânsito, aumentando a incidência
de riscos de acidentes a todos que trafegam pela citada via
rodoviária, principalmente no período das chuvas – intervalo
correspondido entre os meses de outubro à março – quando
os índices de acidentes com mortes fatais se elevam.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares
para aprovação desta indicação e do Poder Executivo.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro  de 2015.
Dep. Laerte Gomes - PEN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BAOBAID – INDICA ao Poder
Executivo, que interceda junto a SEDUC, a necessidade de
atender à solicitação da Escola Estadual de Ensino Fundamental
Sebastiana Lima de Oliveira, a construção da quadra de
esportes, no município de Porto Velho – RO.
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O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE que
interceda junto a SEDUC, a construção da quadra de esportes,
na Escola Estadual de Ensino Fundamental Sebastiana Lima de
Oliveira, no município de Porto Velho – RO.

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

Nobres Parlamentares,

O motivo desta indicação, é que os alunos dessa
instituição de ensino, estão carecendo da quadra de esportes,
para realização de atividades física.

No momento, as ações estão sendo realizadas no único
pátio existente, não sendo adequado para o desporto.

Em conformidade com a Lei n° 9.615, de 24 de março de
1998, da Constituição Federal, em seu Art. 2°, incisos V e VIII,
descreve:
Art. 2° O desporto, como direito individual, tem como base os
princípios:
V – do direito social, caracterizado pelo dever do Estado em
fomentar as práticas desportivas formais e não-formais;
VIII – da educação, voltado para o desenvolvimento integral do
homem como ser autônomo e participante, e fomentado por
meio da prioridade dos recursos públicos ao desporto
educacional.

Além disso uma vida saudável, a prática esportiva é
mestre em desenvolver habilidades socioemocionais, como
disciplina, responsabilidade e trabalho em equipe  - importantes
para o sucesso escolar e para a vida.

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a aprovação
da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEPUTADO ALEX REDANO -
SD - Concede título de utilidade pública à Agência Adventista
de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Noroeste Brasileira
- ADRA NOROESTE, do município de Porto Velho.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, solicita a concessão do título de utilidade pública
para a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos
Assistenciais Noroeste Brasileira - ADRA NOROESTE, do
município de Porto Velho.

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

A ADRA, entidade sem fins lucrativos, possui sua matriz
em Manaus (AM), e há 20 anos foi instalada no município de
Porto Velho, com o objetivo de atender a juventude de baixa
renda, proporcionando momentos de conhecimento,
descontração e principalmente agregando valores morais e
éticos a comunidade, por meio da música, literatura e arte.

Com vários projetos de inclusão social em andamento e
implantados, esta entidade merece ser reconhecida por seus

relevantes serviços prestados, não somente a comunidade de
Porto Velho, mas de todo o estado de Rondônia.

Portanto, senhores deputados, esta proposição é de
extrema importância e relevância, logo, contamos com o apoio
a esta entidade que tanto trabalha pelo desenvolvimento
cultural de nossa comunidade.

Plenário das Deliberações, 4 de novembro de 2015.
Dep. Alex Redano - SD

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PT do B -
Indica ao Poder Executivo, que interceda junto ao órgão
competente, a necessidade de pavimentação asfáltica da rua
Fábia, entre as Duas Daniela e Ananias Ferreira de Andrade,
no bairro Igarapé, no município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Poder Executivo, urgentemente a falta de
pavimentação asfáltica da rua Fábia, entre as Duas Daniela e
Ananias Ferreira de Andrade, no bairro Igarapé, no município
de Porto Velho.

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

Nobres Parlamentares,

O objetivo desta indicação é solicitar do Poder Executivo,
que interceda junto ao órgão competente, sobre a escassez
de pavimentação asfáltica da rua Fábia, entre as ruas Daniela
e Ananias Ferreira de Andrade, no bairro Igarapé, no município
de Porto Velho.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua acima
citada, buscando sanar as carências da comunidade residente
na localidade.

É sabido que a realização das obras de pavimentação
asfáltica, trará mais qualidade de vida à todos, obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela localidade.

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a
aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015.
Dep. Jesuíno Boabaid -  PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PT do B -
Indica ao Poder Executivo, que interceda junto ao órgão
competente, a necessidade de pavimentação asfáltica da rua
Maria de Lourdes, entre as Duas Daniela e Ananias Ferreira
de Andrade, no bairro Igarapé, no município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Poder Executivo, urgentemente a falta de
pavimentação asfáltica da rua Maria de Lourdes, entre as Duas
Daniela e Ananias Ferreira de Andrade, no bairro Igarapé, no
município de Porto Velho.
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J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,

O objetivo desta indicação é solicitar do Poder Executivo,
que interceda junto ao órgão competente, sobre a escassez
de pavimentação asfáltica da rua Maria de Lourdes, entre as
ruas Daniela e Ananias Ferreira de Andrade, no bairro Igarapé,
no município de Porto Velho.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua acima
citada, buscando sanar as carências da comunidade residente
na localidade.

É sabido que a realização das obras de pavimentação
asfáltica, trará mais qualidade de vida à todos, obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela localidade.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a aprovação
da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PT do B - Indica
ao Poder Executivo, que interceda junto ao órgão competente,
a necessidade de pavimentação asfáltica da rua Sampa, entre
a Av. dos Imigrantes e a Estrada da Penal, no bairro Aponiã,
no município de Porto Velho.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Poder Executivo, urgentemente a falta de
pavimentação asfáltica da rua Sampa, entre a Av. dos
Imigrantes e a Estrada da Penal, no bairro Aponiã, no município
de Porto Velho.

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

Nobres Parlamentares,

O objetivo desta indicação é solicitar do Poder Executivo,
que interceda junto ao órgão competente, sobre a escassez
de pavimentação asfáltica da rua Sampa, entre a Av. dos
Imigrantes e a Estrada da Penal,  no bairro Aponiã, no município
de Porto Velho.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua acima
citada, buscando sanar as carências da comunidade residente
na localidade.

É sabido que a realização das obras de pavimentação
asfáltica, trará mais qualidade de vida à todos, obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela localidade.

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a aprovação
da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PT do B -
Indica ao Poder Executivo, que interceda junto ao órgão
competente, a necessidade de pavimentação asfáltica da rua
Camboriú, entre a Av. dos Imigrantes e a Estrada da Penal, no
bairro Aponiã, no município de Porto Velho.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Poder Executivo, urgentemente a falta de
pavimentação asfáltica da rua Camboriú, entre a Av. dos
Imigrantes e a Estrada da Penal, no bairro Aponiã, no município
de Porto Velho.

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

Nobres Parlamentares,

O objetivo desta indicação é solicitar do Poder Executivo,
que interceda junto ao órgão competente, sobre a escassez
de pavimentação asfáltica da rua Camboriú, entre a Av. dos
Imigrantes e a Estrada da Penal,  no bairro Aponiã, no município
de Porto Velho.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua acima
citada, buscando sanar as carências da comunidade residente
na localidade.

É sabido que a realização das obras de pavimentação
asfáltica, trará mais qualidade de vida à todos, obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela localidade.

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a aprovação
da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PEN - Indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de construir uma
quadra poliesportiva na Escola Estadual de ensino Fundamental
e Médio Aluízio Ferreira em Li-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual a necessidade de
construir uma quadra poliesportiva na Escola de ensino
Fundamental e Médio Aluízio Ferreira, em Ji-Paraná.

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

Senhores Parlamentares,

A escola Estadual de ensino Fundamental e Médio Aluízio
Ferreira, localizada na rua São Paulo, 1627 – Nova Brasília, no
município de Ji-Paraná, possui uma demanda muito grande de
alunos nos três turnos e não dispõe de uma quadra poliesportiva
para a realização das aulas de Educação física . Mais Educação
e demais atividades. Com a presente propositura estaremos
fornecendo um espaço escolar fundamental para que os alunos
possam sentir-se à vontade para desenvolverem suas atividades
físicas.
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Uma escola sem uma estrutura física adequada pode
criar no aluno um quadro mental de abandono ou de
desvalorização da educação, pelo Estado, e até mesmo pela
sociedade.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres Pares para
aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações,  3 de novembro de 2015.
Dep. Laerte Gomes – PEN

INDICAÇÃO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – PDT - Indica
ao senhor Governador do Estado de Rondônia e a Secretaria
de Educação – SEDUC, a necessidade de substituir o telhado e
a instalação elétrica da Escola E.E.E.F.M, Prof. José Francisco,
no município de Ji-Paraná.

O Deputado que o presente subscreve e ouvindo o
Plenário na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor
Governador do Estado de Rondônia e a Secretaria de Educação
– SEDUC, a necessidade de trocar o telhado e a instalação
elétrica, na Escola, E.E.E.F.M, Prof. José Francisco, no município
de Ji-Paraná.

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

A escola de ensino Fundamental e Médio Professor José
Francisco dos Santos, foi criada em 19 de maio de 1975, pelo
Decreto n° 753, está localizada na rua Porto Velho, 2336, bairro
dom Bosco em Ji – Paraná, possui portanto quarenta anos de
instalação.

Em razão do desgaste natural e das intempéries do clima
da nossa região o telhado encontra-se bastante danificado em
goteiras nas salas de aulas prejudicando o aprendizado escolar.
O mesmos desgaste ocorre com a parte elétrica que apresenta
panes e já não suporta mais a instalação de novos aparelhos,
sem contar o eminente risco de curto circuite.

Com a troca do telhado e a manutenção da rede elétrica
alunos e professores terão mais segurança e eficiência,
necessidades básicas para a qualidade e o aprimoramento
estudantil.

Certo que essa propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres Pares para sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 4 de novembro de 2015
Dep.Airton Gurgacz – PDT.

REQUERIMENTO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Requer à
Mesa Diretora desta Casa de Leis, que seja solicitadas às
informações detalhadas acerca de todos os processos
administrativos de servidores que tenham solicitação indeferidas
de pagamento de abono de permanência desde a instituição
do Comitê que analisa tais pedidos e requer ainda informações
acerca do não pagamento das verbas necessárias de servidores
contratados de forma emergencial, e quinquênio dos servidores.

O Deputado que o presente subscreve, em uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
requer à Mesa Diretora que seja solicitadas às informações
detalhadas acerca de todos os processos administrativos de
servidores que tiveram suas solicitações indeferidas de

pagamento de abono de permanência, desde a instalação de
Comitê que analisa tais pedidos e requer ainda informações
acerca do não pagamento das verbas rescisórias de servidores
contratados de forma emergencial, e quinquênio dos
servidores.

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

Nosso requerimento se justifica uma vez que chegou
ao nosso conhecimento a informação de que houve um
aumento considerável de indeferimento nas solicitações de
pagamento de abono de permanência desde a instalação do
Comitê que analisa tais pedidos.

Considerando que o Comitê em tratativa é subordinado
à Superintendência de Recursos Humanos do Estado de
Rondônia. Muito embora tais servidores tenham direito a tais
pagamentos o Comitê vem reiteradamente indeferido as
solicitações, razão pela qual solicitamos informações de todos
os processos que tratam do assunto. Requeiro ainda,
informações acerca do não pagamento de verbas rescisórias
de servidores contratados emergencial e que até a presente
data não tiveram o pagamento de suas verbas rescisórias.

