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ASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DA MESAA MESAA MESAA MESAA MESA

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA NONA LEGISLATURA

Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis,
às dezenove horas e dois minutos, reuniu-se a Assembleia
Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a Presidência
do Senhor Deputado Edson Martins – 1º Vice-Presidente;
Secretariada pelo Senhor Deputado Lebrão – 1º Secretário;
com as presenças dos Senhores Deputados Aélcio da TV, Airton
Gurgacz, Alex Redano, Dr. Neidson, Edson Martins, Ezequiel
Júnior, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lebrão, Luizinho Goebel,
Maurão de Carvalho, Ribamar Araújo, Saulo Moreira, Só na
Bença, e Senhora Deputada Rosângela Donadon; e ausências
dos Senhores Deputados Adelino Follador, Cleiton Roque,
Hermínio Coelho, Jean Oliveira, Lazinho da Fetagro, Léo Moraes,
Marcelino Tenório, e Senhoras Deputadas Glaucione, Lúcia
Tereza. Havendo número regimental o Senhor Presidente
declarou aberta a sessão. A ata da sessão extraordinária
anterior foi dada por lida e aprovada e o Senhor Presidente
determinou a publicação no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA, foi aprovado em
segunda discussão e votação, pelo processo de votação
nominal, por maioria absoluta de votos o Projeto de Lei
Complementar nº 070/16 de autoria da Mesa Diretora que
“Altera dispositivos da Lei Complementar nº 731, de 30 de
setembro de 2013”, com 14(catorze) votos. Foi aprovado em
segunda discussão e votação, pelo processo de votação

simbólica, por maioria de votos: Projeto de Lei nº 324/16 de
autoria da Mesa Diretora que “Altera dispositivo da Lei nº 3595,
de 22 de julho de 2015 que Institui o Plano de Aposentadoria
Incentivada – PAI e dá outras providências”. Nada mais havendo
a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, o Senhor
Presidente convocou sessão ordinária para o dia 16 de março
do corrente ano, no horário regimental, às 09:00 horas. Para
constar, o Secretário da sessão determinou a lavratura desta
ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada pelo
Presidente e Secretário da sessão. Plenário das Deliberações
às dezenove horas e seis minutos do dia quinze de março do
ano dois mil e dezesseis.

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA NONA LEGISLATURA

Aos dezesseis dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis,
às dez horas e vinte e dois minutos, reuniu-se a Assembleia
Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a Presidência
do Senhor Deputado Edson Martins – 1º Vice-Presidente;
Secretariada pelo Senhor Deputado Lebrão – 1º Secretário;
com as presenças dos Senhores Deputados Aélcio da TV, Airton
Gurgacz, Alex Redano, Dr. Neidson, Edson Martins, Ezequiel
Júnior, Hermínio Coelho, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes,
Lebrão, Ribamar Araújo, Só na Bença e Senhoras Deputadas
Lúcia Tereza e Rosângela Donadon; e ausências dos Senhores
Deputados Adelino Follador, Cleiton Roque, Jean Oliveira,
Lazinho da Fetagro, Léo Moraes, Luizinho Goebel, Marcelino
Tenório, Maurão de Carvalho, Saulo Moreira, e Senhora
Deputada Glaucione.  Havendo número regimental o Senhor
Presidente declarou aberta a sessão. A ata da sessão
extraordinária anterior foi dada por lida e aprovada e o Senhor
Presidente determinou a publicação no Diário Oficial da
Assembleia Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA, foram
aprovados em segunda discussão e votação, pelo processo de
votação simbólica, por maioria de votos: Projeto de Lei nº 153/
15 de autoria do Poder Executivo/M 166 que “Institui o
Regulamento de Execução de Medidas para a Erradicação de
Búfalos(Bubalus bubalis) e dá outras providências”; Projeto de
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Lei nº 301/16 de autoria do Poder Executivo/M 004 que “Fixa o
quantitativo, descreve cargos e suas respectivas simbologias
do Quadro de Pessoal do Mecanismo Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura no Estado de Rondônia – MEPCT/RO”. O
Senhor Deputado Jesuíno Boabaid comunicou sua desfiliação
do Partido Trabalhista do Brasil – PT do B, no dia 15 de março
de 2016, e sua filiação no Partido da Mobilização Nacional –
PMN, no dia 16 de março de 2016. O Senhor Deputado Hermínio
Coelho comunicou sua desfiliação do Partido Social Democrático
– PSD, no dia 11 de março de 2016, e sua filiação no Partido
Democrático Trabalhista – PDT, no dia 15 de março de 2016. O
Senhor Deputado Alex Redano comunicou sua desfiliação do
Partido Solidariedade – SD, no dia 15 de março de 2016. Nada
mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão,
o Senhor Presidente convocou sessão ordinária para o dia 29
de março do corrente ano, no horário regimental, às 15:00
horas. Para constar, o Secretário da sessão determinou a
lavratura desta ata, que após lida e aprovada será devidamente
assinada pelo Presidente e Secretários da sessão. Plenário das
Deliberações às dez horas e trinta e um minutos do dia
dezesseis de março do ano dois mil e dezesseis.

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA NONA LEGISLATURA

Aos dezesseis dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis,
às doze horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se a
Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a
Presidência dos Senhores Deputados Luizinho Goebel e Maurão
de Carvalho –Presidente; Secretariada pelo Senhor Deputado
Jesuíno Boabaid; com as presenças dos Senhores Deputados
Aélcio da TV, Airton Gurgacz, Alex Redano, Dr. Neidson, Edson
Martins, Ezequiel Júnior, Hermínio Coelho, Jean Oliveira, Jesuíno
Boabaid, Lebrão, Luizinho Goebel, Maurão de Carvalho, Ribamar
Araújo, Só na Bença e Senhora Deputada Rosângela Donadon;
e ausências dos Senhores Deputados Adelino Follador, Cleiton
Roque, Laerte Gomes, Lazinho da Fetagro, Léo Moraes,
Marcelino Tenório, Saulo Moreira, e Senhoras Deputadas
Glaucione e Lúcia Tereza.  Havendo número regimental o Senhor
Presidente declarou aberta a sessão. A ata da sessão
extraordinária anterior foi dada por lida e aprovada e o Senhor
Presidente determinou a publicação no Diário Oficial da
Assembleia Legislativa. O Senhor Secretário procedeu à leitura
da Convocação de Sessão Extraordinária, convocada para
deliberação do Projeto de Lei nº 319/16 de autoria do Poder
Executivo. Passando-se à ORDEM DO DIA, foi aprovado em
primeira discussão e votação, pelo processo de votação
simbólica, por maioria de votos: Projeto de Lei nº 319/16 de
autoria do Poder Executivo/M 025 que “Altera, acrescenta e
revoga dispositivos da Lei nº 3686, de 8 de dezembro de 2015,
que Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do
Estado de Rondônia e dá outras providências”. Nada mais
havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, o
Senhor Presidente convocou sessão extraordinária para em
seguida, com a finalidade de apreciarem em segunda discussão
e votação o Projeto aprovado nesta sessão. Para constar, o
Secretário da sessão determinou a lavratura desta ata, que
após lida e aprovada será devidamente assinada pelo
Presidente e Secretários da sessão. Plenário das Deliberações
às treze horas e nove minutos do dia dezesseis de março do
ano dois mil e dezesseis.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 9ª LEGISLATURA

REQUERIMENTO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - PP
- Requer providências da Secretaria de Estado da Educação.

O Deputado que o presente subscreve, com base nos
preceitos regimentais, requer a Mesa Diretora, que seja
encaminhado pedido de providências a Secretaria de Estado
da Educação, com relação ao atendimento das reivindicações
da Escola Estadual Maria de Abreu Bianco, no município de
Buritis para a efetivação de decreto de criação da referida
escola extensão de Rio Pardo.

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

Senhores Deputados,

A referida escola extensão do Rio Pardo funciona desde
2003, tendo sua parte burocrática administrada pela Escola ut
supra até o presente momento. Com o crescimento populacional
que vem sofrendo o distrito, a escola extensão tem recebido
grande contingente de alunos contando com cerca de 405
alunos, com 18 servidores e 5 salas de aula, tornando
necessária a urgente criação do decreto. A escola Maria de
Abreu Bianco não tem mais possibilidade de resolver o problema
com a extensão devido a distância, falta de veículos e poucos
servidores.

Nobres Deputados,
Um dos papéis atribuído ao deputado é justamente o de

atuar como fiscalizador e mediador entre o Poder Executivo e
Munícipes. O Parlamentar tem como meta essencial ser um
representante da população no trabalho de acompanhamento
das ações propostas em benefício da coletividade.

Plenário das Deliberações, 14 de dezembro de 2015.
Dep. Maurão de Carvalho - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica a Rua Gilbratar (1), no trecho entre a
Rua Emílio Feitoza e Rua Capitão Silvio, bairro Cidade do Lobo,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
a Rua Emílio Feitoza e Rua Capitão Silvio, bairro Cidade do
Lobo, no município de Porto Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A
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Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
Portanto, a população local está desamparada, visto que até
hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município. Assim
sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção do Estado
para que se viabilize o atendimento do pedido da população do
município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 18 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

REQUERIMENTO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - PP
- Requer a aprovação de Voto de Louvor para a Associação de
Materiais Recicláveis de Rua de Porto Velho.

O Deputado que o presente subscreve, requer a Mesa
Diretora a concessão de Voto de Louvor para a Associação de
Materiais Recicláveis de Rua de Porto Velho, pelos relevantes
serviços prestados ao município de Porto Velho e a todo Estado
de Rondônia.

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

Senhores Deputados,
Os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis

desempenham papel fundamental na implementação da Polícia
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com destaque para a
gestão integrada dos resíduos sólidos. De modo geral, atuam
nas atividades coleta seletiva, triagem, classificação,
processamento e comercialização dos resíduos reutilizáveis e
recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia
produtiva da reciclagem.

Sua atuação, em muitos casos realizada sob condições
precárias de trabalho, se dá individualmente, de forma
autônoma e dispersa nas ruas e em lixões, como também,
coletivamente, por meio da organização produtiva em
cooperativas e associações.

A atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis, cuja atividade profissional é reconhecida pelos
Ministérios do Trabalho e Emprego desde 2002, segundo a
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO ), contribui para o
aumento da vida útil dos aterros sanitários para a diminuição
da demanda por recursos naturais, na medida em que abastece
as industrias recicladoras para reinserção dos resíduos em suas
ou em outras cadeias produtivas, em substituição ao uso de
matérias-primas virgem.

Este Deputado atribui destaque à importância dos
catadores em gestão integrada dos resíduos sólidos,
estabelecendo como alguns de seus princípios o “reconhecimento
do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem
econômico e de valor social, gerado de trabalho e renda e
promotor de cidadania” e a “responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos”. Além disso, este Voto de Louvor

estamos incentivando a criação e o desenvolvimento de
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Estamos com esta Voto de Louvor inicial, tentando dá
um fortalecimento a organização produtiva dos catadores em
cooperativas e associações com base nos princípio da
autogestão, da economia solidária e do acesso a oportunidade
de trabalho decente representa, portanto, um passo
fundamental para ampliar o leque de atuação desta categoria
profissional na implementação da PNRS, em especial na cadeia
produtiva da reciclagem, traduzindo-se em oportunidade de
geração de renda e de negócios, dentre os quais, a
comercialização em rede, a prestação de serviços, a logística
reversa e a verticalização da produção.

Importantes conquistas tem sido alcançadas para o
fortalecimento da atuação dos catadores com melhoria das
condições de trabalho, o que, por sua vez, contribui para
aprimorar a atuação desse segmento na implementação da
PNRS.

Plenário das Deliberações, 24 de fevereiro de 2016.
Dep. Maurão de Carvalho - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES –  PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Modigliani, no trecho entre
as ruas Neuza e Cristina, bairro Esperança da Comunidade,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Modigliani, no trecho entre as
ruas Neuza e Cristina, bairro Esperança da Comunidade, no
município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 18 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Marcela, no trecho entre a Av.
José Vieira Caúla e Av. Pinheiro Machado, bairro Esperança da
Comunidade,  município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Marcela, no trecho entre a Av. José Vieira Caúla e Av.
Pinheiro Machado, bairro Esperança da Comunidade,  município
de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 18 de Fevereiro, de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES –  PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica a Rua Gilbratar (2), no trecho entre
a Rua Percy Holder e Rua Cabo Lira, bairro Cidade do
Lobo,  no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
a Rua Gilbratar (2), no trecho entre a Rua Percy Holder
e Rua Cabo Lira, bairro Cidade do Lobo,  no município de
Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 18 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica a Rua Barlavento, no trecho entre as
Rua Monte Negro e da rua Mondial, bairro Aeroclube, no
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
a Rua Barlavento, no trecho entre as Rua Monte Negro e da
rua Mondial, bairro Aeroclube, no município de Porto Velho/
RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Dracema, no trecho da Rua
Monte Negro e da Rua Vitória dos Palmares, bairro Aeroclube,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Dracema, no trecho da Rua Monte Negro e da Rua
Vitória dos Palmares, bairro Aeroclube, no município de Porto
Velho/RO.
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J U S T I F I C A T I V A

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da rua Linho, no trecho da Rua Monte
Negro e da Rua Joaçaba, bairro Aeroclube, no município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Linho, no trecho da Rua Monte Negro e da Rua Joaçaba,
bairro Aeroclube, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES –  PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Monte Negro, no trecho da Est.
13 de Setembro e da Rua Nova Aliança, bairro Aeroclube, no
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Monte Negro, no trecho da Est.
13 de Setembro e da Rua Nova Aliança, bairro Aeroclube, no
município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES –  PTB  - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da rua Nova Aliança, no trecho da
Rua Monte Negro e Rua Mondial, bairro Aeroclube, no município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Nova Aliança, no trecho da Rua
Monte Negro e Rua Mondial, bairro Aeroclube, no município
de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB



17 DE MARÇO DE 2016Nº 47 935Pág.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.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES –  PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Miracena, no trecho da Rua
Monte Negro e Rua Mondial, bairro Aeroclube, no município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Miracena, no trecho da Rua Monte Negro e Rua Mondial,
bairro Aeroclube, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
dos Nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB  - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Joaçaba, no trecho da Rua
Joanópolis e Rua Tefé, bairro Aeroclube, no município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Joaçaba, no trecho da Rua Joanópolis e Rua Tefé, bairro
Aeroclube, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.

Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES  –  PTB  - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Morunguape, no trecho da Rua
Monte Negro e da Rua Tefé, bairro Aeroclube, no município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Morunguape, no trecho da Rua Monte Negro e da Rua
Tefé, bairro Aeroclube, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
dos Nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Aquariquara, no trecho da Rua
Açaí e Rua Anary, bairro Aeroclube, no município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Aquariquara, no trecho da Rua Açaí e Rua Anary, bairro
Aeroclube, no município de Porto Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A
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Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Janaúba, no trecho da Rua
Joanópolis e Rua Tefé,  bairro Aeroclube, no município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Janaúba, no trecho da Rua Joanópolis e Rua Tefé,  bairro
Aeroclube, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Est. 13 de Setembro (alarg.), no
trecho da BR 364 e da Rua Vitória do Palmar, bairro Aeroclube,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Esta. 13 de Setembro (alarg.), no
trecho da BR 364 e da Rua Vitória do Palmar, bairro Aeroclube,
no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Tefé, no trecho da Rua
Joanópolis ao Canal, bairro Aeroclube, no município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Tefé, no trecho da Rua
Joanópolis ao Canal, bairro Aeroclube, no município de Porto
Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Luziana, no trecho da Rua Monte
Negro e da Rua Morunguabe, bairro Aeroclube, no município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Luziana, no trecho da Rua Monte Negro e da Rua
Morunguabe, bairro Aeroclube, no município de Porto Velho/
RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Estrela, no trecho da Rua Estrela,
no trecho da Rua Ananias F. de Andrade e da Rua Alba, bairro
Cuniã,  no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Estrela, no trecho da Rua Estrela, no trecho da Rua
Ananias F. de Andrade e da Rua Alba, bairro Cuniã,  no município
de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Vila Rios, no trecho da Rua
Ananias F. de Andrade e da Rua Alba, bairro Cuniã,  no município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Vila Rios, no trecho da Rua Ananias F. de Andrade e da
Rua Alba, bairro Cuniã,  no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Fabiana, no trecho da Rua
Andréia e Rua Daniela, bairro Cuniã,  no município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Fabiana, no trecho da Rua Andréia e Rua Daniela, bairro
Cuniã,  no município de Porto Velho/RO.
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J U S T I F I C A T I V A

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Chapada do Parecis, no trecho
da Rua Marienide e Av. Amazonas, bairro Cuniã,  no município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Chapada do Parecis, no trecho da Rua Marienide e Av.
Amazonas, bairro Cuniã,  no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Osvaldo Calixto, no trecho da
Rua Ana Nery e da Rua Andréia,  bairro Cuniã,  no município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Osvaldo Calixto, no trecho da
Rua Ana Nery e da Rua Andréia,  bairro Cuniã,  no município
de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Transamazônia, no trecho da
Rua Ananias F. de Andrade e da Rua Ana Nery, bairro Cuniã,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Transamazônia, no trecho da
Rua Ananias F. de Andrade e da Rua Ana Nery, bairro Cuniã,
no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Mariluz, no trecho da Rua
Ananias F. de Andrade e da Rua Alba, bairro Cuniã,  no município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Mariluz, no trecho da Rua Ananias F. de Andrade e da
Rua Alba, bairro Cuniã, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Chapada do Parecis, no trecho
da Rua Marineide e Rua Fábia, bairro Cuniã,  no município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Chapada do Parecis, no trecho da Rua Marineide e
Rua Fábia, bairro Cuniã, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.

Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Jequiê, no trecho da Rua Ana
Nery e Rua Andréia, no bairro Cuniã,  no município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Jequiê, no trecho da Rua Ana Nery e Rua Andréia,
bairro Cuniã,  no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Marineide, no trecho da Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Andréia, bairro Cuniã, município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Marineide, no trecho da Rua Ananias F. de Andrade e
Rua Andréia, bairro Cuniã, no município de Porto Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A
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Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de fevereiro de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Enrico Caruso, no trecho entre
a Rua Paulo Fortes e Av. Mamoré, bairro Aponiã, município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Enrico Caruso, no trecho entre a Rua Paulo Fortes e Av.
Mamoré, bairro Aponiã, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações,  7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Tabiana, no trecho entre a Rua
Paulo Forte ao Final da Rua, bairro Aponiã, município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Tabiana, no trecho entre a Rua
Paulo Forte ao Final da Rua, bairro Aponiã, no município de
Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Antônio Maria Valença, no
trecho entre as Ruas Daniela e Caetano Donizete, bairro Aponiã,
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Antônio Maria Valença, no
trecho entre as Ruas Daniela e Caetano Donizete, bairro Aponiã,
município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.
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Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Av. Mamoré, no trecho entre a rua
Caetano Donizete ao Final da Av. Mamoré, bairro Aponiã,
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Av. Mamoré, no trecho da Rua Caetano Donizete ao Final
da Av. Mamoré, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Daniela, no trecho entre a Av.
dos Imigrantes e Linha da Eletronorte, bairro Aponiã, município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Daniela, no trecho entre a Av. dos Imigrantes e Linha
da Eletronorte, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições

adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Thelma Regina, no trecho entre
a Ruas Daniela e Av. Calama, bairro Aponiã, município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Thelma Regina, no trecho entre a Ruas Daniela e Av.
Calama, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Ouro Preto, no trecho entre a
Linha da Eletronorte e Av. dos Imigrante, bairro Aponiã,
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
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Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Ouro Preto, no trecho entre a Linha da Eletronorte e Av.
dos Imigrante, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Nunes Machado, no trecho entre
a Estrada da Penal e rua Prof. Gilberto, bairro Aponiã, município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Nunes Machado, no trecho entre a Estrada da Penal e
rua Prof. Gilberto, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua do Ouro, no trecho entre a
Rua Alba e Nunes Machado, bairro Aponiã, município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua do Ouro, no trecho entre a Rua
Alba e Nunes Machado, bairro Aponiã, município de Porto Velho/
RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Enrico Caruso, no trecho entre
a Rua Daniela e Av. Mamoré, bairro Aponiã, município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Enrico Caruso, no trecho entre
a Rua Daniela e Av. Mamoré, bairro Aponiã, município de Porto
Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
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Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Veleiros, no trecho entre as
Ruas Daniela e Canal, bairro Aponiã, município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Veleiros, no trecho entre as Ruas Daniela e Canal, bairro
Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Av. dos Emigrantes, no trecho entre
as Ruas Daniela e Canal, bairro Aponiã, município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Av. dos Emigrantes, no trecho entre as Ruas Daniela e Canal,
bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da rua Francisco Manoel da Silva, no
trecho entre as Ruas Daniela e Canal, bairro Aponiã, município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Francisco Manoel da Silva, no trecho entre as Ruas
Daniela e Canal, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da rua Luiz de Camões, no trecho entre
as Ruas Daniela e Canal, bairro Aponiã, município de Porto
Velho/RO.
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O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Luiz de Camões, no trecho entre as Ruas Daniela e
Canal, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da rua Clara Nunes, no trecho entre as
Ruas Daniela e Caetano Donizete, bairro Aponiã, município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Clara Nunes, no trecho entre as Ruas Daniela e Caetano
Donizete,bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Alba, no trecho entre a Av.
dos Imigrantes e Estrada da Penal, bairro Aponiã, município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Alba, no trecho entre a Av. 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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Antônio Vivaldi, no trecho
entre a Rua Daniela e Av. Mamoré, bairro Aponiã, município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Antônio Vivaldi, no trecho entre
a Rua Daniela e Av. Mamoré, bairro Aponiã, município de Porto
Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
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Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Paulo Fortes, no trecho entre
as ruas Consagração e Caetano Donizete, bairro Aponiã,
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Paulo Fortes, no trecho entre as ruas Consagração e
Caetano Donizete, bairro Aponiã, município de Porto Velho/
RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Sampa, no trecho entre a Av.
dos Imigrantes e Linha da Eletronorte, bairro Aponiã, município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica

da Rua Sampa, no trecho entre a Av. dos Imigrantes e Linha
da Eletronorte, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Joaquina, no trecho na Av. dos
Imigrantes e Linha da Eletronorte, bairro Aponiã, município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Joaquina, no trecho na Av. dos Imigrantes e Linha da
Eletronorte, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
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- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Canto Grande, no trecho entre
a Av. dos Imigrantes e Linha da Eletronorte, bairro Aponiã,
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Canto Grande, no trecho na Av. dos Imigrantes e Linha
da Eletronorte, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Camboriú, no trecho entre a Av.
dos Imigrantes e Linha da Eletronorte,  bairro Aponiã, município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Camboriú, no trecho na Av. dos Imigrantes e Linha da
Eletronorte, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua  Mato Grosso, no trecho entre
a Av. dos Imigrantes e Estrada da Penal, bairro Aponiã,
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Mato Grosso, no trecho na Av.
dos Imigrantes e Linha da Eletronorte, bairro Aponiã, município
de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Sérgio Carvalho, no trecho
entre as Ruas Daniela e Av. Calama, bairro Aponiã, município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Sérgio Carvalho, no trecho entre
as Ruas Daniela e Av. Calama, bairro Aponiã, município de
Porto Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A
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Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Jerônimo Ornelas, no trecho
entre as Ruas Daniela e Canal, bairro Aponiã, município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Jerônimo Ornelas, no trecho entre as Ruas Daniela e
Canal, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Andreia, no trecho entre a
Estrada da Penal e Av. Imigrantes, bairro Aponiã, município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Andréia, no trecho entre a Estrada da Penal e Av.
Imigrantes, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Leda Freitas, no trecho entre
as ruas Ananias Ferreira e Santo Angelo, bairro Aponiã,
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Leda Freitas, no trecho entre as ruas Ananias Ferreira
e Santo Angelo, bairro Aponiã, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Benedito Inocêncio, no trecho
entre as ruas União e Canal, bairro Socialista, município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Benedito Inocêncio, no trecho entre as ruas União e
Canal, bairro Socialista, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Larimar, no trecho entre as ruas
União e Canal, bairro Socialista, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Larimar, no trecho entre as ruas União e Canal, bairro
Socialista, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
P ortanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção

do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Beco da Lapa, no trecho entre
as ruas União e Plácido de Castro, bairro Socialista, município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Larimar, no trecho entre as
ruas União e Canal, bairro Socialista, município de Porto Velho/
RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Frei Caneca, no trecho entre
as Ruas União e Canal, bairro Socialista, município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Frei Caneca, no trecho entre
as Ruas União e Canal, bairro Socialista, município de Porto
Velho/RO.
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J U S T I F I C A T I V A

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo  Governador do Estado de Rondônia, com cópia
para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Tijuca, no trecho entre as Ruas
União e Canal, bairro Socialista, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Tijuca, no trecho entre as Ruas União e Canal, bairro
Socialista, município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos no mesmo objetivo é que solicito
aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de Março de 2016.
Dep. Leo Moraes - PTB

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 Recuperação Asfáltica na Rua Roraima, bairro
Caladinho, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, com

cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, a necessidade de Recuperação Asfáltica na Rua Roraima,
bairro Caladinho, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
A Presente propositura tem origem na manifestação de

uma cidadão que através das redes sociais, solicitou a
intervenção deste Parlamentar quanto à necessidade ora
apresentada.

Enviando uma equipe ao local, observou-se que a rua
Roraima, já fora asfaltada nas gestões anteriores, porém
atualmente encontra-se bastante deteriorada. Sabendo que o
Governo do Estado tem se preocupado em recuperar e asfaltar
diversas ruas em nossa capital apresentamos esta 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, 7 de Março de 2016.
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 Recuperação Asfáltica da Rua Jaú, bairro
Caladinho, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governo do Estado de Rondônia, com
cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
- DER, a necessidade de Recuperação Asfáltica na Rua Jaú,
bairro Caladinho, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
A Presente propositura tem origem na manifestação de

uma cidadão que através das redes sociais, solicitou a
intervenção deste Parlamentar quanto à necessidade ora
apresentada.

Enviando uma equipe ao local, observou-se que a rua
Roraima, já fora asfaltada nas gestões anteriores, porém
atualmente encontra-se bastante deteriorada. Sabendo que o
Governo do Estado tem se preocupado em recuperar e asfaltar
diversas ruas em nossa capital apresentamos esta 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, 7 de Março de 2016.
Dep. Aélcio da TV - PP

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PT DO B -
Requer à Mesa Diretora, que seja solicitado ao Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia -
DETRAN,  e ao mesmo tempo ao Secretário da Secretaria de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, SEPOG - no
que tange ao esclarecimento em relação a convocação dos
aprovados no Concurso nº 001 de 2014, do Departamento
Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN.
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O Parlamentar que o presente, requer à Mesa Diretora,
nos termos do artigo 29, XVIII, XXXIV c/c art. 31, § 3º da
Constituição Estadual, e do artigo 179 do Regimento Interno,
que seja solicitado ao Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN,  e ao mesmo tempo
ao Secretário da Secretaria de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão, SEPOG - no que tange ao esclarecimento
em relação a convocação dos aprovados no Concurso nº 001
de 2014, do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia -
DETRAN.

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

Nobres Parlamentares,
O presente Requerimento é necessário para apurar

informações pertinentes à Convocação dos Candidatos que
prestaram concurso para o órgão do DETRAN, sendo que até a
presente data somente ocorreram 3(três) convocações, sendo
que os demais candidatos aprovados estão sendo lesados em
relação ao seu direito líquido e certo em que elenca o STF, na
ADI 2931 e assim como no art. 37, inciso I e II, da Constituição
Federal em que dispõe:
“I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da Lei:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração”.

Da redação supracitada subtrai-se a regra que o
candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo
de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação.

Desta forma, solicito esclarecimento ao Diretor  do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia -
DETRAN, e ao mesmo tempo ao Secretário da Secretaria de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG,
informações supracitadas inerentes a convocação dos
candidatos aprovados no Concurso n° 001 de 2014 do DETRAN-
RO.

Face ao exposto, é que peço aos nobres Pares a
aprovação do presente Requerimento.

Plenário das Deliberações, 8 de março de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PT DO B -
Requer a Mesa Diretora, que seja solicitado ao Comandante
Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, pedido de
informações quanto a falta de Junta Médica, nas áreas da
Coordenadoria Regional de Policiamento - CRP II, no município
de Ji-Paraná/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, Requer a Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Comandante Geral da Polícia
Militar do Estado de Rondônia, com cópia ao Governador do
Estado de Rondônia, nos termos do art. 29, XVIII, XXXIV, 31, §
3º da Constituição Estadual, e do artigo 179 do Regimento
Interno, pedido de informações quanto a falta de Junta Médica,

nas áreas da Coordenadoria Regional de Policiamento - CRP
II, no município de Ji-Paraná/RO.

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

Nobres Parlamentares,
O presente Requerimento é necessário para apurar

informações no que tange à falta de junta médica, em razão
de que vários Policiais Militares, terem que, quando necessário,
se locomoverem até as Juntas Médicas da Cidade de Vilhena
ou Porto Velho para serem atendidos. Onde estas unidades
atendem somente 30 militares por dia, tendo os mesmos que
se conduzirem no dia anterior para que na madrugada possam
garantir suas vagas nas cidades citadas.

Outrossim, é imprescindível  que os Policiais Militares
no município de Ji-Paraná na área da CRP II, venham a ter
uma unidade de Junta Médica naquela região para melhor
atendimento da classe, sendo imprescindível a transferência
ou contratação de um profissional para o local.

Face ao exposto, é que peço aos nobres Pares, para a
aprovação do presente Requerimento.

Plenário das Deliberações, 8 de março de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PT DO B -
Indica ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão
competente, a necessidade de encascalhamento das estradas
vicinais na Vila do KM 46 da BR 319, sentido Humaitá, 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 precisão
do encascalhamento das estradas vicinais na Vila do Km 46 da
BR 319, sentido Humaitá, no município de Porto Velho/RO.

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
manutenção nas estradas vicinais da Vila do Km 46 da BR 319,
sentido Humaitá, no município de Porto Velho/RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura rural, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos o encascalhamento nas Estradas
Vicinais da Vila cima citada, buscando sanar a escassez da
comunidade residente na localidade.

É sabido que a melhoria nas condições de tráfego nas
estradas, trará mais qualidade de vida a todos, obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela localidade.

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

Plenário das Deliberações, 8 de março de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B
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INDICAÇÃO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PT DO B - Indica
ao Poder Executivo que interceda junto à Secretaria de Estado
da Educação de Rondônia - SEDUC, a necessidade de atender
à solicitação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Risoleta Neves, com reforma do Prédio, no município de Porto
Velho/RO.

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 precisão
de atender o pedido da Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Risoleta Neves, com reforma do estabelecimento
público, no município de Porto Velho/RO.

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

Nobres Parlamentares,
O atual aprendizado escolar estar relacionado, entre

outros, com a qualidade de vidas dos alunos, tanto dentro da
sala de aula como fora ela. Podendo concluir, que uma escola
que oferece uma estrutura física conservada, proporcionará
aos alunos, pais e aos funcionários, atendimento adequado
que dela necessitam, é educação ideal.

A educação é fator primordial para o futuro e direito de
todos, sendo dever do Estado garantir os direitos sociais da
sociedade.

Ademais a Constituição Federal, em seu artigo 205,
preceitua a seguinte redação in verbis:
“Art. 205  A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação do
trabalho”.

Desta forma, cumpre ressaltar que o objetivo central da
presente proposição é de atender os aspectos relacionados a
estrutura física da escola pública em questão, buscando uma
melhoria na qualidade de vida de todos aqueles que necessitam
utilizá-la como futuro de uma vida mais digna e melhor.

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

Plenário das Deliberações, 8 de março de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇAO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PT DO B -
Indica ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão
competente, a necessidade de reforma com urgência da
Delegacia de Polícia Civil, no distrito de Extrema, do município
de Porto Velho/RO.

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 atender à solicitação dos policias civis com reforma do
prédio, no Distrito de Extrema, do município de Porto Velho/
RO.

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

Nobres Parlamentares,
O objetivo desta indicação é solicitar ao Poder Executivo

que interceda junto ao órgão competente, sobre a precisão

Urgente de reforma na Delegacia de Polícia Civil, no distrito
de Extrema, do município de Porto Velho, com a finalidade de
preparar seu espaço físico e manter suas instalações em
melhores condições de funcionamento, proporcionando trabalho
digno aos policiais e mais conforto para os cidadãos que
procuram atendimento adequado.

Hoje a situação do estabelecimento é crítica. Iluminação
interna e externa precária, telhado quebrado correndo risco
de desabar, falta de portas internas e pintura nas paredes e
muros do imóvel.

Ademais a Constituição Federal, em seu artigo 143,
incisos I e II,  preceitua a seguinte redação in verbis:
“Art. 143 A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
I - Polícia Civil;
II - Polícia Militar.

Face ao exposto, é que pedimos aos nobres Pares a
aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 8 de março de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PT DO B -
Indica ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão
competente, a necessidade de atender a demanda dos policiais
militares com reforma do prédio no Distrito de Extrema, do
município de Porto Velho/RO.

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 atender à solicitação dos Policias Militares com restauração
do prédio, no Distrito de Extrema, do município de Porto Velho/
RO.

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

Nobres Parlamentares,
O objetivo desta indicação é solicitar ao Poder Executivo

que interceda junto ao órgão competente, sobre a precisão
Urgente de melhoramento do prédio no no distrito de Extrema,
do município de Porto Velho, com a finalidade de preparar seu
espaço físico e manter suas instalações em melhores condições
de funcionamento, proporcionando trabalho digno aos policiais
e mais conforto para os cidadãos que procuram atendimento
adequado.

Hoje a situação da repartição pública é crítica. Iluminação
interna e externa precária, telhado quebrado correndo risco
de desabar, falta de portas internas e pintura nas paredes e
muros do imóvel.

Ademais a Constituição Federal, em seu artigo 143,
inciso II,  preceitua a seguinte redação in verbis:
“Art. 143  A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
II - Polícia Militar.
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Face ao exposto, é que pedimos aos nobres Pares a
aprovação da presente indicação.

Plenário das Deliberações, 8 de março de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PT DO B - Indica
ao Poder Executivo, a necessidade de providências em  CARÁTER
DE URGÊNCIA, quanto ao terreno baldio localizado na Av. Jorge
Teixeira, entre as Ruas Herbert de Azevedo e Senador Álvaro
Maia, no bairro Embratel, em razão da DECLARAÇÃO DE
EMERGÊNCIA, EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao Poder
Executivo, nos termos do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do
Regimento Interno, a necessidade de providências em CARÁTER
DE URGÊNCIA, quanto ao terreno baldio localizado na Av. Jorge
Teixeira, entre as Ruas Herbert de Azevedo e Senador Álvaro
Maia, no bairro Embratel, em razão da DECLARAÇÃO DE
EMERGÊNCIA, EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE.

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

Nobres Parlamentares,
A presente indicação é necessária para solicitar

informações e providências no que tange a inundação que ocorre
no imóvel na Av. Jorge Teixeira, entre as ruas Herbert de
Azevedo e Senador Álvaro Maia, no bairro Embratel e devido a
várias denúncias de moradores próximos, em que o referido
imóvel tem se tornado um prolífero do mosquito Aedes Aegypti,
sendo que foram notificados pela Vigilância Epidemiológica
Municipal em que há casos da doença da dengue na região do
referido bairro, colocando em risco a vida dos moradores
vizinhos, sendo declarado Estado de Emergência.