Assim, considerando as informações supra
mencionadas, requeremos ao final, que nos seja dado
conhecimento acerca das atividades deste Comitê, sua
finalidade, composição e valor da remuneração. De seus
membros.

Assim, em respeito à fiscalização dos atos da
administração pública e acima de tudo pelo compromisso
assumido com o povo de Rondônia que solicitamos demais
Pares aprovação deste requerimento.

Plenário das Deliberações, 4 de novembro de 2015
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT - Indica
ao excelentíssimo Governador do Estado c/c ao Departamento
de Estradas de Rodagem e Transportes – DER/RO da
necessidade de restauração de 05 pontes localizadas na Linha
01 que passa pelos assentamentos P.A Menezes Filho, P. A.
Buritis e pelo distrito de Rio Pardo.

O Deputado que a este subscreve, nos termos
regimentais cabíveis, indica ao excelentíssimo Governador do
Estado de Rondônia c/c ao Departamento de Estradas de
Rodagens – DER/RO de restauração de 05 pontes localizadas
na Linha 01, que passa pelos assentamentos P.A Menezes Filho,
P.A. Minas novas e pelo distrito de Rio Pardo.

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

Nobres Deputados,

Esta indicação vem para atender demanda daquela
região aonde mais de quatro mil famílias enfrentam a
dificuldade no escoamento de suas produções em vista da
dificuldade na travessia das pontes localizadas no trecho
referido. Como dito, são mais de 4 mil famílias dependentes
desse acesso e  que tem que se submeter ao risco permanente
que pode vir causar acidentes de proporções incontornáveis.
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Ressabiados os moradores afirmam que é necessário
que as melhorias sejam levadas a toda a extensão da linha 01
contudo, a recuperação das pontes requer uma ação
emergencial já que tudo indica que nas primeiras chuvas, o
trânsito será impossibilitado não apenas o escoamento das
produções daquelas famílias, mas a própria locomoção,
impossibilitando ainda todas as ações parra manutenção de
suas famílias, como o estudo de suas crianças, o atendimento
médico, etc. Consciente dos esforços que o Poder Executivo
tem feito em favor das famílias que moram nas vicinais
buscando assegurar acesso livre, contamos com o apoio de
mais essa ação. Sendo estas as justificativas desta indicação
contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 4 de novembro de 2015
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO  DEPUTADO EZEQUIEL JÚNIOR – PSDC - Indica
ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes – DER,
a necessidade de manutenção e a recuperação da estrada
vicinal do Ramal 1° de Maio no distrito de União Bandeirantes
– Estado de Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao
Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes – DER, a
necessidade de manutenção e recuperação com
encascalhamento, reforma de pontes e reposição de bueiros
da estrada vicinal do Ramal 1° de Maio no distrito de União
Bandeirantes/RO.

É de se considerar que referida estrada é de suma
importância para o  escoamento da produção agrícola daquela
região que está se deteriorando devido a intrafegabilidade da
mencionada estrada, causando, dessa forma, prejuízo ao
produtor Agrícola daquela região.

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

Esta propositura justifica-se tendo em vista que a referida
estrada é de suma importância para o escoamento da produção
agrícola da comunidade do Ramal 1° de Maio no distrito de
União Bandeirantes que, por sua intrafefgabilidade, causa
prejuízo ao Produtor Agrícola já que estar impossibilitado de
escoar sua produção.

Plenário das Deliberações, 22 de outubro de 2015
Dep. Ezequiel Júnior – PSDC

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PEN - Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de patrolhamento no
travessão 12 que liga a RO 133 de Theobroma à Linha 614
localizada no distrito de Santa Rosa, no município de Vale do
Paraiso.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual a necessidade de
patrolhamento no travessão 12 que liga a RO 133 de Theobroma
à Linha 614 localizada no distrito de Santa Rosa, no município
de Vale do Paraiso.

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

Senhores Parlamentares,

Após a visita in loco realizada por esse Gabinete
constatamos que parte do travessão 12 se encontra trafegável,
porém, no trecho que dá acesso a ponte do Rio Jaru, este se
encontra bloqueado com uma barreira que impede a passagem
da população devido a evasão de água no local.

Para reestabelecer a utilização dessa via, será
necessário a implantação de tubo Armco e o aterramento no
local.

Diante do exposto, se faz necessário o atendimento desse
pleito a fim de garantirmos o direito de ir e vir da todos que
necessitam desses acesso, bem como desenvolvimento local
do referido Distrito.

Plenário das Deliberações, 14 de outubro de 2015
Dep. Laerte Gomes – PEN

INDICAÇÃO DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO – PRP - Indica
ao Poder Executivo, com cópia ao Departamento de Estradas
de Rodagem e Transportes – DER, a necessidade da
recuperação da ponte na Linha 603, do município de
Theobroma.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental, ao Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes – DER, a necessidade da recuperação da ponte de
madeira sobre o rio São João no km 20 da Linha 603, próximo
ao distrito de Vila Palmares, no município de Theobroma.

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

Essa ponte de madeira tem uma extensão de
aproximadamente 25 metros, e está precisando de uma
recuperação urgente, pois está em situação precária e com
dificuldade de suportar o grande fluxo de veículos que recebe
diariamente. A linha 603, onde a mesma está localizada, é
uma estrada coletora, funcionando como principal acesso de
ligação entre a Vila Palmares e o perímetro urbano de
Theobroma, bem como os assentamentos Primavera, Rio
Branco, Santa Catarina, Lagoa Nova, Antonio Conselheiro e
Lamarca.

Recebe também o fluxo rodoviário dos travessões 04,
10 e a Linha 601, atendendo um número de aproximadamente
5.000 (cinc0) mil pessoas. Por essa estrada é feito a maior
parte do transporte do rebanho bovino e a produção agrícola
da região, além de vários ônibus de transporte escolar e o
trânsito diário de veículos de passageiros, ambulâncias e
motociclistas.

Desta forma, senhores deputados, fica comprovado que
essa ponte é mais uma das muitas que merecem atenção
especial do DER para evitar que a população dessa região fique
prejudicada, e é preciso que o socorro seja urgente haja vista
que o inverno já está começando.

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015.
Dep. Marcelino Tenório – PRP.
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INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PEN - Indica ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de construir uma
quadra poliesportiva na Escola Estadual de ensino Fundamental
e Médio Aluízio Ferreira em Li-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual a necessidade de
construir uma quadra poliesportiva na Escola de ensino
Fundamental e Médio Aluízio Ferreira, em Ji-Paraná.

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

Senhores Parlamentares,

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aluízio
Ferreira, localizada na rua São Paulo, 1627 – Nova Brasília, no
município de Ji-Paraná, possui uma demanda muito grande de
alunos nos três turnos e não dispõe de uma quadra poliesportiva
para a realização das aulas de Educação física . Mais Educação
e demais atividades. Com a presente propositura estaremos
fornecendo um espaço escolar fundamental para que os alunos
possam sentir-se à vontade para desenvolverem suas atividades
físicas.

Uma escola sem uma estrutura física adequada pode
criar no aluno um quadro mental de abandono ou de
desvalorização da educação, pelo Estado, e até mesmo pela
sociedade.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres Pares para
aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015
Dep. Laerte Gomes – PEN

INDICAÇÃO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – PDT - Indica
ao senhor Governador do Estado de Rondônia e a Secretaria
de Educação – SEDUC, a necessidade de substituir o telhado e
a instalação elétrica da Escola E.E.E.F.M, Prof. José Francisco,
no município de Ji-Paraná.

O Deputado que o presente subscreve e ouvindo o
Plenário na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor
Governador do Estado de Rondônia e a Secretaria de Educação
– SEDUC, a necessidade de trocar o telhado e a instalação
elétrica, na Escola, E.E.E.F.M, Prof. José Francisco, no município
de Ji-Paraná.

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

A escola de ensino Fundamental e Médio Professor José
Francisco dos Santos, foi criada em 19 de maio de 1975, pelo
Decreto n° 753, está localizada na rua Porto Velho, 2336, bairro
dom Bosco em Ji – Paraná, possui portanto quarenta anos de
instalação.

Em razão do desgaste natural e das intempéries do clima
da nossa região o telhado encontra-se bastante danificado em
goteiras nas salas de aulas prejudicando o aprendizado escolar.
O mesmos desgaste ocorre com a parte elétrica que apresenta
panes e já não suporta mais a instalação de novos aparelhos,
sem contar o eminente risco de curto circuite.

Com a troca do telhado e a manutenção da rede elétrica
alunos e professores terão mais segurança e eficiência,
necessidades básicas para a qualidade e o aprimoramento
estudantil.

Certo que essa propositura mereça total acolhida,
contamos com o apoio dos nobres Pares para sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 4 de novembro de 2015
Dep. Airton Gurgacz – PDT.

REQUERIMENTO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Requer à
Mesa Diretora desta Casa de Leis, que seja solicitadas às
informações detalhadas acerca de todos os processos
administrativos de servidores que tenham solicitação
indeferidas de pagamento de abono de permanência desde a
instituição do Comitê que analisa tais pedidos e requer ainda
informações acerca do não pagamento das verbas necessárias
de servidores contratados de forma emergencial, e quinquênio
dos servidores.

O Deputado que o presente subscreve, em uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
requer à Mesa Diretora que seja solicitadas às informações
detalhadas acerca de todos os processos administrativos de
servidores que tiveram suas solicitações indeferidas de
pagamento de abono de permanência, desde a instalação de
Comitê que analisa tais pedidos e requer ainda informações
acerca do não pagamento das verbas rescisórias de servidores
contratados de forma emergencial, e quinquênio dos
servidores.

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

Nosso requerimento se justifica uma vez que chegou
ao nosso conhecimento a informação de que houve um
aumento considerável de indeferimento nas solicitações de
pagamento de abono de permanência desde a instalação do
Comitê que analisa tais pedidos.

Considerando que o Comitê em tratativa é subordinado
à Superintendência de Recursos Humanos do Estado de
Rondônia. Muito embora tais servidores tenham direito a tais
pagamentos o Comitê vem reiteradamente indeferido as
solicitações, razão pela qual solicitamos informações de todos
os processos que tratam do assunto. Requeiro ainda,
informações acerca do não pagamento de verbas rescisórias
de servidores contratados emergencial e que até a presente
data não tiveram o pagamento de suas verbas rescisórias.

Assim, considerando as informações supra
mencionadas, requeremos ao final, que nos seja dado
conhecimento acerca das atividades deste Comitê, sua
finalidade, composição e valor da remuneração. De seus
membros.

Assim, em respeito à fiscalização dos atos da
administração pública e acima de tudo pelo compromisso
assumido com o povo de Rondônia que solicitamos demais
Pares aprovação deste requerimento.

Plenário das Deliberações, 4 de novembro de 2015.
Dep. Léo Moraes – PTB



13 DE NOVEMBRO DE 2015Nº 190 4209Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT - Indica
ao excelentíssimo Governador do Estado c/c ao Departamento
de Estradas de Rodagens – DER/RO da necessidade de
restauração de 05 pontes localizadas na Linha 01 que passa
pelos assentamentos P.A Menezes Filho, P. A. Buritis e pelo
distrito de Rio Pardo.
O Deputado que a este subscreve, nos termos regimentais
cabíveis, indica ao excelentíssimo Governador do Estado de
Rondônia c/c ao Departamento de Estradas de Rodagens –
DER/RO de restauração de 05 pontes localizadas na Linha 01,
que passa pelos assentamentos P.A Menezes Filho, P.A. Minas
novas e pelo distrito de Rio Pardo.

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

Nobres Deputados,

Esta indicação vem para atender demanda daquela região
aonde mais de quatro mil famílias enfrentam a dificuldade no
escoamento de suas produções em vista da dificuldade na
travessia das pontes localizadas no trecho referido. Como dito,
são mais de 4 mil famílias dependentes desse acesso e  que
tem que se submeter ao risco permanente que pode vir causar
acidentes de proporções incontornáveis.

Ressabiados os moradores afirmam que é necessário
que as melhorias sejam levadas a toda a extensão da linha 01
contudo, a recuperação das pontes requer uma ação
emergencial já que tudo indica que nas primeiras chuvas, o
trânsito será impossibilitado não apenas o escoamento das
produções daquelas famílias, mas a própria locomoção,
impossibilitando ainda todas as ações parra manutenção de
suas famílias, como o estudo de suas crianças, o atendimento
médico, etc. Consciente dos esforços que o Poder Executivo
tem feito em favor das famílias que moram nas vicinais
buscando assegurar acesso livre, contamos com o apoio de
mais essa ação. Sendo estas as justificativas desta indicação
contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 4 de novembro de 2015
Dep. Lazinho da FETAGRO  – PT

INDICAÇÃO  DEPUTADO EZEQUIEL JÚNIOR – PSDC - Indica
ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes – DER,
a necessidade de manutenção e a recuperação da estrada
vicinal do Ramal 1° de Maio no distrito de União Bandeirantes
– Estado de Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao
Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes – DER, a
necessidade de manutenção e recuperação com
encascalhamento, reforma de pontes e reposição de bueiros
da estrada vicinal do Ramal 1° de Maio no distrito de União
Bandeirantes/RO.

É de se considerar que referida estrada é de suma
importância para o  escoamento da produção agrícola daquela
região que está se deteriorando devido a intrafegabilidade da

mencionada estrada, causando, dessa forma, prejuízo ao
produtor Agrícola daquela região.

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

Esta propositura justifica-se tendo em vista que a referida
estrada é de suma importância para o escoamento da produção
agrícola da comunidade do Ramal 1° de Maio no distrito de
União Bandeirantes que, por sua intrafegabilidade, causa
prejuízo ao Produtor Agrícola já que estar impossibilitado de
escoar sua produção.

Plenário das Deliberações, 22 de outubro de 2015
Dep. Ezequiel Júnior – PSDC

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PEN - Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de patrolhamento no
travessão 12 que liga a RO 133 de Theobroma à Linha 614
localizada no distrito de Santa Rosa, no município de Vale do
Paraíso.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na forma
regimental, ao Poder Executivo Estadual a necessidade de
patrolhamento no travessão 12 que liga a RO 133 de Theobroma
à Linha 614 localizada no distrito de Santa Rosa, no município
de Vale do Paraíso.

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

Senhores Parlamentares,

Após a visita in loco realizada por esse Gabinete
constatamos que parte do travessão 12 se encontra trafegável,
porém, no trecho que dá acesso a ponte do Rio Jaru, este se
encontra bloqueado com uma barreira que impede a passagem
da população devido a evasão de água no local.

Para restabelecer a utilização dessa via, será necessário
a implantação de tubo Armco e o aterramento no local.

Diante do exposto, se faz necessário o atendimento desse
pleito a fim de garantirmos o direito de ir e vir da todos que
necessitam desses acesso, bem como desenvolvimento local
do referido Distrito.

Plenário das Deliberações, 14 de outubro de 2015
Dep. Laerte Gomes – PEN

INDICAÇÃO DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO – PRP - Indica
ao Poder Executivo, com cópia ao Departamento de Estradas
de Rodagens – DER, a necessidade da recuperação da ponte
na Linha603, do município de Theobroma.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma
regimental, ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER,
a necessidade da recuperação da ponte de madeira sobre o
rio São João no km 20 da Linha 603, próximo ao distrito de Vila
Palmares, no município de Theobroma.

J U S T I F I C A T I V A
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Essa ponte de madeira tem uma extensão de
aproximadamente 25 metros, e está precisando de uma
recuperação urgente, pois está em situação precária e com
dificuldade de suportar o grande fluxo de veículos que recebe
diariamente. A linha 603, onde a mesma está localizada, é
uma estrada coletora, funcionando como principal acesso de
ligação entre a Vila Palmares e o perímetro urbano de
Theobroma, bem como os assentamentos Primavera, Rio
Branco, Santa Catarina, Lagoa Nova, Antonio Conselheiro e
Lamarca.

Recebe também o fluxo rodoviário dos travessões 04, 10
e a Linha 601, atendendo um número de aproximadamente
5.000 (cinc0) mil pessoas. Por essa estrada é feito a maior
parte do transporte do rebanho bovino e a produção agrícola
da região, além de vários ônibus de transporte escolar e o
trânsito diário de veículos de passageiros, ambulâncias e
motociclistas.

Desta forma, senhores deputados, fica comprovado que
essa ponte é mais uma das muitas que merecem atenção
especial do DER para evitar que a população dessa região fique
prejudicada, e é preciso que o socorro seja urgente haja vista
que o inverno já está começando.

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015
Dep. Marcelino Tenório – PRP.

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP -  Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Vicente Monteiro,
bairro Teixeirão, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Vicente Monteiro, bairro Teixeirão, município de Porto
Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção do Estado, o que motiva a presente propositura,
pela qual se conta com o apoio dos nobres deputados para sua
destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno,

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015
Dep. Aélcio da TV  - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Gregório de
Matos, bairro Teixeirão, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia,
com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes -DER a necessidade de pavimentação asfáltica na
rua Gregório de Matos bairro Teixeirão, município de Porto
Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
deputados para sua destinação de acordo com o Art. 188 do
Regimento Interno,

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV  - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes - DER,
a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Cristina, bairro
Teixeirão, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia,
com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes -DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Cristina, Teixeirão, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
deputados para sua destinação de acordo com o Art. 188 do
Regimento Interno,

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP -  Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Antônio
Gomides,  bairro Teixeirão, município de Porto Velho.
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O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Antônio Gomides, bairro Teixeirão, município de Porto
Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção do Estado, o que motiva a presente propositura,
pela qual se conta com o apoio dos nobres deputados para sua
destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno,

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER
,a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Alberto
Guignard, bairro Teixeirão, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, necessidade de pavimentação asfáltica na
rua Alberto Guignard, bairro Teixeirão, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção do Estado, o que motiva a presente propositura,
pela qual se conta com o apoio dos nobres deputados para sua
destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno,

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -  DER,
a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Neuza, bairro
Teixeirão, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Neuza, bairro Teixeirão, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção do Estado, o que motiva a presente propositura,
pela qual se conta com o apoio dos nobres deputados para sua
destinação de acordo com o art. 188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015
Dep. Aélcio da TV  - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de pavimentação asfáltica na rua dos Farrapos,
bairro São Francisco, neta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua dos Farrapos, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
do Regimento de acordo com o de atenção do Estado, o que
motiva a presente propositura, pela qual se conta com o apoio
dos nobres deputados para sua destinação de acordo com o
art. 188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Mário
Andreazza, (após rua União) bairro São Francisco, neta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Mário Andreazza, (após rua União) nesta Capital.

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

Senhores Deputados,
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Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
do Regimento de acordo com o de atenção do Estado, o que
motiva a presente propositura, pela qual se conta com o apoio
dos nobres deputados para sua destinação de acordo com o
art. 188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP -  Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Ataúlfo Alves,
bairro São Francisco, neta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Ataúlfo Alves, bairro São Francisco, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção do Estado, o que motiva a presente propositura,
pela qual se conta com o apoio dos nobres deputados para sua
destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno,

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015
Dep. Aélcio da TV  - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes, DER –
a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Carlos Reis,
bairro São Francisco, neta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER , a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Carlos Reis, bairro São Francisco, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam

de atenção do Estado, o que motiva a presente propositura,
pela qual se conta com o apoio dos nobres Deputados para
sua destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER
–, a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Mariscar,
bairro São Francisco, neta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia,
com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Mariscar, bairro São Franciso, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o Art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER
– a necessidade de pavimentação asfáltica na rua dos Andrades,
bairro São Francisco, neta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia,
com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER , a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua dos Andrades, bairro São Francisco, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
deputados para sua destinação de acordo com o Art. 188 do
Regimento Interno,

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP
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INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Teodoria Lopes,
bairro São Francisco, neta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para ao Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER,  a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Teodora Lopes, bairro São Francisco,  nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção do Estado, o que motiva a presente propositura,
pela qual se conta com o apoio dos nobres deputados para sua
destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno,

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes- DER, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Higianópolis,
bairro São Francisco, neta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para ao Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes DER, a necessidade de pavimentação asfáltica na
rua Higianópolis, bairro São Francisco, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção do Estado, o que motiva a presente propositura,
pela qual se conta com o apoio dos nobres deputados para sua
destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno,

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes-  DER,
a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Constelação,
bairro São Francisco, neta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER , a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Constelação, nesta Capital

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção do Estado, o que motiva a presente propositura,
pela qual se conta com o apoio dos nobres deputados para sua
destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Manicuré,
bairro São Francisco, neta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Manicoré,  bairro São Francisco, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção do Estado, o que motiva a presente propositura,
pela qual se conta com o apoio dos nobres Deputados para
sua destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Eça de Queiroz,
bairro São Francisco, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes -DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Eça de Queiroz, nesta Capital.
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J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha
se dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa
capital trazendo qualidade de vida à população. Sabemos
porém, que já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros
que necessitam de atenção do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o Art. 188 do
Regimento Interno.

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes, DER, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Manacapuru,
bairro São Francisco, neta Capital.