Já foram realizada várias denúncias, sendo feitas várias
reportagens em relação ao descaso no local, porém até a
presente data, nenhuma providência fora tomada para sanar o
problema, e devido ao período das chuvas tal tem se agravado
cada vez mais.

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

Plenário das Deliberações, 8 de março de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICA MAURÃO DE CARVALHO - PP - Indica a necessidade
de Construção de Cobertura para Quadra de Esporte - E.E.E.F.M
Marcos Bispo da Silva, município de Ji-Paraná.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, através
da Secretaria de Estado da Educação SEDUC, no sentido de
viabilizar junto ao órgão competente, sobre a necessidade para
Construção de Cobertura Quadra de Esportes - EEEFM - Marcos
Bispo da Silva, município de Ji-Paraná.

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

Senhoras e Senhores Parlamentares,

O Parlamentar que o presente subscreve, faz tal
indicação, a pedido da Direção da referida Instituição Escolar,

para a Construção de Cobertura Quadra de Esporte EEEFM -
Marcos Bispo da Silva, município de Ji-Paraná. Consta ainda,
que o Estabelecimento de Ensino possui 20 salas de aulas,
formada por 51 turmas, com funcionalidade nos três períodos,
com um total de aproximadamente 1900 alunos regularmente
no ano de 2015.

E, na certeza de que a Educação, por parte do Chefe do
Executivo, sempre tem estado em constantes melhorias, tanto
nos ambientes físicos, como em Equipamentos; podendo a
comunidade estudantil, realizar suas atividades, tornando
possível, o aprendizado com a prática de esportes com eficácia
e uma Escola muito mais saudável, com possibilidade de se
criar condições para desenvolver programas esportivos em
condições adequadas.

Plenário das Deliberações, 8 de Novembro de 2015.
Dep. Maurão de Carvalho - PP

REQUERIMENTO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - PP
- Requer providências da Secretaria de Estado da Educação
reivindicação da EEEEFM - Marcos Bispo da Silva.

O Deputado que o presente subscreve, com base nos
preceitos regimentais, requer a Mesa Diretora, que seja
encaminhado pedido de providências a Secretaria de Estado
da Educação, com relação ao atendimento das reivindicações
da Escola Estadual Marcos Bispo da Silva, no município de Ji-
Paraná para analisar o direito democrático ao processo eleitoral
da escola com o intuito de legitimar aos Diretores oportunidades
de poder concorrer a um terceiro mandato.

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

Senhores Deputados,
Um dos papéis atribuído ao deputado é justamente o

de atuar como fiscalizador e mediador entre o Poder Executivo
e munícipes. O Parlamentar tem como meta essencial ser um
representante da população no trabalho de acompanhamento
das ações propostas pelo Poder Executivo, que como o próprio
nome diz, é quem executa as ações, programas e projetos
em benefício da coletividade.

Tal solicitação é de suma importância visto que
possibilitará aos mesmos dar continuidade aos trabalhos
desenvolvidos levando em consideração que transformar uma
idéia em realidade não é tarefa fácil pois depende de tempo e
disposição e responsabilidade independente das circunstâncias.
Diretores bons conseguem melhorar os resultados quando
ficam mais tempo na escola, pois é assim que conseguem
atingir o seu melhor desempenho.

Plenário das Deliberações, 14 de dezembro de 2015.
Dep. Maurão de Carvalho - PP

PROJETO DE LEI DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - PP
- Dispõe sobre a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual, Direta e Indireta, na fonte geradora, e a sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis, e dá providências.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Art. 1º A separação dos resíduos recicláveis descartados pelos
órgãos e entidades da administração pública estadual na fonte
geradora ser destinada às associações e cooperativas  de
materiais recicláveis (coleta seletiva solidária), no âmbito de
programas de incentivo a essas entidades.

Art. 2º Para fins desta lei, considera-se:
I - coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis
descartáveis, separados na fonte geradora, para destinação
às associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis;
II - resíduos recicláveis e descartados: materiais passíveis de
retorno ao seu ciclo produtivo, rejeitados e inaproveitáveis pelos
órgãos e entidades da administração pública estadual direta e
indireta.

Art. 3º Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública
estadual e associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos:
I - estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores
de materiais  recicláveis que tenham catação como única fonte
de renda;
II - não possua fins lucrativos;
III - possuam infraestrutura para realizar  a triagem e a
classificação dos resíduos recicláveis descartados;
IV - apresentam o sistema de rateio entre os associados e
cooperados;
V - estarem as associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis cadastradas perante a Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Rondônia.
Parágrafo único - A comprovação das exigência previstas nos
incisos I e II será feita mediante apresentação do estatuto ou
contrato social e a comprovação das exigência previstas nos
incisos III e IV será feita por meio de declaração das respectivas
associações e cooperativas.

Art. 4º As associações e cooperativas habilitadas  poderão
firmar acordo, perante a Comissão para a Coleta Seletiva
Solidária a que se refere o art. 5º para partilha dos resíduos
recicláveis descartados.
§ 1º - Caso não haja consenso, a Comissão para a Coleta
Seletiva Solidária realizará sorteio, em sessão pública, entre
as respectivas associações e cooperativas devidamente
habilitadas, que firmarão termo de compromisso com ó órgão
ou entidade, com o qual foi realizado o sorteio, para efetuar a
coleta dos resíduos recicláveis descartados regularmente.
§ 2º - Na hipótese do § 1º, deverão ser sorteados até quatro
associações ou cooperativas, sendo que cada uma realizará a
coleta, nos termos definidos nesta lei, por um período
consecutivo de seis meses, quando outra associação ou
cooperativa assumirá a responsabilidade, seguida a ordem do
sorteio.
§ 3º - concluído o prazo de seis meses do termo de
compromisso da última associação ou cooperativa sorteada,
um novo processo de habilitação será aberto.

Art. 5º Será constituída uma Comissão para a Coleta Seletiva
Solidária, no âmbito de cada órgão e entidade da administração
pública estadual direta e indireta, no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da publicação desta Lei.
§ 1º A Comissão para Coleta Seletiva Solidária será composta
por, no mínimo 3 (três) servidores designados pelos respectivos
titulares de órgãos e entidades púbicas.
§ 2º A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária deverá
implantar e supervisionar a separação dos resíduos recicláveis
descartados, na fonte geradora, bem como a sua destinação
para as associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis , conforme dispõe esta Lei.
§ 3º  A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária de cada
órgão ou entidade da administração pública estadual direta e
indireta apresentará aos seus respectivos geradores,
semestralmente, avaliação do processo de separação dos
resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis.

Art. 6º Deverão ser implementadas ações de publicidade de
utilidade pública, que assegurem a lisura e igualdade de
participação das associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis no processo de habilitação mencionado
nesta Lei.

Art. 7º Sempre que possível, deverão os gestores estimular o
descarte dos resíduos recicláveis, com vistas no âmbito de cada
entidade da administração pública do Estado de Rondônia o
uso racional dos materiais de trabalho, evitando o desperdício
e promovendo a conscientização em prol do meio ambiente.

Art. 8º Esta Lei segue os princípios traçados pela Lei Federal
nº 12.305, de 02 de agosto de 2010,  a qual institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, devendo entrar em vigor na data
de sua publicação.

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

Senhores Deputados,
Versa o presente Projeto de Lei sobre a separação dos

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, destinando-
se às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis, dentre outras providências necessárias para o eficaz
funcionamento da Lei.

Conforme é de amplo conhecimento, os órgãos públicos
consomem grande quantidade de materiais para o seu devido
funcionamento, sendo a maior parte destes descartados sem
qualquer preocupação ou atenção ao meio ambiente.

Papéis, copos descartáveis, lâmpadas, cartuchos de
impressoras, vasilhames de vidro e metal são apenas exemplos
de materiais rotineiramente descartados, sem que se pense
em uma possibilidade de aproveitamento ou destinação final
adequada.

Destinando os referidos resíduos recicláveis às
associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis, este Projeto de Lei alcança pelo menos três
louváveis intenções:
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a) direciona os resíduos recicláveis para um destina adequado,
possibilitando o seu reaproveitamento;
b) estimula o funcionamento das associações e cooperativas
dos catadores de materiais recicláveis;
c) promove a conscientização acerca do uso e descarte racional
dos materiais recicláveis, minimizando agressões ao meio
ambiente.

A ausência de uma política de separação de resíduos
recicláveis e de uso racional de materiais disponibilizados para
expediente promove maiores despesas no âmbito da
administração pública e torna o Estado um contumaz agente
poluidor, no instante em que pode evitar lançar no meio ambiente
materiais não degradáveis.

Nobres Deputados,
Pensando na ausências dessas políticas, o presente

Projeto de Lei tem um caráter educativo, estimulando para que
em reuniões, campanhas internas e mesmo envolvendo os
servidores no processo seletivo das associações e cooperativas
dos catadores de materiais recicláveis, possa se criar uma
conscientização acerca do uso racional dos materiais recicláveis
utilizado nos ambientes de trabalho.

Estimula-se atitudes individuais, mas que possuem
relevantes resultados ao longo do tempo, tanto para a
administração pública quanto para aqueles que sobrevivem da
reciclagem. Busca-se também disciplinar um processo seletivo
das entidades catadores de materiais recicláveis, promovendo
a transparência da seleção e estimulando a participação dos
servidores nas Comissões para a Coletiva Seletiva Solidária de
cada órgão ou entidade da Administração Pública Estadual.

Além do mais, com a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual, Direta e Indireta, na fonte geradora, e a sua
destinações às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis, estamos dando uma destina correta e
evitando o risco à saúde pública por conta dos criadouros do
mosquito Aedes Aegypti que estão sendo encontrados e que
devem ser combatidos haja vista o fato de agora estarmos de
frente de mais dois tipos de riscos, que são a febre Chikungunya
e o Zika Vírus, ambos também transmitidos pelo mosquito Aedes
Aegypti.

São por estas razões que se acredita na aprovação desta
Projeto de Lei pelos ilustres representantes desta Casa
Legislativa.

Plenário das Deliberações, 24 de fevereiro de 2016.
Dep. Maurão de Carvalho - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PT DO B - Indica
ao Poder Executivo, que interceda ao órgão competente, a
necessidade de cascalhamento das estradas vicinais na Vila do
KM 46 da BR-319, sentido Humaitá, no município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nas forma
regimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Poder Executivo, Urgentemente a precisão
de encascalhamento das estradas vicinais na Vila do KM 46 da
BR-319, sentido Humaitá, no município de Porto Velho/RO.

Plenário das Deliberações, 8 de março de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

INDICAÇÃO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - PP -
Indica a necessidade de Massa Asfáltica, para o pátio da
Unidade da Polícia Civil, no município de Ministro Andreazza.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, através
do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, no sentido de viabilizar a possibilidade de 800m²
(oitocentos metros quadrados) de massa asfáltica, para
Calçamento de Pátio da Unidade da Polícia Civil, no município
de Ministro Andreazza.

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

Senhoras e Senhores Deputados,
O Parlamentar que o presente subscreve, faz tal

indicação a Pedido do Prefeito Municipal Sr. Neuri Carlos Persch,
demonstrando a necessidade da aplicação da “Massa Asfáltica”,
no pátio da Unidade da Polícia Civil, para calçamento, pois
haja com eficiência e durabilidade, onde o trânsito de veículos
e pedestres é constante. Pois vem ocorrendo transtornos, sendo
a referida Unidade vem oferecendo serviços à população
diariamente, assim como policiais que transitam no local.

Sabendo-se ainda, que a Prefeitura de Ministro
Andreazza, entrará na contra-partida com a terraplanagem,
sanando preliminarmente, para que seja implantado a Massa
Asfáltica posteriormente.

E, na certeza, por parte do Chefe do Executivo Estadual,
que sempre tem estado em constantes melhorias do serviço
nos prédios públicos do Estado.

Plenário das Deliberações, 9 de Dezembro de 2015.
Dep. Maurão de Carvalho - PP

REQUERIMENTO DEPUTADO SÓ NA BENÇA - PMDB - Requer
a Mesa Diretora nos termos regimentais, a realização de uma
Sessão Solene, no dia 25 de abril de 2016, às 15hs, no Plenário
da Assembléia Legislativa para se efetivar a entrega do título
de cidadão honorífico do Estado de Rondônia, ao senhor Dr.
Confúcio Aires Moura.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, requer a Mesa Diretora, que seja aprovado a
realização de Sessão Solene, no dia 25 de abril de 2016, às
15hs, no Plenário da Assembléia Legislativa para se efetivar a
entrega do título de cidadão honorífico do Estado de Rondônia,
ao senhor Dr. Confúcio Aires Moura, conforme Decreto
Legislativo  nº 611, de 22/10/2015, publicado no DOE  nº 176,
de 22/10;/2015

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

Nobres Deputados,
Pelos relevantes serviços prestados à população do

Estado e sua contribuição política para o crescimento de nosso
Estado, torna-se merecedor desta honrosa homenagem que
lhe presta a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Só na Bença - PMDB
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INDICAÇÃO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO - PT - Indica
ao Senhor Governador do Estado, a necessidade da substituição
da ponte sobre o Rio das Garças localizada na Estrada da Bacia
Leiteira - km 04 da BR 364, sentido Cuiabá.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao senhor Governador do Estado, a
necessidade da construção da ponte sobre o Rio das Garças
localizada na Estrada da Bacia Leiteira - Km 04 da BR 364,
sentido Cuiabá.

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

A referida ponte está localizada sobre o Rio das Garças
na Estrada da Bacia Leiteira no Km 04, e encontra-se em
péssimas condições com risco de desabamento, pois a sua
estrutura está totalmente comprometida.

Na Estrada da Bacia Leiteira existem cerca de 12 ramais,
nesta localidade residem mais de 450 famílias, sendo uma
estrada de muita trafegabilidade, inclusive de ônibus escolares,
colocando em risco a vida das pessoas que passam pela mesma.
Caso ocorra o desabamento, terá ainda o agravante do
isolamento das famílias que moram na região, pois a ponte é o
único acesso que os moradores tem para chegar a Porto Velho
e demais regiões.

Por isso é de suma importância que se faça a construção
(substituição) desta via de acesso para a comunidade da Bacia
Leiteira do Rio das Garças.

Conto com o apoio aos nobres Pares para a aprovação
desta indicação.

Plenário das deliberações, 3 de Março de 2016.
Dep. Ribamar Araújo - PT

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO - PT - Indica
ao Exmo. Governador do Estado de Rondônia com cópia à
SEAGRI, da necessidade de construção de um Laboratório de
Alevinos na Colônia de Pescadores localizada na BR 429
pertencentes ao município de São Francisco do Guaporé.

O Deputado que este subscreve, nos termos regimentais
cabíveis, indica ao Exmo Governador do Estado de Rondônia
com cópia à SEAGRI, da necessidade de construção de um
Laboratório de Alevinos na Colônia de Pescadores localizada
na BR 429 pertencentes ao município de São Francisco do
Guaporé

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

Senhores Deputados,
Nossa propositura se dá em atendimento não apenas a

Colônia de Pescadores, mas de toda a população de São
Francisco do Guaporé e proximidades. Como bem sabemos
encontramos na produção o início da identidade de um
agricultor. A partir dessas identidade e conquistas ele se vê
inserido numa relação que envolve a segurança familiar e a
utilização de sua mão de obra. Conhecedor dessa realidade
insta afirmar, mais uma vez, que maiores investimentos
precisam ser realizados no setor rural bem como devem ser
inseridas as políticas públicas que venham contemplar a
organização e o crescimento dos diversos ramos do setor

produtivo. Quem se dedica a produção, a cada ano, tem que
se adequar  para o diversos ramos do setor produtivo. Quem
se dedica a produção, a cada ano, tem que se adequar para o
necessário cumprimento das exigências que asseguram a
segurança alimentar bem como aquelas voltadas para o
gerenciamento de sua propriedade. Desas forma isso implica
em ampliação de capacitação que assegure também um
necessário equilíbrio de competitividade dentro do mercado. A
construção de um laboratório de alevinos vai permitir não apenas
a produção de alevinos , mas, sobretudo, o melhoramento
genético, como também a “cria e engorda” das espécies nobres
da nossa região, vindo favorecer certamente a expansão de
um mercado que tem grande potencial em nosso Estado.

Sendo estas as nossas justificativas, solicitamos a
aprovação do Parlamento.

Plenário das deliberações, 4 de Março de 2016.
Dep. Lazinho da FETAGRO - PT

REQUERIMENTO COLETIVO - Requerem a Mesa Diretora a
concessão de Voto de Louvor aos integrantes da corporação
do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Rondônia.

Os Parlamentares que o presente subscrevem, requerem
a Mesa Diretora, ouvido o douto Plenário, na forma regimental,
consoante o estatuído no artigo 181, inciso XII, Voto de Louvor
aos integrantes da corporação do Corpo de Bombeiros Militares
do Estado de Rondônia (CBMRO), pelos atos de coragem,
bravura, prevenção, combate, salvamentos e socorros públicos,
exercendo sempre suas atividades de Defesa Civil com
dedicação a corporação.

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

A presente proposição tem por escopo homenagear com
Voto de Louvor os integrantes da corporação do Corpo de
Bombeiros Militares do Estado de Rondônia, pela árdua função
que exercem em prol da Segurança Pública e da Defesa Civil.
É sabido que a atividade fim desse órgão de segurança pública
consignado é de prevenção e combate a incêndio, busca,
salvamento e defesa civil, consoante o preceituado no artigo
144, inciso V,  5º , Parte final da Carta Magna, in verbis:
Art. 144  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:
V - policiais militares e corpo de bombeiros militares (grifamos)
§ 5º às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros
militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividade de defesa civil.