O Parlamentar que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, a necessidade de pavimentação asfáltica
na rua Manacapuru, bairro São Francisco, nesta Capital

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas duas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
já ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção do Estado, o que motiva a presente propositura,
pela qual se conta com o apoio dos nobres Deputados para sua
destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Vicente Rondon,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Vicente Rondon,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam

de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Moacir Cunha,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Moacir Cunha,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Otávio Reis,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Otávio Reis,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP
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INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Isabel Batista,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Isabel Batista,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Av. Dez, bairro
Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Av. Dez, bairro Nova
Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Alencar, bairro
Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Alencar, bairro
Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Maracujá,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Maracujá, bairro
Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Caju, bairro
Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Caju, bairro Nova
Esperança, município de Porto Velho/RO.
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J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Cajá, bairro
Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Cajá, bairro Nova
Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Salomão de
Oliveira, bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Salomão de
Oliveira, bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Rui Barbosa,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Rui Barbosa,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Mamão, bairro
Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Mamão, bairro
Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
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presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Quatro lhas,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Quatro Ilhas,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Candelária,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Candelária,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -  DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Francisco
Manoel da Silva, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Francisco Manoel
da Silva, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Veleiro, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Veleiro, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes  - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Luís de
Camões, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.
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O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Luis Camões,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Camburiú,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Camburiú, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Joaquina, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Joaquina, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Ouro Preto,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Ouro Preto,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Estrada da
Eletronorte, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Estrada da
Eletronorte, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
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Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Telma Regina,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Telma Regina,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Clara Nunes,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Clara Nunes,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente

propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Canto Grande,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Canto Grande,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Antônio Maria
Valença, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Antônio Maria
Valença, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP
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INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Pedro Albeniz,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Pedro Albeniz,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER , a necessidade de
Pavimentação Asfáltica na rua Andréia, trecho entre a Av. dos
Imigrantes e Estrada da Penal, bairro Aponiã, município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Andréia, trecho
entre a Avenida dos Imigrantes e Estrada da Penal, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o

Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Alba, trecho
entre a Av. dos Imigrantes e Estrada da Penal, bairro Aponiã,
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Alba, trecho
entre a Avenida dos Imigrantes e Estrada da Penal, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua  Viviane, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Viviane, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Fábia, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.
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O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Fábia, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -  DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Maria de
Lourdes, bairro Igarapé, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Maria de Lourdes,
bairro Igarapé, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Neuza, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Neuza, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Santo Amaro,
bairro Igarapé, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Santo Amaro,
bairro Igarapé, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Vera, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Vera, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
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Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Pablo Picasso,
bairro Igarapé, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Pablo Picasso,
bairro Igarapé, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Santo Ângelo,
bairro Igarapé, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Santo Ângelo,
bairro Igarapé, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente

propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Inglaterra,
bairro Igarapé, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Inglaterra, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Vaticano, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Vaticano, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP
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INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Coimbra, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Coimbra, bairro
Igarapé, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Ayrton Senna,
bairro Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Ayrton Senna,
bairro Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Maklaren,

bairro Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Maklaren, bairro
Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Ferrari, bairro
Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Ferrari, bairro
Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Toyota, bairro
Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
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necessidade de pavimentação asfáltica na rua Toyota, bairro
Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Interlagos,
bairro Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Interlagos, bairro
Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Prece, bairro
Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Prece, bairro
Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Ouro Preto,
bairro Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Ouro Preto,
bairro Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Mangabeira,
bairro Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Mangabeira,
bairro Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
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Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Nova Via 2,
bairro Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Nova Via 2, bairro
Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Canindé, bairro
Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Canindé, bairro
Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam

de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Pedro Cabral,
bairro Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Pedro Cabral,
bairro Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Valverde, bairro
Ayrton Senna, nesta Capital, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Valverde, bairro
Ayrton Senna, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP



13 DE NOVEMBRO DE  2015Nº 190 4226Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Raimundo
Cantuária, bairro Jardim Santana, nesta Capital, município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Raimundo
Cantuária, bairro Jardim Santana, nesta Capital, município de
Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Alexandre
Guimarães, bairro Jardim Santana, nesta Capital, município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Alexandre
Guimarães, bairro Jardim Santana, nesta Capital, município de
Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Arnaldo
Santos, bairro Jardim Santana, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Arnaldo Santos,
bairro Jardim Santana, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes  - DER
, a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Jaraguá,
bairro Jardim Santana, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Jaraguá, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Goianésia,
bairro Jardim Santana, nesta Capital.
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O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Goianésia, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Itaberaí, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Itaberaí, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Pirinópolis,
bairro Jardim Santana, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Pirinópolis, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Cristalina,
bairro Jardim Santana, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Cristalina, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Iporá, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Iporá, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,
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Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Jussara, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Jussara, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Luciânia,  bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Luciânia, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente

propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Joviânia, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Joviânia, bairro
Jardim Santana, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Trizidela,
bairro Teixeirão, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Trizidela, bairro
Teixeirão, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP
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INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Leon da Costa,
bairro Teixeirão, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Leon da Costa,
bairro Teixeirão, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 21 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Rodolfo
Almoedo, bairro Teixeirão, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Rodolfo
Almoedo, bairro Teixeirão, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Iranir Gadelha,
bairro Teixeirão, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Iranir Gadelha,
bairro Teixeirão, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Dona Airan,
bairro Teixeirão, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Dona Airan,
bairro Teixeirão, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Joventina
Barros, bairro Teixeirão, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Joventina Barros,
bairro Teixeirão, município de Porto Velho/RO.
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J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Ivan Serpa,
bairro Teixeira, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Ivan Serpa, bairro
Teixeira, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER ,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Catagneto,
bairro Teixeira, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Catagneto, bairro
Teixeira, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital

trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -  DER
, a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Joaquim
Brito, bairro Teixeirão, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Joaquim Brito,
bairro Teixeirão, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Mte. Valentim,
bairro Teixeirão, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Mte. Valentim,
bairro Teixeirão, bairro Teixeira, município de Porto Velho/
RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
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nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Nunes
Machado, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Nunes Machado,
bairro Aponiã,
município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Ouro, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Ouro, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Alvorada, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Alvorada, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Castelo Branco,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Castelo Branco,
bairro Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Edgar Graefe,
bairro Teixeirão, município de Porto Velho/RO.
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O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Edgar Graefe,
bairro Teixeirão, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Barão do
Amazonas, bairro São Francisco, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Barão do
Amazonas, bairro São Francisco, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Moinhos de
Vento, bairro São Francisco, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Moinhos de
Vento, bairro São Francisco, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Mostardeiro,
bairro São Francisco, nesta Capital.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Mostardeiro,
bairro São Francisco, nesta Capital.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Dois Irmãos,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Dois Irmãos,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,
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Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Botafogo, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Botafogo, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Corinthians,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Corinthians,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente

propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Cascavel, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Cascavel, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Beija Flor, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Beija Flor, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP
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INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Alameda Modelo,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Alameda Modelo,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua da Paz, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua da Paz, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Nova Esperança,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Nova Esperança,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Ana Sobral,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Ana Sobral,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua da Sabedoria,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua da Sabedoria,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.
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J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua dos
Comerciários, bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua dos
Comerciários, bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Cruzeiro, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Cruzeiro, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Peperônia,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Peperônia,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Padre Cícero,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Padre Cícero,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
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propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Vila Velha, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Vila Velha, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Fluminense,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Fluminense,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua 4 de Outubro,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua 4 de Outubro,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Geraldo
Pataxó, bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Geraldo Pataxó,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
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a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Cartola, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Cartola, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Aristides
Santos, bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na rua Aristides Santos,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Pedra Negra,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a

necessidade de pavimentação asfáltica na rua Pedra Negra,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Porto
Esperança, bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Porto Esperança,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua João Paiva,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua João Paiva,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

J U S T I F I C A T I V A
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Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Quixadá, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Quixadá, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Ubagari, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Ubagari, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital

trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Massapé,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Massapé, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Indaiá, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Indaiá, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
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nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Maranguape,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Maranguepe,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Juazeiro, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Juazeiro, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Crato, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Crato, bairro
Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Ana Caucaia,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Ana Caucaia,
bairro Lagoinha, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Consagração,
bairro Aponiã, município de Porto Velho.
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O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Consagração,
bairro Aponiã, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Foz do Iguaçú,
bairro Aponiã, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Foz do Iguaçú,
bairro Aponiã, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Eurico Caruso,
bairro Aponiã, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Eurico Caruso,
bairro Aponiã, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Gregório
Alegre, bairro Aponiã, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Gregório Alegre,
bairro Aponiã, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Norberto
Dantas, bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Norberto
Dantas, bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,
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Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua León da Costa,
bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua León da Costa,
bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Atílio Lima,
bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Atílio Lima,
bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente

propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Rodolfo
Almoedo, bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Rodolfo
Almoedo, bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Batista
Catagneto, bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Batista
Catagneto, bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP
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INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Edgar Graefe,
bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Edgar Graefe,
bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Mte. Valentim,
bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Mte. Valentim,
bairro Escola de Polícia, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém, que
há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção e apoio do Estado, o que motiva a presente
propositura, pela qual se conta com o apoio dos nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AELCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a
necessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua Rino Levi, bairro
Escola de Polícia, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Rino Levi, bairro
Escola de Polícia, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,

Muito nos alegra que o Governo do Estado tenha se
dedicado a recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos, porém,
que há ainda mais outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção e apoio do Estado, o que motiva a
presente propositura, pela qual se conta com o apoio dos
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 23 de outubro de 2015.
Dep. Aélcio da TV - PP

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 59ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

PROJETO DE RESOLUÇÃO - MESA DIRETORA - Altera
dispositivo da Resolução nº 318, de 22/10/2015.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA,
aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º O inciso V, § 2º, artigo 1º da Resolução 318/2015,
que “Estabelece normas para consignações em folha de
pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e
pensionistas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia, passa
a ter a seguinte redação”:
Art. 1º ...............................................................................
§ 2º ..................................................................................
       ............................................................................................................
V - a amortização e juros de dívidas pessoais contraídas junto
aos consignatários previstos nos incisos I, IV , VII e IX, artigo
3º desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

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

Senhoras e Senhores Parlamentares,

Estamos apresentando este Projeto de Resolução, tão
somente com a finalidade de proceder alteração na redação
do inciso V, § 2º, artigo 1º da Resolução nº 318, de 22/10/
2015, considerando que houve um equívoco quando se remete
a outros dispositivos.
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Portanto, solicito o apoio e o voto dos nobres Pares, no
sentido de que seja aprovado esta Resolução.

Plenário das Deliberações, 9 de novembro de 2015.
Dep. Maurão de Carvalho - Presidente
Dep. Edson Martins - 1º Vice-Presidente
Dep. Hermínio Coelho - 2º Vice-Presidente
Dep. Lebrão - 1º Secretário
Dep. Glaucione - 2ª Secretária
Dep. Alex Redano - 3º Secretário
Dep. Rosangela Donadon - 4º Secretário

PROJETO DE RESOLUÇÃO - MESA DIRETORA - Dispõe sobre
a cedência do Salão Nobre da Assembléia Legislativa para
realização de velório em caso de falecimento de Deputado ou
de ex-Deputado e pagamento de despesas com funeral.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA,
aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º A Assembléia Legislativa cederá o Salão Nobre para
realização de velório em caso de falecimento de Deputado ou
de ex-deputado, mediante solicitação da família do falecido.

Art. 2º A Secretaria Geral, em conjunto com o Departamento
de Cerimonial e a Polícia Legislativa, adotará providências para
o fiel atendimento do disposto no artigo anterior, inclusive
ornamentação fúnebre, colocando à disposição da família do
falecido os serviços pertinentes da Secretaria.

Art. 3º As despesas com funeral das autoridades referidas no
artigo 1º desta Resolução correrão à conta do orçamento
programa da Assembléia Legislativa, salva expressamente
dispensadas pela família do falecido.

Art. 4º Ficam convalidadas as despesas realizadas pela
Assembléia Legislativa com base no Ato nº 021, de 13 de
novembro de 2012.

Art. 5º Fica revogado o Ato nº 021/2012, de 13 de novembro
de 2012 da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

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

Senhoras e Senhores Parlamentares,

Estamos apresentando esta propositura, visando a
adequação de forma legal o objeto disciplinado, pois na
realidade é objeto de Resolução e não de Ato da Mesa Diretora,
pois além de tratar da cedência do Salão Nobre para realização
de velório, também o ato normatiza em relação ao pagamento
das despesas relativas ao funeral.

Ocorre, que somente Resolução poderia autorizar tal
despesas e não um ato. Diante disso e para que seja corrigida
essa distorção de ordem legal, estamos apresentando esta
propositura e esperamos que a mesma seja aprovada.

Para tanto, solicitamos o apoio e o voto dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 9 de novembro de 2015.
Dep. Maurão de Carvalho - Presidente
Dep. Edson Martins - 1º Vice-Presidente
Dep. Hermínio Coelho - 2º Vice-Presidente
Dep. Lebrão - 1º Secretário
Dep. Glaucione - 2ª Secretária
Dep. Alex Redano - 3º Secretário
Dep. Rosangela Donadon - 4º Secretário

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO - PP - Revoga o artigo 64 da
Constituição Estadual do Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA,
decreta:

Art. 1º Fica revogado o artigo 64 da Constituição do Estado
de Rondônia.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

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

Senhoras e Senhores Parlamentares,

O artigo 64 da Constituição que pretendemos revogar
com essa Proposta de Emenda Constitucional, dispõe que Lei
definiria a pensão para os ex-governadores do Estado, em razão
disso foi editada a Lei nº 50, de 31 de julho de 1985, alterada
pela Lei nº 276, de 19 de abril 1990, que concedia pensão
vitalícia a ex-governadores do Estado, suas viúvas ou filhos,
porém esta Casa através da Lei nº 2460, de 17 de maio de
2011, revogou as citadas leis, mas o artigo da Constituição
permaneceu inalterado, motivo pelo qual estamos propondo a
revogação, ainda em razão de que tramita perante o Supremo
Tribunal Federal as ADIs nºs 4.375 e 4.546, com a finalidade
de declarar a inconstitucionalidade de tais leis, resulta inútil a
manutenção do artigo 64 da Constituição Estadual.

Assim sendo, aprovada a revogação do citado artigo, as
referidas ADIs perderão o objeto e serão devidamente
arquivadas, para isso contamos com o apoio e o voto dos nobres
Pares.

Plenário das Deliberações, 9 de novembro de 2015.
Dep. Maurão de Carvalho - Presidente - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PT do B - Indica
ao Poder Executivo, que intercede junto ao órgão competente,
a necessidade de pavimentação asfáltica da rua Borges de
Medeiros, entre as ruas União e Ramiro Barcelos, no bairro
Mariana, no município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Poder Executivo, urgentemente a carência
de  pavimentação asfáltica da rua Borges de Medeiros, entre
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as ruas União e Ramiro Barcelos, no bairro Mariana, no
município de Porto Velho.

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

Nobres Parlamentares,

O objetivo desta indicação é solicitar do Poder Executivo,
que interceda junto ao órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da rua Borges de Medeiros, entre as
ruas União e Ramiro Barcelos, no bairro Mariana, no município
de Porto Velho.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua acima
citada, buscando sanar a escassez da comunidade residente
na localidade.

É sabido que a realização das obras de pavimentação
asfáltica, trará mais qualidade de vida à todos, obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela localidade.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a aprovação
da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 10 de novembro de 2015.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PT do B - Indica
ao Poder Executivo, que intercede junto ao órgão competente,
a necessidade de pavimentação asfáltica da rua Francisco
Barros, entre as ruas Daniela e Bom Jardim, no bairro Aponiã,
no município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Poder Executivo, urgentemente a carência
de  pavimentação asfáltica da rua Francisco Barros, entre as
ruas Daniela e Bom Jesus, no bairro Aponiã, no município de
Porto Velho.

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

Nobres Parlamentares,

O objetivo desta indicação é solicitar do Poder Executivo,
que interceda junto ao órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da rua Francisco Barros, entre as ruas
Daniela e Bom Jesus, no bairro Aponiã, no município de Porto
Velho.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua acima
citada, buscando sanar a escassez da comunidade residente
na localidade.

É sabido que a realização das obras de pavimentação
asfáltica, trará mais qualidade de vida à todos, obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela localidade.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a
aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 10 de novembro de 2015.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID -  PT do B -
Indica ao Poder Executivo, que intercede junto ao órgão
competente, a necessidade de pavimentação asfáltica da rua
Leopoldo de Bulhões, entre as ruas Silvânia e Pernambuco, no
bairro Nova Esperança, no município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Poder Executivo, urgentemente a carência
de  pavimentação asfáltica da rua Leopoldo de Bulhões, entre
as ruas Silvânia e Pernambuco, no bairro Nova Esperança, no
município de Porto Velho.

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

Nobres Parlamentares,

O objetivo desta indicação é solicitar do Poder Executivo,
que interceda junto ao órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da rua Leopoldo de Bulhões, entre as
ruas Silvania e Pernambuco, no bairro Nova Esperança, no
município de Porto Velho.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua acima
citada, buscando sanar a escassez da comunidade residente
na localidade.
É sabido que a realização das obras de pavimentação asfáltica,
trará mais qualidade de vida à todos, obtendo assim mais
segurança e melhoria para aquela localidade.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a
aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 10 de novembro de 2015.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR - PT do B -  Indica
ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes - DER, a
necessidade de pavimentação de 5 (cinco) Km na RO-133,
trecho da Máquina Garoto até o Laticínio Beira Rio, n o município
de Machadinho do Oeste/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia,
com cópia para o Departamento de Estradas e Rodagens e
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Transportes - DER, a necessidade de pavimentação de 5 (cinco)
Km na RO 133, trecho da Máquina Garoto até o Laticínio Beira
Rio, no município de Machadinho do Oeste/RO.

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

Esta propositura justifica-se, pois referido trecho é a
principal via de acesso ao município de Machadinho do Oeste/
RO que, devido à falta de pavimentação, tem dificultando a
entrada e a saída de veículos no município.

Plenário das Deliberações, 9 de novembro de 2015.
Dep. Ezequiel Junior - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADOS LAERTE GOMES E LEBRÃO - PT
do B -  Indica ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de
patrolamento na Rodovia Mário Nonato, que liga o município
de Costa Marques ao Distrito Real Forte Príncipe da Beira.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo Estadual a necessidade de
Patrolamento na Rodovia Mário Nonato, que liga o município
de Costa Marques ao Distrito Real Forte Príncipe da Beira.

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

Senhores Parlamentares,

Nossa propositura tem a finalidade de atender a
reivindicação dos produtores rurais daquela região, através da
solicitação do Vereador Cleiton Ferreira Añez. Atualmente essa
rodovia se encontra comprometida com vários buracos e em
péssimas condições de trafegabilidade. Tal propositura se faz
necessária para melhorar a trafegabilidade daqueles que
dependem da Rodovia para escoarem seus produtos, bem como
proporcionar melhor qualidade de vida aos munícipes e evitar
transtornos e acidentes com aqueles que utilizam essa rodovia
diariamente.

Plenário das Deliberações, 10 de novembro de 2015.
Dep. Laerte Gomes -  PEN
Dep. Lebrão - PTN

INDICAÇÃO DEPUTADO EDSON MARTINS - PMDB - Indica
ao Governador do Estado de Rondônia a realização do
asfaltamento da Rua Primo Amaral, Setor 3, na cidade de
Buritis.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado solicitando a realização
do asfaltamento da Rua Primo Amaral, Setor 3, na cidade de
Buritis.

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

Nobres Parlamentares,

Torna-se imprescindível o engajamento do Governo de
Rondônia para viabilizar junto ao município de Buritis a realização

do asfaltamento da Rua Primo Amaral, Setor 3, na cidade de
Buritis. Referida via serve de acesso a várias instituições, tais
como o fórum da cidade, a escola estadual e também a
faculdade. Os veículos e pedestres que constantemente
transitam pelo local que não é servido por asfalto causam o
surgimento de muita poeira o que acarreta doenças respiratórias
nos estudantes, sem falar da enorme sujeira que acaba
adentrando nos estabelecimentos escolares e também no fórum.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres Pares
no sentido de aprovar a presente proposição.

Plenário das Deliberações, 3 de novembro de 2015.
Dep. Edson Martins - PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -  DER
a necessidade de pavimentação asfáltica na Av. Calama,  bairro
Planalto, nesta capital.

O Parlamentar que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem - DER, a
necessidade de pavimentação asfáltica na Av. Calama,  bairro
Planalto, nesta capital. No trecho que corresponde às
proximidades da Escola Pé de Murici, no bairro Planalto até a
entrada dos Condomínios Cristal da Calama I e II.

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

Senhores Deputados,

Os condomínios Cristal da Calama I e II fazem parte do
programa federal Minha Casa Minha Vida, que conta com a
contrapartida financeira do Governo do Estado, por meio do
programa Morada Nova e estão sendo construídos no ponto
extremo da Avenida Calama, na zona leste da capital, em uma
vasta área. O empreendimento é composto por 2.941 casas, e
segundo informações da SEAS - Secretaria Estadual de
Assistência Social, deverá comportar acima de 12 mil
habitantes, quando concluído.

O acesso principal se faz através da Avenida Calama e
está é a mais importante via de  acesso também aos demais
bairros da região e que atualmente, já conta com um
considerável tráfego o que alerta a um iminente caos,
principalmente quando se iniciar o período chuvoso, motivando
portanto, a presente indicação com o fio de prevenir o Executivo
Estadual e evitar que haja maiores transtornos à população.

Diante da relevância ao que se refere esta propositura,
conta-se com o apoio dos nobres deputados para sua destinação
de acordo com o Art. 188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 10 de novembro de 2015.
Dep. Aélcio da TV -  PP

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PT do B -
Requer Audiência Pública para o dia 23 de novembro de 2015,
às 9h, para discutir e analisar a demanda de equipamentos
públicos e privados aos moradores do empreendimento Bairro
Novo.
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O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora na forma regimental do artigo 103 c/c 181, inciso XIV,
do Regimento Interno, a realização de Audiência Pública para
o dia 23 de novembro de 2015, às 9h, com o objetivo de discutir
e analisar o apoio de equipamentos públicos e privados aos
moradores do empreendimento Bairro Novo.

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

A finalidade desta audiência é discutir e analisar a
sustentação às funções urbanas como escola, creche, centro
de saúde, unidade de segurança, farmácia, padaria, mercado,
aos moradores do empreendimento Bairro Novo. O acesso a
assistência educacional, médica, farmacêutica, consiste no
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais
que visam garantir o direito e pleno desenvolvimento social
dos moradores daquela localidade.

A descentralização e/ou desconcentração de serviços e/
ou equipamentos públicos é uma questão primordial. A demanda
não satisfeita acompanham-se problemas como os sucessivos
deslocamentos para outras áreas (bairros, cidades vizinhas etc),
sobrecarregando a infraestrutura destinada a uma determinada
quantidade de pessoas.

Considerando que os Direitos Sociais, está preconizando
no art. 6ª da Constituição Federal e é assegurado aos cidadãos
desamparados, conforme dispõe:
“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
Em consonância com a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001, do Estatuto da Cidade, no seu Art. 2º, inciso V, descreve:
“Art. 2º - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
V - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte
e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades
da população e às características locais.

Face o exposto, é que pedimos aos nobres pares a
aprovação do presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 10 de novembro de 2015.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT - INDICA
ao Governo do Estado c/c à SEDUC, da necessidade de reforma
na Escola Monteiro Lobato, localizada no Distrito de Terra Boa,
pertencente ao Município de Alvorada do Oeste.

O Deputado que este subscreve, no cumprimento da forma
regimental, INDICA ao Governo do Estado c/c á SEDUC, da
necessidade de reforma na Escola Monteiro Lobato, localizada
no Distrito de Terra Boa, pertencente ao Município de Alvorada
do Oeste.