As atribuições e funções do corpo de bombeiros militares
diz respeito a tranquilidade pública e a salubridade pública,
ambas constituem a integração da ordem pública.

Importante frisar nesta oportunidade que o Corpo de
Bombeiros Militares no Brasil, foi criada pelo então Imperador
D. Pedro II em 1856.

Com a Proclamação da República, os Estados que
possuíam melhores condições financeiras passaram a constituir
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seus próprios Corpos de Bombeiros, corporações criadas dentro
da estrutura das Forças Estaduais, antiga denominação das
atuais polícias militares.

No ano de 1915, a legislação federal passou a permitir
que as forças militarizadas dos Estados pudessem ser
incorporadas ao Exército Brasileiro, em caso de mobilização
nacional.

Em 1917 o Corpo de Bombeiro da Capital Federal tornou-
se oficialmente Reserva do Exército, posteriormente a referida
corporação então integrantes das forças Estaduais, participaram
com vigor dos conflitos armados que atingiram o país.

Em destarte, ressalta-se que o patrono do Corpo de
Bombeiros Militares foi o imperador D. Pedro II, conforme o
mencionado acima, este representou e representa uma grande
nobreza de espírito e coração, monarca humano, criador do
Corpo de Bombeiros do Brasil, em 02 de julho de 1856, data
esta que passou a ser comemorada pelo dia tão importante de
uma profissão tão essencial para a vida e dignidade de todo
cidadão.

Assim, em respeito e reconhecimento da nobre e notável
atividade exercida pelos integrantes do Corpo de Bombeiros
Militares do Estado de Rondônia - CBMRO, bem como o
importante e essencial função exercida por sua corporação em
razão da segurança pública de todos, é que requeiro nesta
Casa de Leis, junto aos nobres e ilustres Pares a aprovação do
presente proposição.

Plenário das Deliberações, 2 de março de 2016.
Dep. Neidson - PT do B
Dep. Jesuino Boabaid - PT do B
Dep. Só na Bença - PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Bernardo Simão (2), no trecho
entre a Rua Percy Holder e Rua Cabo Lira, bairro Cidade do
Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Bernardo Simão (2), no trecho
entre a Rua Percy Holder e Rua Cabo Lira, bairro Cidade do
Lobo, no Município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção

do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 18 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Samuel Freitas, no trecho entre
a Rua Emílio Feitoza e Rua Capitão Silvio, bairro Cidade do
Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Samuel Freitas, no trecho entre
a Rua Emílio Feitoza e Rua Capitão Silvio, bairro Cidade do
Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 18 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Bernardo Simão (1), no trecho
entre a Rua Emílio Feitoza e Rua Capitão Silvio, bairro Cidade
do Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Bernardo Simão (1), no trecho
entre a Rua Emílio Feitoza e Rua Capitão Silvio, bairro Cidade
do Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.
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J U S T I F I C A T I V A

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 18 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Geraldo Peres (2), no trecho
entre a Rua Percy Holder e Rua Brilhante, bairro Cidade do
Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Geraldo Peres (2), no trecho
entre a Rua Percy Holder e Rua Brilhante, bairro Cidade do
Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia

ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Raimundo André, no trecho da
Rua Eduardo C. Silva e da Rua Galileu Galilei, bairro Cidade do
Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de de Estradas de Rodagem e Transportes– DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Raimundo André, no trecho da
Rua Eduardo C. Silva e da Rua Galileu Galilei, bairro Cidade do
Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Aquiles Paraguassu, no trecho
entre a Rua Maldonado e Rua Mister Mackenzie, bairro Cidade
do Lobo, no município de porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Aquiles Paraguassu, no trecho
entre a Rua Maldonado e Rua Mister Mackenzie, bairro Cidade
do Lobo, no município de porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
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Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Grafita, no trecho entre a Rua
Hugo Ferreira ao Canal, bairro Cidade do Lobo, no município
de porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada, Rodagens e Transporte – DER, que
determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua Hugo Ferreira ao Canal, bairro
Cidade do Lobo, no município de porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
Portanto, a população local está desamparada, visto que até
hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município. Assim
sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção do
Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Hugo Ferreira, no trecho entre
a Rua Elias de Souza e Rua Geraldo Siqueira, bairro Cidade Do
Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a

pavimentação asfáltica da Rua Hugo Ferreira, no trecho entre
a Rua Elias de Souza e Rua Geraldo Siqueira, bairro Cidade
Do Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Grafita, no trecho entre a
Rua Emílio Feitosa e Rua Mamba, bairro Cidade Do Lobo, no
município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua Grafita, no trecho entre a Rua
Emílio Feitosa e Rua Mamba, bairro Cidade Do Lobo, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Capitão Silvio, no trecho entre
a Av. Campos Sales ao Canal, bairro Cidade Do Lobo, no
município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua Capitão Silvio, no trecho entre
a Av. Campos Sales ao Canal, bairro Cidade Do Lobo, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Cabo Lira, no trecho entre a
Rua Humberto Florêncio e Rua Geraldo Siqueira, bairro Cidade
Do Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua Cabo Lira, no trecho entre a
Rua Humberto Florêncio e Rua Geraldo Siqueira, bairro Cidade
Do Lobo, no município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Magno Arsolino, no trecho da
Rua Aquiles Paraguassu, bairro Cidade Do Lobo, no município
de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua Magno Arsolino, no trecho da
Rua Aquiles Paraguassu, bairro Cidade Do Lobo, no município
de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Pera, no trecho  da Rua Caqui
ao Final da Rua, bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
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Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua Pera, no trecho  da Rua Caqui
ao Final da Rua, bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Estreito, no trecho da Rua Mauá
ao Canal, bairro Cohab, no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua Estreito, no trecho da Rua Mauá
ao Canal, bairro Cohab, no município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Alfazema, no trecho da Rua
do economista e Rua Hortelã, bairro Cohab, no município de
Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  Rua  Alfazema, no trecho da Rua do
economista e Rua Hortelã, bairro Cohab, no município de Porto
Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Cravo, no trecho da Rua
Aroeira e Rua Algodoeiro, bairro Cohab, no município de Porto
Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada, Rodagens e Transporte – DER, que
determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua  Cravo, no trecho da Rua
Aroeira e Rua Algodoeiro, bairro Cohab, no município de Porto
Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
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acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Hortelã, no trecho da Rua São
Sebastião e Rua São Miguel, bairro Cohab, no município de
Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua  Hortelã, no trecho da Rua São
Sebastião  e Rua São Miguel, bairro Cohab, no município de
Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Monte Santo, no trecho da Rua
Urtiga Vermelha  e Rua Sucupira, bairro Cohab, no município
de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,

que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua  Monte Santo, no trecho da Rua
Urtiga Vermelha  e Rua Sucupira, bairro Cohab, no município
de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Mauá, no trecho da Rua Monte
Santo  ao Canal, bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica Rua  Mauá, no trecho da Rua Monte
Santo  ao Canal, bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Maçã, no trecho da Rua São
Miguel e Rua Piquiás, bairro Cohab, no município de Porto Velho
– Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica Rua  Maçã, no trecho da Rua São Miguel
e Rua Piquiás, bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Lima, no trecho da Rua Caqui e
Rua Aquariquara, bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica Rua Lima, no trecho da Rua Caqui e
Rua Aquariquara, bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

 INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Jambo (2), no trecho da Rua
Piquiás e Rua Aquariquara, bairro Cohab, no município de Porto
Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica Rua  Jambo (2), no trecho da Rua
Piquiás e Rua Aquariquara, bairro Cohab, no município de Porto
Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Jambo (1), no trecho da Rua
São Miguel e Rua Murici, bairro Cohab, no município de Porto
Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
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Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica Rua  Jambo (1), no trecho da Rua São
Miguel e Rua Murici, bairro Cohab, no município de Porto Velho
– Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Tela, no trecho da Rua Angico e
Rua Algodoeiro, bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica Rua Tela, no trecho da Rua Angico e
Rua Algodoeiro, bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Tatuíra, no trecho da Rua Monte
Santo ao Canal, bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da  Rua Tatuíra, no trecho da Rua Monte
Santo ao Canal, bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Tangerina, no trecho da Rua
Piquiás e Rua Aquariquara, bairro Cohab, no município de Porto
Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica   Rua Tangerina, no trecho da Rua
Piquiás e Rua Aquariquara, bairro Cohab, no município de Porto
Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
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Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Melância, no trecho da Rua Caqui
ao Final da Rua,  bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica Rua Melancia, no trecho da Rua Caqui
ao Final da Rua,  bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua Abil, no trecho da Rua Piquiás e
Rua Aquariquara,  bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,

que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  Rua Abil, no trecho da Rua Piquiás e
Rua Aquariquara,  bairro Cohab, no município de Porto Velho
– Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Piauí, no trecho da Rua
Jaguarai e Rua Arruba,  bairro Cohab, no município de Porto
Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Piauí, no trecho da Rua Jaguarai
e Rua Arruba,  bairro Cohab, no município de Porto Velho –
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua São Sebastião, no trecho da
Rua São Miguel e Rua Aquariquara,  bairro Cohab, no município
de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua São Sebastião, no trecho da
Rua São Miguel e Rua Aquariquara,  bairro Cohab, no município
de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Machado de Assis, no trecho da
Rua Maria de Lourdes  e Av. José Vieira Caúla,  bairro Igarapé,
no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Machado de Assis, no trecho
da Rua Maria de Lourdes  e Av. José Vieira Caúla,  bairro
Igarapé, no município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Chapada do Parecis (2), no
trecho entre a Rua Fábia e Av. José Vieira Caúla,  bairro Igarapé,
no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Chapada do Parecis (2), no
trecho entre a Rua Fábia e Av. José Vieira Caúla,  bairro Igarapé,
no município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Santa Clara, no trecho entre a
Rua Trizidela  e Av. Calama,  bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
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que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Santa Clara, no trecho entre a
Rua Trizidela  e Av. Calama,  bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Michele, no trecho entre a Rua
Fábia  e Av. Mamoré,  bairro Igarapé, no município de Porto
Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Michele, no trecho entre a Rua
Fábia e Av. Mamoré,  bairro Igarapé, no município de Porto
Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB- Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Neuza, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade   e Rua Daniela,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Neuza, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade   e Rua Daniela,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Vaticano, no trecho entre a
Rua Coimbra e Av. Pinheiro Machado,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Vaticano, no trecho entre a
Rua Coimbra e Av. Pinheiro Machado,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
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Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua Elsio Brandão, no trecho entre
a Rua Fábia e Av. Calama, bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Elsio Brandão, no trecho entre
a Rua Fábia e Av. Calama,  bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Santo Ângelo, no trecho entre
as Rua Leda Freitas e Pablo Picasso,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a

pavimentação asfáltica  da Rua Santo Ângelo, no trecho entre
as Rua Leda Freitas e Pablo Picasso,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB- Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Inglaterra, no trecho entre a
Rua Leda Freitas e Av. Pinheiro Machado,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no
uso das suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de  Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Inglaterra, no trecho entre a
Rua Leda Freitas e Av. Pinheiro Machado,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB- Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Chirleane, no trecho entre a
Rua Daniela e Rua Andréia,  bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Chirleane, no trecho entre a
Rua Daniela e Rua Andréia,  bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Vera, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Inglaterra,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Vera, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Inglaterra,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Chirleane, no trecho entre a
Rua Daniela e Rua Andréia,  bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Chirleane, no trecho entre a
Rua Daniela e Rua Andréia,  bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Janaína, no trecho entre a
Rua Ananias F. de Andrade e Rua Daniela,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
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que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Janaína, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Daniela,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Vera, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Daniela,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Vera, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Daniela,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB- Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Thelma Regina, no trecho entre
a Rua Fábia e Av. Calama,  bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Thelma Regina, no trecho entre
a Rua Fábia e Av. Calama,  bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB- Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Maria de Lourdes, no trecho
entre a Rua Ananias F. de Andrade e Rua Daniela,  bairro
Igarapé, no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Maria de Lourdes, no trecho
entre a Rua Ananias F. de Andrade e Rua Daniela, bairro
Igarapé, no município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
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Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Francisco Barros, no trecho entre
a Rua Bom Jardim e Rua Andréia,  bairro Igarapé, no município
de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Francisco Barros, no trecho
entre a Rua Bom Jardim e Rua Andréia,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Cristina, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Andréia,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,

que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Cristina, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Andréia,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para
a pavimentação asfáltica da Rua Trizidela, no trecho entre a
Av. Mamoré e Rua Daniela, bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Trizidela, no trecho entre a Av.
Mamoré e Rua Daniela,  bairro Igarapé, no município de Porto
Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.
Certos de estarmos todos impregnados no mesmo objetivo é
que solicito aos nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Juliana , no trecho entre a Rua
Francisco Barros e Rua Pantheon,  bairro Igarapé, no município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Juliana , no trecho entre a Rua
Francisco Barros e Rua Pantheon,  bairro Igarapé, no município
de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Francisco Barros, no trecho
entre a Av. Mamoré ao Final da Rua, bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Francisco Barros, no trecho
entre a Av. Mamoré ao Final da Rua,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Cristina, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Andréia,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Cristina, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Andréia,  bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Santa Clara, no trecho entre a
Rua Trizidela e Av. Calama, bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
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que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Santa Clara, no trecho entre a
Rua Trizidela e Av. Calama,  bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para   a
pavimentação asfáltica da Rua Francisco Barros, no trecho entre
a Av. Mamoré ao Final da Rua, bairro Igarapé, no município de
Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de  Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica  da Rua Francisco Barros, no trecho
entre a Av. Mamoré ao Final da Rua, bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito ao nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Michele, no trecho entre a Rua
Fábia e Av. Mamoré, bairro Igarapé, no município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica da Rua Michele, no trecho entre a Rua
Fábia e Av. Mamoré, bairro Igarapé, no município de Porto
Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB - Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Cristina, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Daniela, bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Vera, no trecho entre a Rua
Ananias F. de Andrade e Rua Daniela, bairro Igarapé, no
município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
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acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB- Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Maria de Lourdes, no trecho
entre a Rua Ananias F. de Andrade e Rua Daniela, bairro
Igarapé, no município de Porto Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso das
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, INDICA ao Governado do Estado com cópia ao
Departamento de Estrada, Rodagens e Transporte – DER, que
determine a adoção de medidas necessárias para  a
pavimentação asfáltica  da Rua Maria de Lourdes, no trecho
entre a Rua Ananias F. de Andrade e Rua Daniela, bairro
Igarapé, no município de Porto Velho – Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, toma-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

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 Sampa, Bairro
Aponiã, município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópia para o DER – Departamento de Estradas de Rodagem e

Transportes - DER, a necessidade de Pavimentação asfáltica
na Rua Sampa, 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 muitas outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção de 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, 2 de março de 2016.
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 Leda Freitas,
Bairro Aponiã, 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 Leda Freitas, 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  recuperar e asfaltar diversas ruas em nossa capital
trazendo qualidade de vida à população. Sabemos porém, que
há ainda muitas outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção de 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, 2 de março de 2016.
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 Conclusão da Pavimentação Asfáltica  na Av.
dos Imigrantes, Bairro Aponiã, 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 Conclusão da
Pavimentação asfáltica na Av. dos Imigrantes, Bairro Aponiã,
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 muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção de 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, 2 de março de 2016.
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 Conclusão da Pavimentação Asfáltica  na Rua
Daniela, bairro Aponiã, 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 Conclusão da Pavimentação
asfáltica na Rua Daniela, 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 muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção de 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, 2 de março de 2016.
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 Paulo Fortes,
Bairro Aponiã, 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 Paulo Fortes, 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 muitas outras ruas, em diversos bairros que necessitam
de atenção de 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, 2 de março de 2016.
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 Sergio
Carvalho, Bairro Aponiã, 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 Sergio Carvalho, 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 muitas outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção de 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, 2 de março de 2016.
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 Mato Grosso,
Bairro Aponiã, 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 Mato Grosso, 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 muitas outras ruas, em diversos bairros que
necessitam de atenção de 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, 2 de março de 2016.
Dep. AÉLCIO DA TV - PP
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PROJETO DE RESOLUÇÃO COLETIVA – Acrescenta dispositivo
ao Regimento Interno da ALE.

Art. 1° Fica acrescentado o § 4° ao artigo 167 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
aprovado pela Resolução n° 32, de 21 de agosto de 1990, com
a seguinte redação.
“Art. 167-.............................................................................
...............................................................................................................................
§4° Cada parlamentar poderá conceder 01 título honorífico de
Cidadão do Estado de Rondônia e 05 (cinco) títulos honoríficos
de Honra ao Mérito, por ano.

Art.2°  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 tomando a iniciativa em apresentar esta

propositura, com a finalidade em alterar o atual texto do nosso
Regimento Interno, no dispositivo que disciplina a questão de
concessão de títulos honoríficos. Com o acréscimo do parágrafo
4º ao artigo 167 do Regimento Interno, a nossa pretensão é
definir o número máximo de títulos honoríficos a ser concedido
por cada parlamentar, anualmente.

Tal disciplinamento se faz necessário, considerando trata-
se de títulos honoríficos, os quais não podem em hipótese
alguma, serem concedidos sem que haja um efetivo controle,
até para que tais títulos sejam devidamente valorizados. Caso
contrário, perde a sua razão essencial, que é homenagear
personalidades que realmente contribuíram de forma efetiva e
diferenciada ao Estado de Rondônia.

Portanto, a nossa proposta não é no sentido de tão
somente  restringir o número d concessão dos respectivos títulos
honoríficos, ou seja, prejudicar nossos pares, mas sim, para
que tal comenda seja valorizada e até mesmo, de certa forma,
protegida em sua finalidade precípua, quando nós
parlamentares, desejamos homenagear aqueles que realmente
fazem jus ao recebimento de tão nobre homenagem.

Diante disso, e certo de que seremos merecedores do
apoio e o voto dos nobres pares, desde já contamos co todos
os colegas.

Plenário das Deliberações, 2 de março de 2016.
Coletivo

INDICAÇÃO DEPUTADO ESTADUAL SÓ NA BENÇA – PMDB
– Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia, que interceda junto ao Departamento de Estradas
de Rodagem e Transportes – DER,  sobre a necessidade de
recuperação da RO-010 e RO-481, entre os Municípios de Rolim
de Moura e São Miguel do Guaporé/RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de recuperação da RO-010 e RO-481, entre os
Municípios de Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé/RO,
com tapa buracos recapeamento e sinalização.

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

Nobres Deputados,
Tal solicitação se faz necessária pelo fato de que a RO-

010 e RO-481, encontra-se em péssimo estado de conservação,
com vários buracos sem acostamento, necessitando
urgentemente de reparos. As, mas condições da referida RO-
010  RO-481, tem prejudicado o escoamento da produção
agrícola e pecuária da região, que é basicamente formada por
pequenas propriedades familiares que produz diversos tipos
de grãos e hortifrutigranjeiros em geral ( arroz, feijão, café,
tomate, alface, repolho, etc. ).

Não podemos deixar de lembrar da produção de gado
de corte e de leite que vem se destacando com auto índice de
produção por se tratar de uma região de terás férteis e auto
índice pluviométrico.

Cabe lembrar ainda que as mas condições tem
prejudicado o transporte de pacientes, e causados inúmeros
prejuízos aos usuários, ocasionado quebra de veículo, pneus
cortados entre outros danos materiais, podendo até causar
danos pessoais através de acidente  devido as mas condições
das referidas rodovias.

Conto com o apoio dos nobres parlamentares, Governo
do Estado na pessoa do nobre governador e diretor geral do
Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura
Urbana –DER  para atender a referida reivindicação.

Plenário das Deliberações, 8 de março de 2016.
Dep. SÓ NA BENÇA – PMDB

REQUERIMENTO COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA –
Requer à Mesa Diretora que seja encaminhado ao Senhor
Governador do Estado, pedido de informações sobre a lotação
de Agentes Penitenciários e Sócio Educadores.

O Presidente da Comissão de Segurança Pública, que o
presente subscreve, nos termos dos artigos 29, inciso XVIII e
31, § 3° da Constituição Estadual, c/c art. 179, inciso III do
Regimento Interno, requer à Mesa Diretora, que seja
encaminhado ao Senhor Governador do Estado pedido de
informações referente ao quantitativo de Agentes penitenciários
e Sócio Educadores cedidos a outros órgãos do Estado, bem
como sobre a existência de Recomendação do Ministério Público
negando a possibilidade de cedência desses servidores a outros
órgãos.

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

Senhoras e Senhores Parlamentares,
O objetivo de nosso Requerimento é esclarecer sobre a

existência de Agentes Penitenciários e Sócio Educadores cedidos
a outros órgãos do Estado, quando se sabe da grande
necessidade desses profissionais nos  presídios de nosso
Estado.

Não é admissível que isto esteja acontecendo quando
temos visto ameaça de greve por parte desses profissionais
tendo em vista a carência de servidores nos presídios de todo
o Estado.
Isto posto, contamos com o apoio e o voto dos nobres Pares
para aprovação de nosso Requerimento.

Plenário das Deliberações, 2 de março de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B
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REQUERIMENTO COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA – Re-
quer à Mesa Diretora que seja encaminhado ao Senhor
Governador do Estado, pedido de providências para que
determine aos órgãos fiscalizadores que verificam as condições
em que se encontra o 5° Batalhão, localizado na BR 364, bem
como o Instituto de Identificação e delegacias do Estado.

O Presidente da Comissão de Segurança Pública, que o
presente subscreve, nos termos dos artigos 29, inciso XVIII e
31, § 3° da Constituição Estadual, c/c art. 179, inciso III do
Regimento Interno, requer à Mesa Diretora, que seja
encaminhado ao Senhor Governador do Estado, pedido  de
providências para que determine aos órgãos fiscalizadores que
verificam as condições em que se encontra o 5° Batalhão,
localizado na BR 364, bem como o Instituto  de Identificação e
delegacias do Estado.

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

Senhoras e Senhores Parlamentares,
O motivo  pelo qual tomamos a iniciativa de fazer esse

Requerimento, se dá por termos recebidos denúncias da situação
precária em que se encontram esses órgãos, sem condições
para que os policiais exerçam seu trabalho de forma digna.

Em vista ao 5º BPM, nos deparamos com situação
humilhante de trabalho. É incabível e inaceitável que isso esteja
acontecendo. A situação é caótica. É necessário que órgãos da
Saúde e do Corpo de Bombeiros  verifiquem a possibilidade de
reforma ou de fechamento do local e locação de outro
estabelecimento para que os Policiais Militares possam exercer
suas funções de forma digna.
Isto posto, contamos com o apoio e o voto dos nobres Pares
para aprovação de nosso requerimento.

Plenário das Deliberações, 2 de março de 2016.
Dep. Jesuíno Boabaid - PT do B

PROJETO DE LEI DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO –
“Obriga a instalação de coberturas em terrenos utilizados para
armazenamento de veículos automotores ou equipamentos
destinados a leilões públicos”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Art.1º  Obriga a instalação de coberturas em terrenos utilizados
para armazenamento de veículos ou equipamentos destinados
a leilões públicos, localizados no Estado de Rondônia.
Parágrafo único – Englobam-se no caput empresas que
realizam leilões de interesse de empresas públicas ou privadas,
detentoras da propriedade ou do uso do terreno para o fim ora
especificado.

Art.2° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas,
se necessário.

Art. 3°   Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa)
dias, contamos da data da publicação.

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

Senhores Deputados,
É do conhecimento das autoridades constituídas que

empresas do ramo de leilões guardam veículos automotores
e equipamentos industriais desativados, em grandes áreas,
principalmente nas cidades da região Metropolitano do Estado
de Rondônia, mas sem tirar o foco daqueles localizados em
município do Interior.

São terrenos de propriedades, ou locados por esses
empresas. A regra mostra que os veículos ou os equipamentos
são depositados nesses terrenos ali permanecendo por
razoável espaço de tempo, não inferior, na maioria das vezes,
do que pelo menos 30 dias.

São veículos e equipamentos de diversas origens, tais
como os recuperados por instituições financeira, de seguros
recuperados de sinistros, de empresas particulares e/ou
públicas que estão renovando suas frotas ou acervo técnico
industrial, etc.

Raríssimo é o caso onde nesses terrenos, o espaços
reservados para o depósito, possuem qualquer tipo de
cobertura, permanecendo os referidos a céu aberto até a sua
retirada definitiva do local.

O presente projeto de lei nasceu diante de um problema
gravíssimo na área da saúde pública que o Estado de Rondônia
esta enfrentando. Nos últimos cinco anos, verifica-se o
crescimento número de pessoas infectadas com o vírus do
mosquito da dengue, o Aedes Aegypti.

A manutenção desses espaços da forma que está,
representa enorme risco à saúde pública por conta dos
criadouros do mosquito Aedes Aegypti que estão sendo
encontrados e que devem ser combatidos haja  vista o fato de
agora estarmos de frente de mais dois tipos de riscos, que
são a febre chikungunya e o zika vírus, ambos também
transmitidos pelo mosquito Aedes Aegypti.

Plenário das Deliberações, 23 de fevereiro de 2016.
Dep. MAURÃO DE CARVALHO - PP

PROJETO DE LEI DEPUTADOS MAURÃO DE CARVALHO e
DR. NEIDSON – “Inclui no Calendário Turístico do Estado de
Rondônia o Festival de Guajará-Mirim”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Art. 1°  Fica incluído no Calendário Turístico do Estado o
Festival Folclórico de Guajará-Mirim, realizado no segundo final
de semana do mês de agosto.

Art. 2°   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Senhores Deputados,
O Festival Folclórico de Guajará-Mirim é hoje a mais

espetacular manifestação de cultura popular do Estado de
Rondônia, teve início no ano de 1995, quando foi realiza a
primeira edição do Festival, reunindo na arena de disputa
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estética, de um lado a Associação Folclórica Boi-Bumbá For do
Campo, que tem como insígnia cravado na testa de seu bumbá,
o trevo de quatro pontos e as cores vermelha e branca e, do
outro, seu desafeto eterno, a Associação Folclórica e Cultural
Boi-Bumbá Malhadinho, representada pelas cores azul  e
branca, os ostentando como símbolo, ornado em sua cabeça
do bumbá,  a meia lua.

O primeiro Festival Folclórico de Guajará-Mirim se
traduziu, marcadamente, em uma grande mostra de danças e
passos  típicos do folguedo de bois-bumbás, sem competição
entre as duas associações culturais.

A iniciativa de organizar o 1° Festival Folclórico da Pérola
do Mamoré, que  tradicionalmente acontece no segundo final
de semana do mês de agosto, tem origem em um projeto
defendido pela União Municipal das Associações de Moradores
de Guajará-Mirim (UMAM), naquela época, sob a presidência
do Sr. Aderson Mendes da Silva, com a parceria e apoio da
Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus
de Guajará-Mirim.

No ano seguinte, em 1996, é realizada a segunda edição
do Festival e, no ano de 1997, na terceira edição do Festival,tem
início o período dos enfrentamentos entre os dois bumbas,
batalha estético-artística que marca a grande rivalidade entre
as duas associações culturais de bumbas da cidade de Gujará-
Mirim, carinhosamente apelidada de cidade “Pérola do
Mamoré”. É a partir da III  edição que o Festival Folclórico de
Guajará passa a ser cognominado por “Duelo da Fronteira”,
sendo a grande campeã do Festival de 1997, a Associação Boi-
Bumbá Malhadinho, feito repetindo no ano seguinte.

Nos anos de 1999, 2000, 2001 e 2003, o Boi-Bumbá Flor
do Campo consagra-se como o grande  vencedor do V, VI, VII
e IX Festival, acirrando ainda mais a rivalidade entre as
associações culturais Flor do Campo e Malhadinho, e
despertando a paixão de brincantes e admiradores pelo folguedo
de boi-bumbá.

No ano de 2002 não houve competição. Em 2004, o
resultado final simbolizou o clima de disputa e de duelo entre
as duas associações de bumbas rivais: Malhadinho e Flor do
Campo empatam na arena do Bumbódromo.

Nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 o Boi-Bumbá
Malhadinho é o grande campeão do XI, XII, XIII e XIV Festival
Folclórico de Guajará-Mirim. O Boi-Bumbá Flor do Campo sagra-
se o grande campeão do XV e XVI Festival Folclórico da Pérola
do Mamoré e perde para  seu grande desafeto Boi-Bumbá
Malhadinho o XVII Festival. Em 2012, o confronto da XVIII
edição do Duelo da Fronteira é vencido pelo Boi Flor do Campo,
defensor das cores vermelha e branca.

O Festival Folclórico de Guajará-Mirim há muito
transcendeu a simples disputa estética entre duas nações de
bumbas. Para população local de caboclos e beradeiros, o
festival é a afirmação e a perpetuação da estética, da história
e das lendas da população que vive entre rios e florestas.
Nos seus primeiros anos de existência, o Festival Folclórico da
Pérola do Mamoré tinha formato modesto, perfil plástico
tradicional, mais assemelhando ao estilo de bimba
predominante no Estado do Maranhão.

Com o tempo, as associações culturais de bumbas de
Guajará  passaram a buscar tecnologia, profissionais e
inspiração no modelo do Festival  Folclórico de Parintins,  de

forma que o Festival da Perola do Mamoré foi ganhando contorno
plástico e  monumentalidade estrutural  e, assim, se aproxima
em aparência e importância ao festival da Ilha de
Tupinambrana.

Paulatinamente o festival Folclórico  de Guajará-Mirim
busca sua própria identidade estética e avança, se afirmando
também como um grande evento de cultura popular, organizado
e produzido por artistas, mestres da cultura e produtores
culturais nativos das terras do Mamoré, e se consolida como a
mais espetacular galeria de arte, ao ar livre, expondo e
afirmando o talento, a genialidade e a identidade cultural de
caboclos e beradeiros.

O certame cultural é hoje uma das maiores e mais
frondosas festas folclóricas  da região Norte, realizada há  quase
duas décadas na aprazível Guajará-Mirim, que durante os três
dias de festa se divide e coloca em lados opostos a população
local: moradores, brincantes, admiradores e turistas, separados
apenas pelas cores azul e vermelha.

Plenário das Deliberações, 23 de fevereiro de 2016.
Dep. MAURÃO DE CARVALHO - PP
Dep. Dr. Neidson - PT do B

PROJETO DE RESOLUÇÃO DEPUTADO MAURÃO DE
CARVALHO – “Dispõe sobre a separação dos resíduos
recicláveis descartados pela Assembleia Legislativa, na fonte
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas
dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.”

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

Art. 1° A separação dos resíduos recicláveis descartados pelos
gabinetes, secretarias, corregedorias, superintendências,
departamentos, divisão e setores na Assembléia legislativa,
na fonte geradora, poderá ser destinada às associações e
cooperativas dos catadores  de matérias recicláveis, no âmbito
de programas de incentivo a essas entidades.

Art. 2°  Para fins desta Resolução, considera-se:
I – coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis
descartados, separados na fonte geradora, para destinação
às associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis;
II – resíduos recicláveis e descartados: materiais passíveis  de
retorno ao seu ciclo produtivo, rejeitados e inaproveitáveis pelos
gabinetes, secretarias, corregedorias, superintendências,
departamentos, divisão e setores na Assembléia Legislativa.

Art. 3° Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis
descartados pelos gabinetes, secretarias, corregedorias,
superintendências, departamento, divisão  e setores na
Assémbleia Legislativa as associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis que atenderem aos seguintes
requisitos:
I – estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores
de materiais  recicláveis que tenham a catação como única
fonte de renda;
II – não possuem fins lucrativos;
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III – possuam infraestrutura para realizar a triagem e a
classificação dos resíduos recicláveis descartados;
IV – apresentem o sistema de rateio entre os associados e
cooperados;
V – estarem as associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis cadastradas perante a Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Rondônia.
Parágrafo único – A comprovação das Exigências previstas
nos incisos I e II será feita mediante a apresentação do estatuto
ou contrato social e a comprovação das exigências previstas
nos incisos III e IV será feita por meio de declaração das
respectivas associações e cooperativas.

Art. 4°  As associações e cooperativas habilitadas poderão
firmar acordo, perante a Comissão para a Coleta Seletiva
Solidária a que se refere o art. 5° para partilha dos resíduos
recicláveis descartados.
§ 1° - Caso não haja consenso, a Comissão para a Coleta
Seletiva Solidária realizará sorteio, em sessão pública, entre
as respectivas associações e cooperativas  devidamente
habilitadas, que firmarão termo de compromisso com a
Assembléia legislativa, onde foi realizado o sorteio, para efetuar
a coleta dos resíduos recicláveis descartados regularmente.
§ 2° - na hipótese do § 1°, deverão ser sorteados até  quatro
associações ou cooperativas, sendo que cada uma realizará a
coleta, nos termos definidos nesta lei, por um período
consecutivo de seis meses, quando outra associações ou
cooperativa assumirá a responsabilidade, seguida a ordem do
sorteio.
§ 3° - Concluído o prazo de seis meses do termo de
compromisso da última associação ou cooperativa sorteada,
um novo processo de habilitação será aberto.

Art. 5º Será constituída uma Comissão para a Coleta Seletiva
Solidária, no âmbito da Assembléia Legislativa, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei.
§ 1° - A Comissão Seletiva Solidária será composta por, no
mínimo, 2 (dois) servidores que prestem serviços no gabinete
da presidência da Assembleia Legislativa.
§ 2° - A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária deverá
implantar e supervisionar a  separação dos resíduos recicláveis
descartados nas Assembléia Legislativa, bem como a sua
destinação para as associações e cooperativas de catadores
de matérias recicláveis, conforme dispõe  esta lei.
§ 3° - A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária da Assembléia
Legislativa  apresentará a Presidência, mensalmente, avaliação
do processo de separação dos resíduos recicláveis descartados,
e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores
de materiais reclicáveis.

Art. 6°  Deverão ser implementadas ações de publicidade de
utilidade pública, que assegurem a lisura e igualdade de
participação das associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis no processo de habilitação mencionado
nesta Lei.

Art. 7° Sempre que possível, deverá a Mesa Diretora estimular
o descarte dos resíduos recicláveis, com vistas a propiciar no
âmbito de cada setor da Assembléia legislativo o uso racional

dos materiais de trabalho, evitando o desperdício e
promovendo a conscientização em prol do meio ambiente.

Art. 8°  Esta Resolução segue os princípios traçados pela lei
federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, a qual Institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, devendo entrar em vigor
na data de sua publicação.

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

Senhores Deputados,
A Mesa Diretora prepara uma série de ações para que

toa estrutura de sua administração dê destinação correta e
reduza o volume de resíduos sólidos recicláveis. Além de
contribuir com o meio ambiente, a medida está alinhada com
a determinação de reduzir desperdícios e o custeio da máquina
pública. Com a iniciativa, cada gabinetes, superintendências,
departamentos, divisão e setores e secretaria deverão fazer a
coleta seletiva de materiais recicláveis. A proposta também
tem espírito solidário. O material descartável deve ser
encaminhado para associações e cooperativas de catadores
que não visem lucro com a venda de seus produtos.

Para motivar os servidores e multiplicar atitudes e
procedimentos ambientais adequados, a Assembléia legislativa
cria um grupo gestor dessa política, dele fazem parte servidores
comuns que terão a possibilidade de contribui com o meio
ambiente. Em toda  estrutura da Assembléia Legislativa já
estão seno criadas para desenvolver, ampliar ou melhorar
práticas de uso racional de matérias, com ações educativas.