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

A Escola Monteiro Lobato localizado na Avenida Monteiro
lobato, BR 429, km 27, zona urbana do Distrito de Terra Boa,

precisa de uma reforma completa em suas dependências tendo
em vista a necessidade de vários reparos, tanto na sua rede
elétrica, quanto nos banheiros e acesso à escola.386 alunos
buscam junto ao Governo que sejam atendidas estas
necessidades, destacando que ao providenciar a reforma
daquela escola também estará sendo preservado o patrimônio
público. Justifica-se, portanto esta indicação em face da
necessidade de preservação e segurança de seus alunos através
de ser garantida, uma estrutura com qualidade. Sendo estas
as justificativas, conto o apoio deste parlamento.

Plenário das Deliberações, 6 de novembro de 2015.
Dep. Lazinho da FETAGRO - PT

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT - Indica
ao Governo  Estado c/c à Superintendência Estadual de Turismo
– SETUR, da necessidade de propor políticas voltadas para o
incentivo do turismo no Estado, inclusive e, especialmente, O
TURISMO RURAL.

O Deputado que este subscreve,  cumprida da forma
regimental indica ao Governo do Estado c/c á Superintendência
Estadual de Turismo – SETUR, da necessidade de propor
políticas voltadas para o incentivo do turismo no Estado,
inclusive e, especialmente, O TURISMO RURAL.

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

“(...) As atividades turísticas no espaço rural brasileiro
começaram a se desenvolver a aproximadamente 20 anos,
confundem-se em seus múltiplos conceitos e verdades. No
começo  da década de 90, no especo rural mineiro e
posteriormente, às atividades turísticas rurais forma
reconhecidas em todo o país e passaram a ser praticas em
outros Estados como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro,
propagando-se rapidamente pelo restante do país”.

Diante desse trecho extraído da página da IDESTUR –
Instituo de Desenvolvimento do Turismo Rural (HTTP://
www.idestur.org.br), certo é que a presente indicação tem
por objetivo destacar a importância do turismo em nosso
Estado, mas, sobretudo e especialmente, o destaque  maior
está voltado ao turismo rural.

Na verdade, segundo estudos essa atividade de
visitação e de lazer no ambiente rural decorre da antiguidade,
quando os imperadores e guerreiros se refugiavam  nos capôs
para fugir do dia-a-dia Roma e sempre iam para o campo em
busca de lazer e de descanso e as primeiras hospedarias rurais
remontam do início do XI, na Espanha. Já no Brasil, na década
de 1980, justamente com a Argentina e Uruguai, se tem
conhecimento de seu envolvimento com o turismo rural.
Importante destacar que o turismo rural, em 2014 foi tido
como um dos segmentos de maior potencial de crescimento
no Brasil (fonte: IDESTUR). Rondônia pode oferecer
experiências singulares em seus espaços rurais e tem
condições de ser tornar o maior polo de turismo rural na região
norte, justamente por que reúne em espaços únicos, a
convivência no campo, a qualidade de vida, a diversidade de
atrativos, a valorização da atividade rural, a preservação
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ambiental além, da geração de emprego e renda. Em se
tratando de turismo rural podemos afirmar que o nosso Estado
é detentor de vários pontos turísticos que se destacam
justamente por trazer o “turista” para um ambiente com cheiro
de terra, ligado à preservação das raízes culturais e rurais,
voltado ao desafio da sustentabilidade ambiental e,
principalmente voltado para o envolvimento da comunidade
local com sua própria estória. Talvez este parlamento se
pergunte qual seria o resultado do turismo rural dentro do
nosso Estado, o que para mim se revela não apenas  na
valorização dos valores rurais, mas, na diversificação da
economia, na geração de novas oportunidades de trabalho,
além da descoberta dos atrativos que muitos de nós
desconhecemos e que precisam de mecanismos eficazes que
garantam essa visão e consequente dimensão, econômica e
social em nosso Estado. Sendo estas as justificativas contamos
com o apoio desse parlamento na aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 6 de novembro de 2015.
Dep. LAZINHO DA FETAGRO  - PT

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT -
INDICA ao Governo  Estado c/c à SEAGRI da necessidade de
ser instituída a Feira de Agricultura Familiar como importante
instrumento em defesa dos agricultores familiares no Estado
de Rondônia.

O Deputado que a este subscreve, cumprida a forma
regimental, INDICA ao Governo Estado c/c á SEAGRI da
necessidade de ser instituída a Feira de Agricultura Familiar
como importante instrumento em defesa dos agricultores
familiares no Estado de Rondônia.

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

É necessária a criação de uma feira voltada para
promoção e divulgação essencialmente da agricultura familiar
em nosso Estado. Pequenos produtores, oriundos da agricultura
familiar e dos assentamentos de reforma agrária, precisam de
um meio aonde suas produções sejam divulgadas de forma a
gerar benefícios não apenas e eles mesmos, mas a toda a
comunidade. Além das tecnologias de suas próprias
experiências dentro desse segmento, oferecendo aos pequenos
produtores maiores ganhos para seus empreendimentos, maior
visibilidade na produção naturalmente livre de agrotóxicos,
produzidos com a responsabilidade dentro do meio ambiente,
diversidade de cultura e de conhecimento, propiciando  ainda
o escoamento dos produtores desses agricultores contribuindo
na perspectiva de uma política voltada para os aspectos da
assessoria técnica, de créditos, de qualidade, etc. uma feira
que tornará evidente em nossa região o grande número de
agricultores familiares, propiciando a esse evento característica
maior do que apenas “ser uma feira”, mas um espaço de debate
importante para as políticas públicas voltadas para agricultura
familiar e sua evolução em nosso Estado. Sendo estes os termos
dessa indicação contamos com o apoio incondicional deste
Parlamento.

Plenário das Deliberações, 6 de novembro de 2015.
Dep. Lazinho da FETAGRO - PT

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT -
INDICA ao Governo  Estado c/c à Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização
Fundiária – SEAGRI, da necessidade de ser viabilizadas, através
dos órgãos competentes, capacitação jurídica e contábil às
entidades do 3° setor dentro do Estado de Rondônia.

O Deputado que  este subscreve, cumprida a forma
regimental, INDICA ao Governo Estado c/c á Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e
Regularização Fundiária – SEAGRI, da necessidade de ser
viabilizadas, através dos órgãos competentes, capacitação
jurídica e contábil às entidades do 3° setor dentro do Estado
de Rondônia.

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

A necessidade de ser viabilizada capacitação técnica ás
entidades pertencentes ao 3º setor, não é algo novo. Quantas
vezes verificamos que muitas vezes a falta de conhecimento
na forma como são firmados os convênios ou mesmo no exigível
cumprimento de prazos na prestação de contas, ou apenas na
chamada “boa vontade” na administração de bens públicos se
tornam  os principais empecilhos à aprovação de suas ações,
resultando muitas vezes, na obrigatoriedade de devolução de
recursos, além do impedimento estendido aquelas entidades
de receberem qualquer benefício do poder público. Esse tipo
de capacitação técnica, jurídica e contábil a ser promovida virá
socorrer sem dúvida alguma, essas entidades, mas, sobretudo,
ao  próprio Estado que poderá contar com entidades
compromissadas e em acordo com as suas próprias funções.
A prestação de contas de qualquer uma entidade exige a
apresentação de documentos que está diretamente ligada às
exigências de cada órgão e, que muitas vezes são desconhecidas
por seus gestores. É importante e necessário, que o Governo
invista nesses treinamentos bem como em programas de
assistência jurídica e contábil para que ao final se tenha uma
previsibilidade de respeito ao destino do recurso, respeito à
Legislação, respeito aos termos firmado nos convênios e,
consequentemente, a possibilidade de aprovação das contas e
das ações praticadas por estas entidades frente ao Ministério
Público e á sociedade, resgatando dessa forma a importância
dessas entidades, tão marginalizadas nos dias de hoje. Sim,
com certeza o Governo deve viabilizar essa assistência que
não beneficiará tão somente a população ligada às inúmeras
entidades do 3° setor existentes em nosso Estado, ou mesmo
aos seus gestores, mas, especialmente ao Estado que as acolhe.
Sendo estas as justificativas desta indicação, contamos com o
apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 6 de novembro de 2015.
Dep. Lazinho da FETAGRO - PT

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT - Indica
ao Governo  Estado que assegure uniformidade nas ações de
vistorias realizadas para emissão do certificado de
funcionamento das agroindústrias do Estado de Rondônia.

O Deputado que  este subscreve, cumprida a forma
regimental, INDICA ao Governo Estado que assegure
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uniformidade nas ações de  vistorias realizadas para emissão
do certificado de funcionamento das agroindústrias do Estado
de Rondônia.

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

Esta indicação visa demonstrar ao Governo Estadual da
necessidade de uniformização das exigências nas vistorias
realizadas pelos órgãos estaduais de fiscalização que visam
assegurar o funcionamento das agroindústrias no Estado, desde
que atendidas algumas exigências. Dependendo do órgão ou
esfera responsável, as exigências e especificações para emissão
do certificado se modificam. Garantir a uniformidade requer
em especial discussões que busquem nivelamento dessas
exigências para qualquer agroindústria o que vem garantir que
se dê em todos os órgãos. A necessidade da vistoria é
inquestionável, mas os procedimentos devem ser adotados
dentro do Estado assegurando uma similaridade nas exigências
quer agroindústrias de pequeno porte quer de grande porte,
assegurando de forma preventiva seu funcionamento, evitando
inconformidades que causem prejuízos e afetam de forma
negativa o rigor exigido por determinado órgão.

Plenário das Deliberações, 6 de novembro de 2015.
Dep. LAZINHO DA FETAGRO  - PT

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT - INDICA
ao Governo  do Estado c/c a Secretaria Estadual de Educação –
SEDUC/RO, da necessidade de construção de um refeitório e
quadra poliesportiva na Escola Estadual de Ensino Fundamental
13 de Maio, localizada na cidade de Ji-Paraná.

O Deputado que  este subscreve, cumprida a pauta
regimental, INDICA ao Governo  do Estado c/c a Secretaria
Estadual de Educação – SEDUC/RO, da necessidade de
construção de um refeitório e quadra poliesportiva na Escola
Estadual de Ensino Fundamental 13 de Maio, localizada na cidade
de Ji-Paraná.

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

Destacando o quanto esta Secretaria de Educação tem
voltada seu olhar nestas questões de estruturar a qualidade do
pessoal e o espaço físico das Escolas em todo o Estado, trazendo
a necessidade de melhorar o ambiente dos 370 alunos na Escola
13 de Maio, que precisa garantir a qualidade no ensino e o
conforto no ambiente escolar. Da mesma forma que há
disposição por parte dos professores em acompanhar seu corpo
discente de forma presente e individual, há reconhecimento da
necessidade de garantir os espaços em que alunos e professores
se reúnem e equilibram conhecimento e lazer. Mais do que
exigis a pontualidade em exercícios, hora da chegada, hora de
saída, apresentação de trabalhos, a escola sabe e assim busca
proporcionar a seus alunos segurança e orgulho de ser um
aluno da Escola 13 de maio. Sendo estas as justificativas
contamos com o apoio dos nobres pares.

Plenário das Deliberações, 6 de novembro de 2015.
Dep. Lazinho da FETAGRO - PT

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT -
INDICA ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia c/c ao
Ilmo. Superintendente da secretaria de Esporte, da Cultura e
do Lazer – SECEL, da necessidade de serem  implantadas na
área rural, academias ao ar livre.

O Deputado que  este subscreve, cumprida a forma
regimental, INDICA ao Exmo. Governador do Estado de
Rondônia c/c ao Ilmo. Superintendente da secretaria de
Esporte, da Cultura e do Lazer – SECEL, da necessidade de
serem  implantadas na área rural, academias ao ar livre.

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

Não é de hoje que se discute sobre a necessidade de
direcionar para a área rural os benefícios da atividade física,
da mesma forma que encontramos essas facilidades nas áreas
urbanas de todo o Estado.  A Constituição Federal descreve
no artigo 6º, que (...)”o lazer e a saúde são direitos sociais” e,
o artigo 217, deixa evidente que (...) “cabe ao Poder Público o
dever de impulsionar o lazer como forma de promoção social”.
De outro lado, temos o disposto no artigo 196 aonde, (...) “ a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”. Estes espaços utilizados na área urbana, da
mesma forma devem beneficiar os moradores da área rural,
vindo permitir a prática de atividades esportivas e de lazer
que sem sombra de dúvidas asseguram melhoria na qualidade
de vida. Importante dizer que da mesma forma que no meio
rural também temos idosos sedentários, também temos
pessoas obesas, no meio rural também temos espaços
propícios às caminhadas, ao esporte, á atividade física e porque
não dizer, propícios à instalação de academias de ginásticas
ao ar livre que conduzem a prática do esporte. Contudo é
necessário mais que sensibilidade, é necessário interesse
voltada à saúde e ao lazer da comunidade rural bem como o
conhecimento das políticas que envolvem a implantação desses
espaços que sem dúvida têm por objetivo promover a saúde e
o lazer para todas as pessoas, de todas as idades, e que
garantem a cidadania e a qualidade de vida nesses espaços.

Plenário das Deliberações, 6 de novembro de 2015.
Dep. Lazinho da FETAGRO  - PT

REQUERIMENTO DEPUTADO LAERTE GOMES – PEN - Requer
à Mesa Diretora, na forma regimental, “Voto de Louvor” para
o Pastor José Pocidônio Aparecido da Silva, da Igreja Evangélica
Assembléia de Deus de Ouro Preto do Oeste.

O Deputado que o presente subscreve, requer a Mesa
Diretora a concessão de Voto de Louvor para o Pastor José
Pocidônio Aparecido da Silva, da Igreja Assembléia de Deus,
de Ouro Preto do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A
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Nobres Parlamentares,

O Pastor José Aparecido da Silva, nascido no dia 06 de
dezembro de 1965, filho de José Aparecido da Silva e Maria
Francina da Silva, natural da cidade de Mariluz, Estado do
Paraná, chegou em Rondônia no ano de 1981, onde morou no
município de Colorado do Oeste e trabalhou na área Rural.
Aos 18 anos casou-se com Maria Aparecida Vieira da Silva e é
pai de 5 filhos sendo eles, Eliezer, Elienai, Eliandro e Eliziane e
4 netos.

No ano de 1987 trabalhou como professor na zona rural
do município de Colorado, No período de 1992 exerceu o cargo
de Secretário Adjunto de Educação e em 1997 foi Secretário
de Educação em Colorado do Oeste. Durante 4 anos foi
presidente da Umaderan (União de Mocidade das Assembleia
de Deus em Rondônia), desenvolvendo um excelente trabalho
no Estado.

Em fevereiro de 1998, tomou posse como Pastor
Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no
município de Guajará – Mirim, onde permaneceu por oito anos,
sendo ali condecorado com vários títulos como cidadão
Guajaramirense, Moção de Aplauso pela Câmara Municipal e
outros, devido ao grande trabalho desenvolvido na igreja. De
2005 a 2006, pastoreou a igreja de Nova Brasilândia  e no dia
26 de junho de 2007 assumiu a presidência da Igreja
Assembleia de Deus em Ouro Preto do Oeste, aonde até o
presente momento, quase 9 anos, vem desenvolvendo um
grande trabalho.

O Pastor José Pocidônio sempre foi atuante por onde
passou. Dentre sua atuação destaca-se o Telecurso 2000,
primeiro e segundo grau em parceria com SESI e o Centro
DEespertar, cueso de computação. Escola de Música, cursos
Teológicos comoEETAD, IBADEC, CETADB e outros. Foi o
fundador da Escola de Ensino Fundamental e Pre-Escolar em
Ouro Preto do Oeste, chamada Gamalei, que funcionou por 5
anos.

Juntamente com os fiéis da igreja, desenvolve o trabalho
de distribuição de cestas básicas às famílias carente. Em Ouro
Preto, por um longo tempo trabalhou fazendo distribuição de
leite todos os dias a 100 famílias. Nas igrejas sobre seu
comando e servido a todos, sem discriminação, café da manhã
especial gratuitamente todos os domingos.

Esse homem de Deus tem promovido grandes eventos,
sempre trazendo cantores de destaque nacional e até
internacional com o objetivo de tirar os jovens das drogas e da
criminalidade, levando-os sempre a servir a Deus. Destaca-se
o grande COMADERON (Congresso de Mocidade das
Assembléias de Deus em Rondônia) que a CEMSDERN
promoveu em Ouro Preto, em 2012, na Agrishou Norte com
entrada gratuita que reuniu aproximadamente 20.000 pessoas.

Para tanto, contamos com a aprovação dos nobres Pares
para o presente Voto de Louvor.

Plenário das Deliberações, 4 de novembro de 2015
Dep. Laerte Gomes – PEN

REQUERIMENTO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Requer à
Mesa Diretora na forma regimental, a realização de Audiência

Pública no dia 30 de novembro de 2015 às 9h no Plenário dessa
Casa de Leis, para debater sobre as Cláusulas Abusivas Contra
os Consumidores do Estado de Rondônia.

O Deputado que esse subscreve, após o cumprimento
regimental, requer à Mesa Diretora, a realização de Audiência
Pública no dia 30 de novembro de 2015 às 9h no Plenário desta
Casa de Leis para debater sobre as Cláusulas Abusivas Contra
os Consumidor do Estado de Rondônia.

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

O direito a informação é um dos mais relevantes
princípios que norteiam as relações de consumo, além de figurar
como um dos direitos básicos do consumidor, conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 4°.
Incisos III e IV e art. 6°. Incisos II e III.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor proíbe
que sejam adotas, pelo fornecedor, quaisquer tipos de práticas
abusivas em face do consumidor, bem como propaganda
abusivas e enganosas, conforme se observa:

Art. 37 – É proibido toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente
falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por comissão, capaz
de induzir em erro o consumido a respeito da natureza,
características, qualidade, quantidade,propriedades, origem,
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e
experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que
seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma
prejudicial ou perigosa à saúde ou segurança.

Nesse arcabouço, é que surgem os intitulados contratos
de adesão, que se vistos isoladamente não despertam tanto a
atenção daqueles que diariamente utilizam-se das relações de
consumo, muitas vezes sem se dar conta de que ao consumir
se tornam vítimas em potencial do sistema impositivo de regras
que extrapolam os limites de sua contrapartida. Exemplo abusos
cometidos no Porto Velho shopping.

Nosso objetivo, com a realização dessa Audiência Pública,
é discutir com os órgãos competentes do nosso Estado as
Cláusulas abusivas contra os consumidores do Estado de
Rondônia.

Nestes termos, é que requeremos essa Audiência Pública
e esperamos ver aprovado com o valioso apoio dos nossos
eminentes Pares.

Plenário das Deliberações, 10 de novembro de 2015.
Dep. Léo Moraes – PTB

REQUERIMENTO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV -
Requer nos termos do Art. 235, alínea f, § 1° do Regimento
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Interno, seja reconhecida, por deliberação do Plenário, a
urgência na Mensagem do Poder Executivo de n° 224/2015.
Bem como seja a mesma incluída na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária do dia 10/11/2015.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, requer nos termos do Art. 235, alínea f, §1° do
Regimento interno, seja reconhecida, por deliberação do
Plenário, a urgência na apreciação da Mensagem do Poder
Executivo de n° 224/2015, que “Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar por anulação até o montante
de R$ 40.917.760,56 (quarenta milhões, novecentos e dezessete
mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos),
em favor das Unidades Orçamentárias Fundo Estadual de Saúde
– FES, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental –
SEDAM e Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial
do Estado de Rondônia – FIDER, bem como seja a mesma
incluída na Ordem do Dia da Sessão Ordinário do dia 10/11/
2015.

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

Excelentíssimos Parlamentares,

O presente requerimento de urgência e inclusão na
Ordem do Dia justifica-se pela iminente necessidade de dar
cobertura orçamentária às despesas de manutenção de várias
unidades de saúde, como a UTI neonatal de Vilhena, bem como
outras unidades hospitalares situadas em Ariquemes, Ji-Paraná
e Porto Velho. Assim diante da necessidade que o Poder
Executivo em manter em ordem os serviços de saúde oferecidos
ao povo de Rondônia e que necessitamos da aprovação e
inclusão da Ordem do Dia pelo douto Plenário da Assembléia
Legislativa do Estado do requerimento ora apresentado.

Sendo assim, contamos com o inestimável apoio dos
senhores Deputados para a sua aprovação unânime pelo
Plenário desta Casa Legislativa.

Plenário das Deliberações, 10 de novembro de 2015
Dep. Luizinho Goebel – PV

REQUERIMENTO DEPUTADO DR. NEIDSON – PT do B - Requer
à Mesa Diretora, que seja solicitado junto ao Poder Executivo
do Estado de Rondônia com cópia a Secretaria de Estado da
Educação – SEDUC, pedido de informações sobre o
Reordenamento da Escola estadual de Ensino Fundamental
Almirante Tamandaré em Guajará-Mirim, uma parceria
realizada entre o Estado e o Município, através do Decreto
20.070 de 24 de agosto de 2015.

O nobre Parlamentar que o presente subscreve, requer
ao Poder Executivo com cópia a Secretaria de Estado da
Educação – SEDUC, nos termos do artigo 29, inciso XVIII, artigo
31, § 3° da Constituição Estadual e artigo 179, inciso III do
Regimento Interno, pedido de informações sobre o que segue
abaixo:

a) Informar sobre a viabilidade do Reordenamento da
Escola Estadual de Ensino Fundamental Almirante Tamandaré

localizada em Guajará-Mirim, que realizou parceria entre o
Estado e o Município por intermédio do Decreto 20.070 de 24
de agosto de 2015;

b) E qual o método de organização no sistema de
distribuição e de ensino como forma de obter excelência na
educação da rede pública.

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

Nobres Pares,

O presente requerimento, visa obter informações junto
a esta Casa Legislativa sobre o reordenamento da E.E.E.F,
Almirante Tamandaré, para a administração do município de
Guajará-Mirim, por meio do Decreto 2.070 de 24 de agosto de
2015. O referido pedido de informações tem por escopo
esclarecer com mais detalhes como ficará a organização do
ensino fundamental para os alunos que pertencem aquela
escola, bem como, funcionará a instituição educacional dos
alunos de 1° ao 5° ano de ensino fundamental, e dos alunos
do 6° ao 9° ano, esclarecendo também sobre a situação dos
professores, que de alguma forma é peça fundamental para
que haja mais eficiência na aplicação do presente
reordenamento.