Além do mais com a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos gabinetes, secretarias, corregedorias,
superintendências, departamentos, divisão e setores na
Assembléioa Legislativa, e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, estamos
dando uma destina correta e evitando o risco à saúde pública
por conta dos criadouros do mosquito Aedes Aegypti que estão
sendo encontrados e que devem ser combatidos haja vista o
fato de agora estarmos de frente de mais dois  tipos de riscos,
que são a febre chikungunya  e o zika vírus, ambos também
transmitido pelo9 mosquito Aedes Aegypti.

Plenário das Deliberações, 24 de fevereiro de 2016.
Dep. MAURÃO DE CARVALHO - PP

PROJETO DE DECRETO DE LEGISLATIVO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO – PP - “Concede o título de CIDADÃO
DO ESTADO DE RONDÔNIA ao Desembargador  Dr. GILBERTO
BORBOSA BATISTA DOS SANTOS.”

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA
decreta:

Art. 1°  Fica concedido ao Desembargador Dr. GILBERTO
BARBOSA BATISTA DOS SANTOS, o título de CIDADÃO DO
ESTADO DE RONDÔNIA, pelos relevantes serviços prestados.

Art. 2°  Este Decreto Legislativo entra me vigor na data de
sua publicação.
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J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
O Dr. GILBERTO BARBOSA BATISTA DOS SANTOS,

é natural do Estado são Paulo tendo nascido aos 28 de setembro
do ano de 1957 na cidade de Santos. Sua formação superior
inicia-se com curso de Ciências jurídicas e Sociais. Especializou-
se feitas na Fundação Escola Superior do Ministério Público do
Estado de Rondônia em convênio com a Universidade Católica
de Petrópolis e Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras
de Rondônia – FARO.

Sua vida profissional iniciou-se em 01.10.1975 a
31.05.1977 – Escritório de Advocacia, rua Adhemar de
Figueiredo Lira, 43, 3º andar, c/ 34, Santos/SP na função:
datilógrafo; de 18.07.1977 a 02.04.1979 – Instituto Nacional
de Previdência Social – INPS na função: datilógrafo; 03.03.1979
a 17.12.1982 – Escritório de Advocacia – função: auxiliar; de
18.12.1982 a 13.12.1984 – exercício da advocacia nas comarcas
de São Paulo, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e
Cubatão; de 14.12.1984 – Posse no II concurso do Ministério
Público  do Estado de Rondônia, tendo, na carreira,  exercido
os seguintes cargos e funções: Promotor de Justiça titula da
Promotoria Cível  da Comarca de Ariquemes, Promotor de
Justiça substituto de 3° entrância; Titular da 1º Promotoria da
Comarca de porto Velho, com atuação na Vara da Fazenda
Pública e Execuções Fiscais e 1ª,2ª,3ª,4ª, 5ª e 6ª varas  Cíveis;
Diretor do Centro de Atividades Extra-Judiciais, órgão  de
assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça.

De 18 a 31.06.1993 – Assessoramento da Administração
Superior do Ministério Público; Presidência da Comissão Especial
de Licitação, Coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça
de porto Velho; Promovido ao cargo de Procurador de Justiça;
Membro integrante da Comissão Organizadora e Examinadora
para Ingresso na Carreira do Ministério Público de Rondônia (
VIII XI, XII, XIII, XIV, XV,XVI, XVII e XVIII concurso), sempre
examinado Constitucional e Administrativo; Subprocurador-
geral de Justiça; Coordenador dos Centros de Apoio
Operacional, órgãos auxiliar da Administração do Ministério
Público, Diretor do Centro de Apoio Operacional Cível;
Subprocurador-Geral de Justiça e me novembro/2011 posse
no grupo de Desembargador.
Nobres Deputados.

As atividades paralelas do Desembargador Dr. GILBERTO
BARBOSA BATISTA DOS SANTOS foram: Diretor do Centro
de Estudos Jurídicos de Rondônia, onde também ministrou aulas
de Direito Administrativo; Membro fundador da Fundação
Escola Superior do Ministério Público de Rondônia, na qual
também ministrou aulas de Administrativo e Constitucional e
professor de Constitucional e Administrativo na Faculdade de
Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia.

O Desembargador Dr.  GILBERTO BARBOSA BATISTA
DOS SANTOS tem realizados os seguintes trabalhos jurídicos:
O Controle dos atos da Administração Pública exercida pelo
Ministério Público; A Intervenção obrigatória do Ministério
Público nas Causas em que for parte o Estado, o Município ou
qualquer outro ente público; Teses publicadas, em 1992, no
Livro de Teses do III Encontro do Ministério público do Estado
de Rondônia, tendo como tema central Análise Crítica da
Atuação do Ministério Público de Rondônia; Suspensão Cautelar

da Execução do julgado Rescindendo, Monografia apresentada
na conclusão do curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito
processual Civil realizado pela Universidade Católica de
Petrópolis, em convênio com a Fundação Escola Superior do
Ministério Público  de Rondônia e me co-autoria – Mandado de
Injunção; Artigo na conclusão do Curso de Pós-Graduação lato
sensu em Direito Constitucional e Administrativo realizado pela
Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia
– FARO, publicado nos Anais do I Fórum de Pesquisa desta
mesma Faculdade.

Senhores Deputados.
O Desembargador Dr. GILBERTO BARBOSA BATISTA

DOS SANTOS tem o seguinte livro preste a ser lançado:
Comentários ao Regime Jurídicos dos Servidores Públicos do
Estado de Rondônia e à Lei de Improbidade Administrativa, é
pós-graduado em: Curso de Pós-Graduação lato sensu em
Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Petrópolis
e Curso de Pós-Graduação lato sensu  em Constitucional e
Administrativo pela Faculdade  de Ciências Humanas, Exatas e
Letras de Rondônia.

Palestras proferidas aos Promotores de Justiça
substitutos do Estado de Rondônia em Curso de Adaptação
Funcional promovido pela Escola Superior do Ministério Público
pelo Homenageado: I Fórum de Pesquisa da Faculdade de
Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia, tendo como
tema: Mandado de Injunção; Seminário de Direito Constitucional
e Eleitoral realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil,
seccional de Rondônia, tendo como tema: Mandado de
Segurança, Ato Coator e Autoridade Coatora; Ciclo de Palestras
promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil no Município
de Ji-Paraná, tendo como tema: Mandado de Segurança.; Ciclo
Jurídico de Integração – I Simpósio Estadual realizado
conjuntamente pelo Ministério Público do Estado de Rondônia
e sua Fundação Escola Superior – FESMP, tendo como tema:
Liminar no Mercado de Segurança; Ciclo de Palestras realizado
pela Ordem dos Advogados do Brasil no Município de ouro preto
do Oeste, tendo como tema: Improbidade Administrativa; Ciclo
Jurídico de Integração – IV Simpósio Estadual realizado
conjuntamente pela Fundação Escola Superior do Ministério
Público e Centro de Estudos e  Aperfeiçoamento Funcional do
Ministério Público de Rondônia, tendo como tema: Improbidade
Administrativa.

O Desembargador Dr. GILBERTO BARBOSA BATISTA
DOS SANTOS  tem os seguintes títulos honoríficos: Comenda
da Abolição José do Patrocínio outorgada, em 13 de maio de
1997, pela Câmara de Vereadores de porto velho, por meio do
Decreto Legislativo nº 198/ 97; Ordem do Mérito do Ministério
Público do Estado  de Rondônia no grau de Grã Cruz outorgada,
em 15.07.2010, pelo e. Colégio de procuradores de Justiça;
Colar do Mérito Judiciário, outorgada em 21.11.2011 pelo
tribunal  de Justiça do Estado de Rondônia; Medalha do Mérito
Governador Jorge Teixeira de Oliveira  outorga, em 12 de
novembro de 2013, pelo Secretário de Segurança, Defesa e
Cidadania do Estado de Rondônia, Medalha Mérito Forte do
Príncipe da Beira outorga, em 26 de novembro de 2013, pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia,
Medalha Imperador Dom Pedro II outorgada, em 02 de
dezembro de 2013, pelo Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.
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Por estas razões expressas acima, e devido os relevante
séricos prestados ao nosso Estado de Rondônia, pedimos o
apoio dos nobres Pares para a aprovação do presente Projeto
de Decreto de Legislativo.

Plenário das Deliberações, 8 de dezembro de 2015.
Dep. MAURÃO DE CARVALHO - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica do Beco São Jorge, no trecho da Rua N.
Sra. Do Carmo ao final da Rua, bairro Cidade Nova, no município
de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
do Beco São Jorge, no trecho da Rua N. Sra. Do Carmo ao final
da Rua, bairro Cidade Nova, no município de Porto Velho -
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Sete Barros, no trecho da Rua
Senegal e Rua Tailândia, bairro Cidade Nova, no município de
Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao  Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
Rua Sete Barras, no trecho da Rua Senegal e Rua Tailândia,
bairro Cidade Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica Rua Raimundo André, no trecho da
Rua Mister Mackenzie e Rua Eduardo Costa e Silva, bairro
Cidade Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que
determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica Rua Raimundo André, no trecho da
Rua Mister Mackenzie e Rua Eduardo Costa e Silva, bairro
Cidade Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
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DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Pastor Leonardo, no trecho da
Rua Magno Arsolino e Rua Eduardo Costa e Silva, bairro Cidade
Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para pavimentação asfáltica
da Rua Pastor Leonardo, no trecho da Rua Magno Arsolino e
Rua Eduardo Costa e Silva, bairro Cidade Nova, no município
de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER,  que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua N. Sra. Auxiliadora, no trecho
da Rua Bom Jesus ao Final da Rua, bairro Cidade Nova, no
município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua N. Sra. Auxiliadora, no trecho da Rua Bom Jesus ao
Final da Rua, bairro Cidade Nova, no município de Porto Velho
- Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da TV Buriti, no trecho da Rua Raimundo
André e Rua Pastor Leonardo, bairro Cidade Nova, no município
de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes, que determine a adoção
de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica da TV
Buriti, no trecho da Rua Raimundo André e Rua Pastor
Leonardo, bairro Cidade Nova, no município de Porto Velho -
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua N.Sra. de Nazaré, no trecho da
Rua N.Sra. Auxiliadora ao Final da Rua, bairro Cidade Nova, no
município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
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indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua N.Sra. de Nazaré, no trecho da Rua N.Sra. Auxiliadora
ao Final da Rua, bairro Cidade Nova, no município de Porto
Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Maria Vitalina, no trecho da Rua
Mister Mackenzie e Rua Humberto Florêncio, bairro Cidade Nova,
no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Maria Vitalina, no trecho da Rua Mister Mackenzie e
Rua Humberto Florêncio, bairro Cidade Nova, no município de
Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Galdino Moreira, no trecho da
Rua Mister Mackenzie e Rua Eduardo Costa e Silva, bairro
Cidade Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Galdino Moreira, no trecho da
Rua Mister Mackenzie e Rua Eduardo Costa e Silva, bairro
Cidade Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Eduardo Costa e Silva, no trecho
da Rua Pastor Leonado e Rua Smith Bento de Melo, bairro
Cidade Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Eduardo Costa e Silva, no trecho
da Rua Pastor Leonardo e Rua Smith Bento de Melo, bairro
Cidade Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.
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J U S T I F I C A T I V A

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Bom Pastor, no trecho da Rua
N.Sra. Auxiliadora e Rua Geraldo Siqueira, bairro Cidade Nova,
no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Bom Pastor, no trecho da Rua N.Sra. Auxiliadora e Rua
Geraldo Siqueira, bairro Cidade Nova, no município de Porto
Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –

DER,  que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Tailândia, no trecho da Rua
Xangrilá e Rua N.Sra. Auxiliadora, bairro Cidade Nova, no
município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Tailândia, no trecho da Rua Xangrilá e Rua N.Sra.
Auxiliadora, bairro Cidade Nova, no município de Porto Velho -
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Luiz Borges, no trecho da Rua
Eduardo Costa e Silva e Rua Magno Arsolino, bairro Cidade
Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Luiz Borges, no trecho da Rua Eduardo Costa e Silva e
Rua Magno Arsolino, bairro Cidade Nova, no município de Porto
Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
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Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua N.Sra. do Carmo, no trecho da
Rua Bom Jesus e Rua N.Sra. Auxiliadora, bairro Cidade Nova,
no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua N.Sra. do Carmo, no trecho da Rua Bom Jesus e Rua
N.Sra. Auxiliadora, bairro Cidade Nova, no município de Porto
Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Smith Bento de Melo, no trecho
da Rua Eduardo Costa e Silva e Rua Mister Mackenzie, bairro
Cidade Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a

adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Smith Bento de Melo, no trecho da Rua Eduardo Costa
e Silva e Rua Mister Mackenzie, bairro Cidade Nova, no
município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Alfredo Jorge, no trecho da
Rua Magno Arsolino e Rua Humberto Florêncio, bairro Cidade
Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Alfredo Jorge, no trecho da
Rua Magno Arsolino e Rua Humberto Florêncio, bairro Cidade
Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a infraestrutura
urbana, oferecendo a população condições adequadas para
trafegar em vias públicas, ao qual observando estes princípios
que indicamos a pavimentação da Rua citada acima, buscando
sanar as necessidades da comunidade residente na localidade.
Portanto, a população local está desamparada, visto que até
hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município. Assim
sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção do
Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Catarina Gomes, no trecho da
Rua Mister Mackenzie e Rua Eduardo Costa e Silva, bairro
Cidade Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Catarina Gomes, no trecho da Rua Mister Mackenzie e
Rua Eduardo Costa e Silva, bairro Cidade Nova, no município
de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Luiz Sena, no trecho da Rua
Mister Mackenzie e Rua Eduardo Costa e Silva, bairro Cidade
Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Luiz Sena, no trecho da Rua Mister Mackenzie e Rua
Eduardo Costa e Silva, bairro Cidade Nova, no município de
Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Congo, no trecho da Rua Jamaica
e Rua Tucuruí, bairro Cidade Nova, no município de Porto Velho
- Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Congo, no trecho da Rua Jamaica e Rua Tucuruí, bairro
Cidade Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Senegal, no trecho da Rua
Xangrilá e Rua Tucuruí, bairro Cidade Nova, no município de
Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
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Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Senegal, no trecho da Rua Xangrilá e Rua Tucuruí,
bairro Cidade Nova, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua 009, no trecho da Rua N.Sra. de
Nazaré e Rua Bom Jesus, bairro Cidade Nova, no município de
Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua 009, no trecho da Rua N.Sra. de Nazaré e Rua Bom
Jesus, bairro Cidade Nova, no município de Porto Velho -
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER,  que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Tucuruí, no trecho da Rua
Eduardo Lima e Rua N.Sra. de Nazaré, bairro Cidade Nova, no
município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Tucuruí, no trecho da Rua
Eduardo Lima e Rua N.Sra. de Nazaré, bairro Cidade Nova, no
município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Presidente Médici, no trecho
da Rua Nova Esperança e Rua Tailândia, bairro Cidade Nova,
no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Presidente Médici, no trecho
da Rua Nova Esperança e rua Tailândia, bairro Cidade Nova,
no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
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Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Tunísia (1), no trecho da Rua
Tailândia e Rua Galileu Galilei, bairro Cidade Nova, no município
de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Tunísia (1), no trecho da Rua Tailândia e Rua Galileu
Galilei, bairro Cidade Nova, no município de Porto Velho -
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao  Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Galileu Galilei, no trecho da Rua
Xangrilá ao Final da Rua, bairro Cidade Nova, no município de
Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de

Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Galileu Galilei, no trecho da Rua Xangrilá ao Final da
Rua, bairro Cidade Nova, no município de Porto Velho -
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 22 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER,  que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Pitangueira, no trecho da Rua
Pau Ferro e Rua das Laranjeiras, bairro Castanheira, no
município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Pitangueira, no trecho da Rua Pau Ferro e Rua das
Laranjeiras, bairro Castanheira, no município de Porto Velho -
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.
Certos de estarmos todos impregnados no mesmo objetivo é
que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Noroeste, no trecho da Rua Brasil
ao Final da Rua, bairro Castanheira, no município de Porto Velho
- Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Noroeste, no trecho da Rua Brasil ao Final da Rua,
bairro Castanheira, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Uchi, no trecho da Rua
Cupuaçuzeiro e Rua Tamareira, bairro Castanheira, no município
de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Uchi, no trecho da Rua Cupuaçuzeiro e Rua Tamareira,
bairro Castanheira, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Bananeira, no trecho da Rua
Pau Ferro e Rua das Laranjeiras, bairro Castanheira, no
município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Bananeira, no trecho da Rua
Pau Ferro e Rua das Laranjeiras, bairro Castanheira, no
município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER,  que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Cupuaçuzeiro, no trecho da
Rua Pau Ferro e Rua das Laranjeiras, bairro Castanheira, no
município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
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que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Cupuaçuzeiro, no trecho da Rua
Pau Ferro e Rua das Laranjeiras, bairro Castanheira, no
município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.
Certos de estarmos todos impregnados no mesmo objetivo é
que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua 13 de Julho, no trecho da Rua
Brasil e Rua do Sol, bairro Castanheira, no município de Porto
Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua 13 de Julho, no trecho da Rua Brasil e Rua do Sol,
bairro Castanheira, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas, Rodagens e Transporte – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua 8 de Julho, no trecho da Rua
Brasil ao Final da Rua, bairro Castanheira, no município de
Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua 8 de Julho, no trecho da Rua Brasil ao Final da Rua,
bairro Castanheira, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Tamareiro, no trecho da Rua
Pau Ferro e Rua das Laranjeiras, bairro Castanheira, no
município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Tamareiro, no trecho da Rua Pau Ferro e Rua das
Laranjeiras, bairro Castanheira, no município de Porto Velho -
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
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Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Goiabeira, no trecho da Rua
Pau Ferro ao Final da Rua, bairro Castanheira, no município de
Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Goiabeira, no trecho da Rua Pau Ferro ao Final da Rua,
bairro Castanheira, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER,  que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Jaime O. Santos, no trecho da
Rua Bananeira e Rua Cajueiro, bairro Castanheira, no município
de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica

da Rua Jaime O. Santos, no trecho da Rua Bananeira e Rua
Cajueiro, bairro Castanheira, no município de Porto Velho -
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Cajueiro, no trecho da Rua Pau
Ferro e Rua das Laranjeiras, bairro Castanheira, no município
de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Cajueiro, no trecho da Rua Pau
Ferro e Rua das Laranjeiras, bairro Castanheira, no município
de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Jaqueira, no trecho da Rua Pau
Ferro e Rua das Laranjeiras, bairro Castanheira, no município
de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Jaqueira, no trecho da Rua Pau Ferro e Rua das
Laranjeiras, bairro Castanheira, no município de Porto Velho -
Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Biribá, no trecho da Rua
Tamareira e Rua Jaqueira, bairro Castanheira, no município
de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Biribá, no trecho da Rua Tamareira e Rua Jaqueira,
bairro Castanheira, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Ingá, no trecho da Rua
Pitangueira e Rua Goiabeira, bairro Castanheira, no município
de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Ingá, no trecho da Rua Pitangueira e Rua Goiabeira,
bairro Castanheira, no município de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Araçá, no trecho da Rua Jaqueira
e Rua Pitangueira, bairro Castanheira, no município de Porto
Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
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Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Araçá, no trecho da Rua Jaqueira e Rua Pitangueira,
bairro Castanheira, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Suécia, no trecho da Rua
Goiabeira e Rua Cajazeira, bairro Castanheira, no município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Suécia, no trecho da Rua Goiabeira e Rua Cajazeira,
bairro Castanheira, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Trav. Hosanah, no trecho da Rua
Cajazeira e Rua Bananeira, bairro Castanheira, no município
de Porto Velho/RO

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Trav. Hosanah, no trecho da Rua
Cajazeira e Rua Bananeira, bairro Castanheira, no município
de Porto Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Pitangueira, no trecho da Rua
Pau Ferro e Rua das Laranjeiras, bairro Castanheira, no
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Pitangueira, no trecho da Rua
Pau Ferro e Rua das Laranjeiras, bairro Castanheira, no
município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
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acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 25 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER , que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Fonte Nova, no trecho da Rua
Civilização e Rua Wanda Esteves, bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Fonte Nova, no trecho da Rua Civilização e Rua Wanda
Esteves, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto
Velho - Rondônia.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Lucini Pinheiro, no trecho da
Rua Civilização e Rua Wanda Esteves, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho - Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de

Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Lucini Pinheiro, no trecho da Rua Civilização e Rua
Wanda Esteves, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município
de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Lucini Pinheiro, no trecho da
Rua Civilização e Rua Wanda Esteves, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Lucini Pinheiro, no trecho da Rua Civilização e Rua
Wanda Esteves, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município
de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua 04, no trecho da Rua Maria
Neyemaier e Rua Lucini Pinheiro, bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua 04, no trecho da Rua Maria Neyemaier e Rua Lucini
Pinheiro, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto
Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Francisco Sobrinho, no trecho
entre a Rua Cláudio e Rua do Igarapé, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Francisco Sobrinho, no trecho entre a Rua Cláudio e
Rua do Igarapé, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de
Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Charles Shockness, no trecho
entre a Rua Jabu Miro e Rua do Igarapé, bairro Flodoaldo
Pontes Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Charles Shockness, no trecho
entre a Rua Jabu Miro e Rua do Igarapé, bairro Flodoaldo
Pontes Pinto, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Igarapé. no trecho entre a Rua
Charles Shockness,  e Rua Fco Sobrinho, bairro Flodoaldo
Pontes Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
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regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Igarapé. no trecho entre a Rua
Charles Shockness,  e Rua Fco Sobrinho, bairro Flodoaldo
Pontes Pinto, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER,  que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Julio Julien, no trecho entre a
Rua Jabu Miro e Rua do Igarapé, bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Julio Julien, no trecho entre a Rua Jabu Miro e Rua do
Igarapé, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto
Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER,  que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Cláudio Santoro, no trecho entre
a Rua Gibim e Rua do Igarapé, bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Claúdio Santoro, no trecho entre a Rua Gibim e Rua do
Igarapé, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto
Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Jabu Miro, no trecho entre a
Rua Cláudio Santoro e Rua Charles Shockness, bairro Flodoaldo
Pontes Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Jabu Miro, no trecho entre a Rua Cláudio Santoro e
Rua Charles Shockness, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no
município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.
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Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Tufic Martins, no trecho entre a
Rua Charles Shockness e Av. Calama, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Tufic Martins, no trecho entre a Rua Charles Shockness
e Av. Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de
Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Severino Ozias, no trecho da
Av. Guaporé e Rua Gibim, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a

adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Severino Ozias, no trecho da Av. Guaporé e Rua Gibim,
bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto Velho/
RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua da Criação, no trecho da Av.
Guaporé e Rua Atlântida, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua da Criação, no trecho da Av.
Guaporé e Rua Atlântida, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no
município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB
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INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Atlântida, no trecho da Rua
Coimbra e Av. Pinheiro Machado, bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Atlântida, no trecho da Rua Coimbra e Av. Pinheiro
Machado, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto
Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua 27 de Novembro, no trecho da
Rua Wilson Nayemaier e Rua Samuel Menezes, bairro Flodoaldo
Pontes Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua 27 de Novembro, no trecho da Rua Wilson Nayemaier e
Rua Samuel Menezes, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no
município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Severino Ozias, no trecho da
Rua Silas Shockness ao Canal, bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Severino Ozias, no trecho da Rua Silas Shockness ao
Canal, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto
Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Coimbra, no trecho da Rua
Litorânea ao Final da Rua, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
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adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Coimbra, no trecho da Rua Litorânea ao Final da Rua,
bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua da Criação, no trecho da Rua
Alberto Pasqualine ao Final da Rua, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua da Criação, no trecho da Rua Alberto Pasqualine ao
Final da Rua, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de
Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – INDICA ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Litorânea, no trecho da Rua
Coimbra ao Final da Rua, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no
município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que
determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Litorânea, no trecho da Rua
Coimbra ao Final da Rua, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no
município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Caribe, no trecho entre a Rua
Maria Nayemaier e Rua Lucini Pinheiro, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Caribe, no trecho entre a Rua
Maria Neyemaier e Rua Lucini Pinheiro, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.



17 DE MARÇO DE 2016Nº 47 999Pág.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.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Wanda Esteves, no trecho entre
a Rua Elvira Johnson e Av. Pinheiro Machado, bairro Flodoaldo
Pontes Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Wanda Esteves, no trecho entre a Rua Elvira Johnson e
Av. Pinheiro Machado, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no
município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito dos Nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Maria Nayemaier, no trecho entre
a Rua Civilização e Rua Wanda Esteves, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a

adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Maria Nayemaier, no trecho entre a Rua Civilização e
Rua Wanda Esteves, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município
de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Wilson Nayemaier, no trecho da
Rua 27 de Novembro e Rua Gibim, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Wilson Nayemaier, no trecho da Rua 27 de Novembro e
Rua Gibim, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto
Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB



17 DE MARÇO DE  2016Nº 47 1000Pág.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.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Elvira Jhon, no trecho entre a
Rua Estela Paz e Rua Silas Shockness, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas, Rodagens e Transporte – DER, que determine a adoção
de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica da Rua
Elvira Jhon, no trecho entre a Rua Estela Paz e Rua Silas
Shockness, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto
Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Antônio Maria Valença, no trecho
entre a Rua Gibim e Rua Jabu Miro, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Governo do Estado com cópia ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER, que determine a
adoção de medidas necessárias para a pavimentação asfáltica
da Rua Antônio Maria Valença, no trecho entre a Rua Gibim e
Rua Jabu Miro, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de
Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Patápio Silva, no trecho entre
a Rua Gibim e Rua Jabu Miro, bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Patápio Silva, no trecho entre
a Rua Gibim e Rua Jabu Miro, bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia com cópia
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes –
DER, que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Francisco Braga, no trecho da
Av. Guaporé e Rua Frederico de Freitas, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Governo do Estado com cópia ao
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER,
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que determine a adoção de medidas necessárias para a
pavimentação asfáltica da Rua Francisco Braga, no trecho entre
da Av. Guaporé e Rua Frederico de Freitas, bairro Flodoaldo
Pontes Pinto, no município de Porto Velho/RO.

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

Nossa propositura tem por objetivo fortalecer a
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições
adequadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação da Rua citada
acima, buscando sanar as necessidades da comunidade
residente na localidade.

Portanto, a população local está desamparada, visto que
até hoje não recebeu qualquer auxílio por parte do município.
Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção
do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da
população do município de Porto Velho.

Certos de estarmos todos impregnados no mesmo
objetivo é que solicito aos nobres Pares a aprovação desta
indicação.

Plenário das Deliberações, 29 de fevereiro de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de Surpresa, localizado no município de Guajará-
Mirim – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
que determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Surpresa, localizado no município
de Guajará- Mirim – Rondônia.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.
Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para a
aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de Demarcação, localizado no município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
que determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Demarcação, localizado no
município de Porto Velho/RO.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação dos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO  DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de Fortaleza do Abunã, localizado no município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
que determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Fortaleza do Abunã, localizado no
município de Porto Velho/RO.

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

A  presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – Deputado Estadual

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de Abunã, localizado no município de Porto Velho/
RO.
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O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
que determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Abunã, localizado no município de
Porto Velho/RO.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.
Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para a
aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de Calama, localizado no município de Porto
Velho – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
que determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Calama, localizado no município
de Porto Velho – Rondônia.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de Mutum Paraná, localizado no município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Excelentíssimo Governador do Estado
de Rondônia, que determine aos órgãos competentes, as
providências necessárias visando à aquisição e instalação de
uma academia ao ar livre, para o Distrito de Mutum Paraná,
localizado no município de Porto Velho/RO.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Iata, localizado no município de
Guajará Mirim – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Excelentíssimo Governador do Estado
de Rondônia, que determine aos órgãos competentes, as
providências necessárias visando à aquisição e instalação de
uma academia ao ar livre, para o Distrito de Iata, localizado
no município de Guajará Mirim – Rondônia.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Palmeiras, localizado no município
de Nova Mamoré – Rondônia.
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O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
que determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Palmeiras, localizado no município
de Nova Mamoré – Rondônia.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de Jacynópolis, localizado no município de Nova
Mamoré – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
que determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Jacynópolis, localizado no município
de Nova Mamoré – Rondônia.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de Vista Alegre do Abunã, localizado no município
de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
que determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Vista Alegre do Abunã, localizado
no município de Porto Velho/RO.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de São Carlos, localizado no município de Porto
Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
que determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de São Carlos, localizado no município
de Porto Velho/RO.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de Nova Califórnia, localizado no município de
Porto Velho/RO.
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O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
que determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Nova Califórnia, localizado no
município de Porto Velho/RO.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de Nazaré, localizado no município de Porto Velho/
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de suas
atribuições legais e observando as formalidades regimentais,
indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia,
que determine aos órgãos competentes, as providências
necessárias visando à aquisição e instalação de uma academia
ao ar livre, para o Distrito de Nazaré, localizado no município
de Porto Velho/RO.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, que
determine aos órgãos competentes, as providências necessárias
visando à aquisição e instalação de uma academia ao ar livre,
para o Distrito de Nova Dimensão, localizado no município de
Nova Mamoré – Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, no uso de
suas atribuições legais e observando as formalidades
regimentais, indica ao Excelentíssimo Governador do Estado
de Rondônia, que determine aos órgãos competentes, as
providências necessárias visando à aquisição e instalação de
uma academia ao ar livre, para o Distrito de Nova Dimensão,
localizado no município de Nova Mamoré – Rondônia.

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

A presente solicitação nos foi encaminhada pelos
moradores da comunidade e faz-se necessário a aquisição e
instalação de uma academia ao ar livre para o bairro acima
mencionado que permitirá aos jovens e adultos, a prática de
exercícios físicos em lugar adequado, contemplando a
paisagem, podendo ver a movimentação das ruas e
principalmente favorecendo a atividade física, promovendo
melhor qualidade de vida e interação entre os munícipes.

Assim sendo, encaminhamos a presente indicação para
a aprovação aos nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 7 de março de 2016.
Dep. Léo Moraes – PTB

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 Aquariquara,
Bairro Eldorado, município de Porto Velho/RO.

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 Aquariquara, Bairro Eldorado, 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 muitas 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, 2 de março de 2016.
Dep. Aélcio da TV – PP

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 09 de Julho, Bairro Eldorado,
município de Porto Velho.

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 09 de Julho, Bairro Eldorado, 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 muitas 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, 2 de março de 2016.
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 Fabiana, Bairro
Cuniã, município de Porto Velho.

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 Fabiana, Bairro Cuniã, 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 muitas 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, 2 de março de 2016.
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 Frei Caneca,
Bairro Socialista, município de Porto Velho.

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 Frei Caneca, Bairro Socialista, 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 muitas 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, 2 de março de 2016.
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 Larimar, Bairro
Socialista, município de Porto Velho.

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 Larimar, Bairro Socialista, 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 muitas 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, 2 de março de 2016.
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 Benedito
Inocêncio, Bairro Socialista, município de Porto Velho.

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 Benedito Inocêncio, Bairro Socialista, 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 muitas 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, 2 de março de 2016.
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 Beco da Lapa,
Bairro Socialista, município de Porto Velho.

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 Beco da Lapa, Bairro Socialista, 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 muitas 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, 2 de março de 2016.
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 Tijuca, Bairro
Socialista, município de Porto Velho.

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 Tijuca, bairro Socialista, 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 muitas 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, 2 de março de 2016.
Dep. Aélcio da TV – PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP – Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, com cópia a
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer -
SUJECEL,  a necessidade de revitalização do Campo Princesão,
Bairro Socialista, município de Porto Velho.

O parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia,
com cópia a Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte
e Lazer - SUJECEL , a necessidade de revitalização do Campo
Princesão, Bairro Socialista, município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados,
A presente propositura tem origem na manifestação de

um cidadão que através das redes sociais, solicitou a
intervenção deste parlamentar quanto à necessidade ora
apresentada. Enviando uma equipe ao local, observou-se que
o espaço social é regularmente utilizado pela população de
diversos bairros na região e consta com certa estrutura, porém
desgastada devido ações do tempo e falta de manutenção
adequada 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, 7 de março de 2016.
Dep. Aélcio da TV – PP

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEPUTADO ALEX REDANO –
SD - SOLIDARIEDADE – Institui a obrigatoriedade dos
fornecedores de bens e serviços, localizados no Estado de
Rondônia, a definirem data e turno para entrega, montagem,
instalação dos produtos ou realização de serviços aos
consumidores e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º  Ficam os fornecedores de produtos e sérvios,
localizados no município de Porto Velho, obrigados a definirem
data e turno para entrega dos produtos, montagem, instalação
ou realização dos serviços aos consumidores.

Art. 2º  Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
§ 1º - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial.
§ 2º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 3º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único – Equipara-se a consumidor a coletividade
de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo; A fixação da data e turno para
entrega produtos, montagem, instalação ou realização dos
serviços ocorrerá no ato de sua contratação/aquisição.

Art. 4º Os consumidores poderão estipular, no ato de
contratação, o cumprimento das suas obrigações nos turnos
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da manhã ou tarde, em conformidade com os seguintes
horários:

I – turno da manhã: compreende o período entre 08h00 e 12h00
(oito e doze horas).
II – turno da tarde: compreende o período entre 12h00 e 18h00
(doze e dezoito horas).

Art. 5º  o prazo para a entrega dos produtos, montagem,
instalação ou realização dos serviços não pode ser superior a
72 (setenta e duas) horas após sua aquisição, exceto se
acordado entre o fornecedor e consumidor prazo diferente,
não podendo ser superior ao dobro do prazo fixado neste
dispositivo.
Parágrafo único – A alteração do prazo máximo deverá ser
feita por escrito, bem como o consumidor deve receber uma
via devidamente assinada pelo fornecedor.

Art. 6º  O fornecedor também deve fixar em local visível o
aviso com o seguinte teor: “É direito do consumidor ter o
produto adquirido entregue em dia e turno pré-estabelecidos
no ato da aquisição ou contratação”.

Art. 7º Os avisos deverão estar dispostos em placas/banner
não inferior ao tamanho de cinquenta centímetros de altura e
sessenta centímetros de largura, impressos em letras com
tamanho mínimo de 04cm de altura por 6cm de largura.

Art. 8 º  Os responsáveis que descumprirem esta Lei ficarão
sujeitos às seguintes penalidades:
I – advertência, quando da primeira autuação da infração;
II – multa, quando da segunda autuação.
§ 1º - a multa prevista no inciso II deste artigo será fixado
entre 100 (cem) UPFs e 1000 (mil) UPFs, graduada de acordo
com a natureza e proporção do ato.
§ 2º - A fiscalização do disposto nesta Lei será realizada pelos
órgãos públicos nos respectivos âmbitos de atribuições, os quais
serão responsáveis pela aplicação das sanções decorrentes
de infrações às normas nela contidas, mediante procedimento
administrativo, assegurada ampla defesa.

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias de sua
publicação.

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

Esta Lei vem estabelecer normas e procedimentos a
serem adotados em âmbito estadual, por fornecedores de bens
e prestadores de serviço quanto ao tempo para execução ou
instalação.

Considerando o que preceitua o Código de Defesa do
Consumidor e a atuação do PROCON, se faz necessário
estabelecer essa norma, visando dar agilidade e garantir melhor
eficiência dos serviços prestados aos consumidores. Vale
lembrar que a presente propositura não traz ônus ao Estado, e
visa dirimir vícios ou falta de regulamentação. Por ter o Estado
autonomia para legislar sobre matéria de interesse local,
fundamento a presente proposição.