Como forma de ampliar o presente reordenamento,
teremos os artigos 187 e 188 da Constituição estadual de
Rondônia, que se encontram em consonância com o artigo 6°.
Capitulo II da Constituição Federal de 1988, conforme in verbis:

Art. 187. O Estado e os Municípios manterão o sistema de
ensino, respeitados os princípios estabelecidos em Leis
Federais.

Art. 188. O Estado e os Municípios organizarão, em regime de
colaboração, seus sistema de ensino.

Cabe ressaltar que diante de todos os questionamentos
acima em menção, o ora Deputado, visa exclusivamente colher
apenas as informações supracitadas, como forma de fiscalizar,
importando assim, em crime de responsabilidade a recusa ou
não atendimento no prazo de 10 dias, que o caso requer.

Dada à relevância do pleito, conto com apoio e aprovação
dos nobres Parlamentares.

Plenário das Deliberações, 10 de novembro de 2015.
Dep. Neidson de barros Soares – PT do B

REQUERIMENTO DEPUTADO DR NEIDSON – PT DO B -
Requer a promoção da Comissão Temporária Especial,
destinada a conhecer, acompanhar e promover estudos que
viabilizem a criação de políticas públicas as comunidades
indígenas residentes na área geográfica do Estado de Rondônia,
e atribuir atenção especial aos povos indígenas Cinta Larga.

A Comissão Temporária Especial, destinada a conhecer,
acompanhar e promover estudos que viabilizem a criação de
políticas públicas as comunidades indígenas residentes na área
geográfica do Estado de Rondônia, e atribuir atenção especial
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aos povos indígenas Cinta Larga, nos termos do artigo 32 do
Regimento Interno, requer a prorrogação  por mais 60
(sessenta) dias.

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

Tendo em vista que o prazo inicial não foi suficiente para
a conclusão dos trabalhos, estamos requerendo a prorrogação
do mesmo.

Plenário das deliberações, 5 de novembro de 2015
Dep. Neidson Barros Soares - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO DR NEIDSON – PT DO B - Indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes – DER,
a necessidade em realizar a manutenção das Estradas Vicinais
do Bom Sossego e Palheta em Guajará-Mirim, com escopo de
colocar o encascalhamento e patrolamento  das referidas vias.

O Deputado que o presente subscreve, ouvido o douto
Plenário, na forma regimental, indica ao Governo do Estado de
Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem
e Transportes – DER, a necessidade em realizar a manutenção
das Estradas Vicinais do Bom Sossego e Palheta em Guajará-
Mirim, colocando o encascalhamento nas estradas nos pontos
mais críticos, espalhando o cascalho em toda superfície da
estrada a ser trabalhada, sendo previamente preparada e
compactada. Garantindo agilidade e trafegabilidade no
transporte dos produtos rurais.

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

Senhores Parlamentares,

A presente indicação visa atender as reivindicações
constantes das comunidades residentes nas regiões do Bom
Sossego e Palheta em Guajará-Mirim, com a possibilidade de
inserir o encascalhamento, bem como a limpeza lateral,
drenagem, lombadas para a proteção dos leitos e o
encascalhamento dos pontos mais críticos.

Ressalta-se, que o Ramal Bom Sossego à exemplo, é
um dos maiores da região, perto da serra dos Parecis e a falta
de manutenção naquela região fica marcada pela precariedade
das estradas. Pois, salienta-se também que muitos agricultores
e produtores são responsáveis pela economia do Município.

Ademais o trânsito intenso e as condições precárias das
estradas geram muitas reclamações daqueles que necessitam
ter acesso pelas vias. Por outro lado o objetivo principal da
presente proposição é garantir agilidade e trafegabilidade para
todos, como forma de direito, pois o caso requer urgência.

Assim sendo e com todo o supramencionado, solicitamos
aos nobres Pares, especial atenção ao pleito, pedindo desde
já a sua aprovação em Plenário.

Plenário das Deliberações, 4 de outubro de 2015
Dep. Neidson de Barros Soares – PT do B

REQUERIMENTO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO – PT - Re-
quer Voto de Pesar aos familiares da funcionária Léia Júlio
Martins Gomes, pelo seu falecimento ocorrido no dia 31 de
outubro de 2015.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, requer Voto de Pesar aos familiares da funcionária
Léia Júlio Martins Gomes, pelo seu falecimento ocorrido no dia
31 de outubro de 2015.

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

Léia Júlio Martins Gomes, filha de Almeniza Torrente
Martins e José Júlio Martins, nasceu no dia 5 de dezembro de
1973 em Conceição do Castelo, no Espírito Santo.

Léia Júlio como era chamada fazia parte do quadro de
funcionários deste Gabinete, onde executava diversos serviços.
Uma pessoa querida por todos e com grande competência no
profissional e principalmente na vida pessoal como esposa e
mãe de família Casada com Valdemir Soares, Léia deixa um
filho de 2 anos.

Nossos eternos agradecimentos aos relevantes serviços
prestados durante sua vida profissional e sinceros votos de
pesar à família pela pessoa excepcional que era.

Que o amor de Deus e sua infinita misericórdia recaia
sobre sua família neste momento de dor, abençoando-a e
apaziguando seus corações.

Plenário das Deliberações, 9 de novembro de 2015
Dep. Ribamar Araújo – PT

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

REQUERIMENTO DEPUTADO LEO MORAES - PTB - Requer a
Mesa Diretora na forma Regimental a realização de Audiência
Pública no dia 30 de novembro de 2015, às 15hs, para debater
sobre as veiculações nos meios de comunicações a possibilidade
de rompimento das barragens das Usinas do Madeira.

O Parlamentar que o presente subscreve, e em
conformidade com o Regimento Interno desta Casa de Leis,
requer a Mesa Diretora na forma regimental, a realização de
Audiência Pública no dia 30 de novembro de 2015, às 15h para
debater sobre as veiculações nos meios de comunicações a
possibilidade de rompimento das barragens das Usinas do
madeira.

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

Senhores Parlamentares,
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No dia 06/11/2015, durante a Audiência Pública sobre
“Impactos Ambientais da Instalação das Hidrelétricas de Santo
Antônio e Jirau na calha do Madeira”, proposta pelo Deputado
Estadual Dermilson Chagas (PDT), da Assembléia Legislativa
do Amazonas, o doutor em Biologia do Instituto Nacional de
Pesquisas do Amazona (INAP), Philip Fearnside, a falta de uma
avaliação séria antes da obra colocou as barragens sob risco
de rompimento. O pesquisador explica que os estudos para a
construção de hidrelétricas previam apenas as cheias anteriores
e não levaram em consideração as mudanças climáticas
previstas para o futuro.

Plenário das deliberações, 11 de novembro de 2015.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO AIRTON GURGAZ - Indica ao senhor
Governador do Estado de Rondônia a necessidade de instalar
um posto avançado do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM no
município de Ji-Paraná.

O Deputado que o presente subscreve e ouvido o Plenário
na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor
Governador do Estado de Rondônia, a necessidade de instalar
um posto avançado do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM,
município de Ji-Paraná.

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

Senhores Parlamentares,

Instituto de Pesos e Medidas do Estado Rondônia - IPEM-
RO, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
- SEDES, é o órgão conveniado do INMETRO Órgão Federal.
Executa serviços essenciais na proteção ao cidadão em suas
relações de consumo exercendo, no âmbito do Estado, a
verificação e a fiscalização de produtos e de equipamentos que
aferem quantidade de pesos e medidas.

No que tange, a fiscalização, inspeção, controle de
qualidade, aplicação de penalidade  e tudo o que refere a leitura
de medições para que possa garantir a qualidade de produtos
e serviços o município de Ji-Paraná encontra-se desassistido,
por isso essa proposição tem como objetivo atender a demanda
não só de Ji-Paraná e do seu contorno, mas em todo a região
central do estado pois somente na capital existe uma unidade
do IPEM.

Certo que essa propositura mereça tal acolhida,
contamos com o apoio dos nobres Pares para sua imediata
aprovação.

Plenário das Deliberações, 10 de novembro de 2015.
Dep. Airton Gurgacz - PDT

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº 397/2015-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 03 a 07/11/2015
aos servidores relacionados para deslocar - se cidade de Boa
Vista - RR, com o objetivo de visitar à Assembleia Legislativa/
RR, a fim de colher informações acerca do Sistema de
Gerenciamento Eletrônico (GED), conforme Processo nº. 14475/
2015-05.

Matricula: 200161617
Nome: Alexei Veras Abdo
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep. Informática

Matricula: 200160435
Nome: Jamilton da Silva Costa
Cargo: Diretor de Depart.
Lotação: Dep. Informática

Porto Velho - RO, 26 de Outubro de 2015.

    Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 466/2015-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se ao município de
Costa Marque e a cidade Trinidad-Beni/Bolívia, com objetivo
de realizar serviços de motorista no transporte de servidores
que irão participar do evento FEXPO-BENI, conforme Processo
nº. 15557/2015-40.

Matricula: 200162339
Nome: Jonathan da Silva Lopes
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 12 de Novembro de 2015.

    Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº 467/2015-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 15 a 18/11/2015
ao servidor relacionado para deslocar - se ao município de
Costa Marque e a cidade Trinidad-Beni/Bolívia, com objetivo
de realizar serviços de segurança pessoal do Senhor Presidente
desta Casa de Leis, Deputado Maurão de Carvalho, que estará

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICITAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 001/2015/CPL/ALE/RO

Processo Administrativo nº 15555/2015-39

A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SCL, através da Comissão Permanente de Licitações – CPL, nomeada pelo
ATO Nº 2450/2015/SRH/P/ALE, torna público a quem possa interessar que se encontra autorizada a realização do certame, na
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, na forma de
execução indireta, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme condições e
exigências contidas neste Edital e seus Anexos consignando o que adiante segue.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para fornecimento e instalação dos
sistemas de ar condicionado com fluxo de refrigerante variável, renovação do ar exterior, exaustão mecânica dos
banheiros, compensação de ar na cozinha, extração de gases por coifa, recuperação de energia com rodas entalpias
nas áreas do plenário e auditório e controle de fumaça por pressurização das escadas do edifício da nova sede da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no município de Porto Velho/RO, discriminada no presente Edital.

Projeto/Atividade: 01.001.01.122.2013.1204, Fonte de Recurso: 100 - Elemento de Despesa: 44.90.51 VALOR ESTIMADO: R$
12.746.977,09 (doze milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e nove centavos).

DATA DE ABERTURA: 16 de dezembro de 2015, às 08h00min.

LOCAL: Sala de Abertura de Licitações, da Superintendência de Compras e Licitações – SCL, sito a Rua Major Amarantes, nº 390
- Bairro Arigolândia – Fone: 3216-2732 - CEP 76.801-911 - Porto Velho/RO.

EDITAL: O Edital, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico – Financeiro, os Cadastros Técnicos (Memorial Descritivo/Projetos),
encontram-se disponíveis para conhecimento e retirada dos interessados no site da ALE (www.ale.ro.gov.br).

Porto Velho, 13 de novembro de 2015.

Lourdes Terezinha Lena
Presidente da CPL/ALE/RO

Mat. 100007543

participando do evento FEXPO-BENI 2015, conforme Processo
nº. 15557/2015-40.

Matricula: 200161013
Nome: Alberto Andrade do Nascimento
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dept. Policia Legislativa

 Porto Velho - RO, 12 de Novembro de 2015.

    Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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