Plenário das Deliberações, 1º de março de 2016.
Dep. Alex Redano – SD

PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA – Dispõe
sobre a regulamentação da concessão de diárias e dá outras
providências.

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

Art. 1º  Fica a Assembleia Legislativa autorizada a conceder
diárias a parlamentares e servidores quando, a serviço ou para
representar interesse do parlamento, afastar-se da sede em
caráter eventual ou transitória para outro ponto do território
estadual, nacional ou internacional, destinadas a indenizá-los
por despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação
e locomoção urbana, nos casos expressamente definidos nesta
Resolução.
Parágrafo único – Nos deslocamentos de parlamentares e
seguranças institucionais, o ato de concessão e autorização de
diárias, omitirá, por razões de segurança dos parlamentares,
o itinerário do deslocamento, devendo este constar apenas
em documento de solicitação através do Sistema de Controle
de Diárias.

Art. 2º  Os parlamentares fazem jus a recebimento de diárias
quando:
I – em deslocamento internacional para atender os interesses
da Assembleia Legislativa, autorizado através de Ato da Mesa;
II – em deslocamento interestadual para atender os interesses
da Assembleia Legislativa, autorizado através de Ato do
Presidente; e
III – em deslocamento interestadual para atender os interesses
de Comissões Permanentes ou Temporárias, deliberado pelos
membros da respectiva Comissão, devidamente consignado em
Ata.
IV – em Audiências Públicas e Assembleias Itinerantes.

Art. 3º Os servidores do Poder Legislativo fazem jus a
recebimento de diárias nos seguintes casos:
I – Quando em deslocamento para participação de cursos de
aperfeiçoamento ou capacitação, seminários, palestras,
workshop, devidamente autorizado pelo Presidente ou
Secretário Geral da ALE/RO, vinculando-se tal deslocamento à
afinidade de atribuições do setor de lotação com o curso ao
qual irá participar, limitado a no máximo 02 (dois) servidores
por setor, no mesmo evento;
II – servidores da área administrativa, quando em deslocamento
com o objetivo de realizar visitas técnicas ou para tratar de
assuntos de interesse do Poder Legislativo, em outros Poderes,
Órgãos, Ministérios, Secretarias e afins, localizados em outros
Estados da Federação;
III – Servidores lotados na Presidência e Gabinete do Presidente,
quando em acompanhamento ao Presidente da Assembleia
Legislativa, nos seus deslocamentos intermunicipal ou
interestadual, limitados a 05 (cinco) dentre eles os seguranças
e motoristas.
IV – Servidores lotados em Comissões Permanentes da
Assembleia Legislativa, limitados a 01 (um) servidor por
Comissão, desde que deliberado pelos membros da respectiva
Comissão, devidamente consignado em ata;
V – Servidores das carreiras policiais ou assessores, no
desempenho de atividades de segurança a parlamentares e
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assessoramento direto, será permitida quando o parlamentar
comprovar a necessidade de segurança ou assessoramento,
mediante justificativa junto ao Presidente da Assembleia
Legislativa, para as providências que o caso requer, limitado a
01 (um) segurança por parlamentar; e
VI – Quando em deslocamento intermunicipal de servidores
lotados na Secretaria Legislativa, Divisão de Comunicação,
Departamento de Informática, Departamento de Cerimonial e
Secretaria de Defesa Institucional, para participar de eventos
relacionados a Assembleias Itinerantes, Audiências Públicas,
Sessões Solenes, conforme a necessidade a ser definida pelos
seus Diretores ou Secretários, ou de outro setor requisitado
pelo Presidente.

Art. 4º  Fica vedada a concessão de Diárias a Parlamentares e
Servidores nos seguintes casos:
I – aos parlamentares quando em deslocamento para tratar de
interesses particulares e atividades relacionadas ao seu
mandato; e
II – aos servidores lotados nos gabinete quando em
acompanhamento ao parlamentar.
Parágrafo único – Nos casos que ocorra o disposto no inciso II,
as despesas deverão ser custeadas pela verba indenizatória
de ressarcimento geral.

Art. 5º  A prestação de contas de diárias concedidas aos
servidores será composta conforme os casos:
I – para os servidores em deslocamento para participação de
cursos de aperfeiçoamento ou capacitação, seminários,
palestras, workshop e outros afins, através de cópia do
Certificado de Participação;
II – quando em assessoramento técnico das Comissões
Permanente, em seus deslocamentos intermunicipal ou
interestadual, pelo Relatório Circunstanciado das atividades
desenvolvidas;
III – para os servidores, em deslocamento nos termos do inciso
III do art. 3º, desta Resolução, pelo Relatório Circunstanciado
das atividades desenvolvidas.

Parágrafo único – Ficam isentos de Relatório de viagem:
I – os parlamentares;
II – os motoristas oficiais e os condutores de veículos da
Presidência e;
III – os policiais militares em exercício da função de segurança,
estes, devendo apresentar apenas relatório de viagem
resumida.

Art. 6º  Os Deputados e servidores em deslocamento nos
termos desta Resolução farão jus à percepção de diárias nos
valores fixados no Anexo Único desta Resolução.
§ 1º - Os Deputados Estaduais quando em viagem internacional,
terão direito ao recebimento de diárias de acordo com valores
pagos pela Câmara dos Deputados.

§ 2º - O servidor em assessoramento direto ao Presidente ou
por ele delegado, fará jus a receber o correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor da diária do parlamentar.
§ 3º - Os deslocamentos interestaduais serão acrescidos em
100% dos valores constantes da Tabela do Anexo Único.
§ 4º - Em casos específicos, em estrita necessidade, poderá
ocorrer o deslocamento internacional de servidor em
assessoramento técnico específico a Departamento
Administrativo ou Frente Parlamentar, devendo
obrigatoriamente ser designado e autorizado por Ato do
Presidente da Assembleia Legislativa, os quais perceberão os
mesmos valores da Diária do Deputado Estadual Interestadual.

Art. 7º  O pedido de concessão de diárias será encaminhado
ao Secretário Geral da ALE, através de memorando, o qual
deverá conter a descrição sintética do serviço a ser executado
e duração do afastamento, com os seguintes dados do
tomador: nome, endereço, conta bancária, CPF, cargo ou
função.
Parágrafo único – A proposta de concessão de diárias será
realizada exclusivamente através do sistema de controle de
diárias.

Art. 8º  O prazo para prestação de contas das diárias será de
10 (dez) dias úteis, a contar da data de retorno, com a
apresentação dos seguintes documentos:
I – cópia do bilhete de passagem – E-ticket, nos deslocamentos
via aérea, no caso de extravio do bilhete de passagem (aéreo
ou terrestre), o tomador poderá fornecer uma declaração da
empresa, comprovando seu nome na lista de passageiros no
período de seu afastamento;
II – bilhete da passagem original para o deslocamento via
terrestre através de ônibus intermunicipal ou interestadual;
III – documento comprobatório do evento ou serviço que foi
participar, para o deslocamento através de meio de transporte
oferecido pela Assembleia Legislativa, ônibus, van ou
microônibus;
IV – autorização de deslocamentos e condução, quando o
deslocamento ocorrer em veículo oficial ou particular, em
formulários a serem expedidos e regulamentados pela
Controladoria Geral da Assembleia Legislativa.
Parágrafo único – Para o deslocamento em veículo particular,
deverá constar:
I – autorização do Deputado, nos casos de servidores lotados
em Comissões Permanentes;
II – autorização dos Secretários, Superintendentes ou Diretores,
para os lotados na área administrativa; e
III – declaração do servidor que se responsabilizar por qualquer
dano que poderá ocorrer durante a viagem, bem como o
combustível será por sua exclusiva conta.
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Art. 9º  Todos os servidores que se encontrem em
deslocamentos para o mesmo destino e com a mesma
finalidade, deverão compor um único processo de diária.

Art. 10 As diárias não utilizadas serão restituídas aos cofres
da Assembleia Legislativa em 5(cinco) dias úteis, contados da
data do retorno à Sede, através de depósito em conta bancária
própria do Poder Legislativo, conforme formulário emitido pela
Divisão de Contabilidade da ALE.
Parágrafo único – Nos termos do artigo 80 da Lei
Complementar nº 68, de 1992, fica vedado ao servidor solicitar
desconto em folha de pagamento das diárias não utilizadas.
Art. 11  O não cumprimento do prazo de prestação de contas
por parte do tomador das diárias ou da devolução de diárias
não utilizadas, a que se refere o artigo anterior, implicará no
lançamento à débito na respectiva folha de pagamento, pela
Superintendência de Recursos Humanos, devidamente
atualizado e corrigido pelo índice aplicado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia.

Art. 12  Compete a Superintendência de Finanças da ALE/RO,
em caso de demissão de servidor pendente de prestação de
contas de diárias, adotar as providências de somente efetuar
a liberação de pagamento de verbas rescisórias após a dedução
do valor devido, atualizado e corrigido.

Art. 13  A baixa da responsabilidade do servidor tomador de
diária ocorrerá somente quando o processo de concessão e
respectiva comprovação forem analisados pela Controladoria
Geral da Assembleia Legislativa do Estado e devidamente
homologados pela autoridade competente.

Art. 14 Os processos de diárias analisadas pela Controladoria
Geral da Assembleia Legislativa, após as justificativas
apresentadas, considerados irregulares, serão submetidos ao
devido Processo de Tomada de Contas Especial, sem prejuízo
das demais sanções administrativas penais e legais a serem
aplicadas.

Art. 15  A concessão de diárias, será autorizada pelo Secretário
Geral, com anuência do Presidente da Assembleia Legislativa,
antes de sua efetivação e pagamento.
Parágrafo único – Compete ao Secretário Geral a aprovação
de justificativas de servidores, a homologação de prestação
de contas e a autorização de baixa de responsabilidade do
servidor atendido junto ao SIAFEM.

Art. 16  Os servidores atendidos com diárias e pendentes de

prestação de contas igual ou superior a 2 (dois) processos de

concessão, ficam automaticamente, impedidos de nova

concessão, cujo controle fica sob a responsabilidade da

Superintendência Financeira da ALE.

Art. 17   Compete ao Departamento de Logística, através da

Divisão de Transporte, disponibilizar aos usuários de diárias,

cópia eletrônica dos anexos, os quais serão regulamentados

pela Controladoria Geral.

Art. 18  A homologação e baixa de diárias junto ao SIAFEN,

será realizada dentro do exercício de competência que foi

concedida, exceto aqueles que se encontrem em prazo

tempestivo de prestação de contas.

Art. 19 Fica autorizado a concessão de diárias a eventuais

colaboradores, para prestarem serviços técnicos específicos

na cidade de Porto Velho, desde que requisitados e autorizados

pelo Presidente da Assembleia Legislativa, sendo ato

discricionário e de convivência a concessão.

Parágrafo único – Entende-se por eventuais colaboradores

para efeito desta Resolução, profissionais contratados pela

Assembleia Legislativa, bem como técnicos especializados para

assessoramento de Comissões Permanentes ou Temporárias.

Art. 20   Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente

da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Art. 21  Ficam revogadas as Resoluções nºs 299, de 1º de

julho de 2015, 304, de 16 de setembro de 2015 e 306, de 23

de setembro de 2015.

Art. 22   Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
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J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Estamos tomando a iniciativa em apresentar esta

propositura, visando dar um novo texto a atual Resolução nº
299, de 01 de julho de 2015, e consequentemente, com isso
revogá-la assim com as suas alterações. Pois, consideramos
que tais modificações necessitam com urgência serem
implementadas.

Nesse sentido, o texto ora proposto busca dar um melhor
disciplinamento, tornando-o mais explicito e claro, retirando o
máximo de possíveis interpretações dúbias, que, no dia a dia,
tem criado dificuldade de entendimento a nós parlamentares,
assim como aos técnicos desta Casa quanto a sua aplicabilidade.
Como também, estamos promovendo alterações em relação
aos anexos, vez que o atual texto conta com sete anexos. A
nossa proposta apresenta apenas o anexo único, que fixará os
valores das diárias de forma a obedecer o critério de hierarquia
que sempre foi aplicado nesta Casa, e aliás, é a prática utilizada,
não apenas em nosso país mas em todo o  mundo, entretanto,
na atual Resolução tal critério foi quebrado.

Em relação aos demais anexos, os quais a própria
Resolução se refere a forma de prestação de contas e demais
autorizações exigidas para a concessão de diárias, a própria
resolução estabelece que os mesmos serão disciplinados pela
Controladoria deste Poder.

Diante disso, e na certeza de que estamos buscando
aperfeiçoar o texto disciplinador acerca de concessão de diárias
em nossa Casa de Leis, solicitamos o apoio e o voto dos nobres
Pares para aprovarmos nosso Projeto de Resolução.

Plenário das Deliberações, 23 de fevereiro de 2016.
Dep. Maurão de Carvalho – Presidente
Dep. Edson Martins – 1º Vice-Presidente
Dep. Hermínio Coelho – 2º Vice-Presidente
Dep. Lebrão – 1º Secretário
Dep. Glaucione – 2ª Secretaria
Dep. Alex Redano – 3º Secretário
Dep. Rosangela Donadon – 4ª Secretária

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº0402/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
dos Artigos 10 e 21 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

P R O R R O G A R

Por 60 (sessenta) dias, a Comissão Tomada de Contas Especial,
instituída pelo ATO Nº 2298/2015-SRH/P/ALE publicado no

Diário Oficial da ALE-RO nº 101 de 25/06/15, a contar de 10
de fevereiro de 2016.

Porto Velho, 14 de março de 2016.

    Maurão de Carvalho           Arildo Lopes da Silva
            Presidente                     Secretário Geral
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RESOLUÇÃO Nº 328,
DE 16 DE MARÇO DE 2016.

Acrescenta dispositivo ao Regimento Interno da
Assembleia Legislativa.

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

Art. 1º. Fica acrescentado o § 4º ao artigo 167 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
aprovado pela Resolução nº 32, de 21 de agosto de 1990,
com a seguinte redação:

“Art. 167.....................................................................
 .......................................................................................

§ 4º. Cada parlamentar poderá conceder 01 (um) Título
Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia e 05 (cinco)
Títulos Honoríficos de Honra ao Mérito, por ano, sendo
cumulativo por toda a legislatura.”

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de março de 2016.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

RESOLUÇÃO Nº 329,
DE 16 DE MARÇO DE 2016.

Altera dispositivos do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa.

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

Art. 1º. O § 3º e o caput do artigo 167 e o caput do artigo 170
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, aprovado pela Resolução nº 32, de 21 de agosto de
1990, passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 167. Os projetos dispondo sobre a concessão de
Títulos Honoríficos de Cidadão do Estado de Rondônia e de
Honra ao Mérito, serão recebidos pela Mesa Diretora.
 .....................................................................................................................................
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§ 3º. A entrega das concessões a que se refere este
artigo, será em sessão solene no Plenário da Assembleia
Legislativa em sua sede, ou fora dela desde que devidamente
transferida.
....................................................................................................................................

Art. 170. O Projeto de Decreto Legislativo, concedendo
Título Honorífico, será apreciado em turno único e considerado
aprovado, quando obtiver a maioria de votos, em votação
simbólica.”

Art. 2º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de março de 2016.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

RESOLUÇÃO Nº 330,
DE 16 DE MARÇO DE 2016.

Altera dispositivo da Resolução nº 176, de 17 de
fevereiro de 2011.

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

Art. 1º. O artigo 1º da Resolução nº 176, de 17 de fevereiro de
2011, que “Institui o auxílio-moradia no exercício do mandato
parlamentar, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica instituído o auxílio-moradia, de caráter
indenizatório, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que será concedido ao Deputado no efetivo exercício do cargo.”
Art. 2º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, e seus efeitos retroagindo a 1º de março de 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de março de 2016.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

RESOLUÇÃO Nº 331,
DE 16 DE MARÇO DE 2016.

Altera dispositivo da Resolução nº 180, de 17 de
fevereiro de 2011.

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

Art. 1º. Os incisos I e II da Resolução nº 180, de 17 de fevereiro
de 2011, que “Institui a verba de representação e fixa seu
valor para os cargos de Presidente e membro da Mesa Diretora,
de Liderança de Bancada ou Bloco Parlamentar e de Presidente
de Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, passam
a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 2º......................................................................

I – R$ 17.291,68 (dezessete mil, duzentos e noventa e
um reais e sessenta e oito centavos) para o cargo de Presidente
da Mesa Diretora, correspondente a 68% (sessenta e oito por
cento) do subsídio mensal; e

II – R$ 8.428,90 (oito mil, quatrocentos e vinte e oito
reais e noventa centavos) para os demais cargos enumerados
no artigo 1º, correspondente a 33% (trinta e três por cento)
do subsídio mensal.”

Art. 2º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de março de 2016.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

RESOLUÇÃO Nº 332,
DE 16 DE MARÇO DE 2016.

Altera e acrescenta dispositivo a Resolução nº 289,
de 11 de março de 2015.

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

Art. 1º. O inciso III do artigo 5º da Resolução nº 289, de 11 de
março de 2015, que “Institui e disciplina a utilização de cota
mensal para ressarcimento de despesas com transporte e
correlatas no exercício da atividade parlamentar, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 5º......................................................................

..............................................................................................................................

III – aquisição de passagens aéreas, terrestres e fluviais,
em nome do deputado ou de assessores vinculados aos
respectivos gabinetes;”

Art. 2º. Fica acrescentado ao artigo 5º da Resolução nº 289,
de 11 de março de 2015, o seguinte inciso:

“Art. 5º......................................................................

.....................................................................................................................................

VII – locação de aeronaves, veículos e barcos, utilizados
exclusivamente pelo deputado ou seu gabinete.”

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 16 de março de 2016.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO
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