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ASSESSORIA D
A MESA
DA

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
NOS TERMOS DO § 2° DO ARTIGO 188
DO REGIMENTO INTERNO
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua JOAQUIM BARTOLO,
bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua JOAQUIM BARTOLO, bairro Cidade do Lobo,
município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de

ANO VII

nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BERNARDO
SIMEÃO, bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/
RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de EsVDFDSDDSDDSDSDSDSDS
tradas de Rodagem
e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua BERNARDO SIMEÃO, bairro
Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram
contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na AV. MERIDIONAL, bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.
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O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na na AV. MERIDIONAL, bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
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O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua CHICO MENDES, bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações,
apresento esta propositura contando com o apoio de nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

Plenário das deliberações, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MISTER
MACKENZIE, bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/
RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua MISTER MACKENZIE, bairro Cidade do Lobo,
município de Porto Velho/RO.

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua AQUILES
PARAGUASSU, bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua AQUILES PARAGUASSU, bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

Plenário das deliberações, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CHICO MENDES,
bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SAMUEL FREITAS,
bairro Cidade do Lobo, em Porto Velho/RO.
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O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua SAMUEL FREITAS, bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua HUGO FERREIRA,
bairro Cidade do Lobo, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua HUGO FERREIRA, bairro Cidade
do Lobo, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MAGNO ARSOLINO,
bairro Cidade do Lobo, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
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Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua MAGNO ARSOLINO, bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua GERALDO PERES,
bairro Cidade do Lobo, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria
de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua GERALDO PERES, bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Galileu Galilei, bairro Cidade Nova, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
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tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua Galileu Galilei, bairro Cidade Nova,
bairro Cidade do Lobo, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Tunísia, bairro Cidade Nova, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua Tunísia, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Raul Soares, bairro Cidade Nova, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
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Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua Raul Soares, bairro Cidade Nova, município
de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CONGO, bairro
Cidade Nova, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua CONGO, bairro Cidade Nova,
município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações,
apresento esta propositura contando com o apoio de nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SAQUAREMA, bairro Cidade Nova, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
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de pavimentação asfáltica na rua SAQUAREMA, bairro Cidade
Nova, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua LUIZ BORGES, bairro
Cidade Nova, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua LUIZ BORGES, bairro Cidade
Nova, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RAIMUNDO ANDRÉ,
bairro Cidade Nova, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua RAIMUNDO ANDRÉ, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
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Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MELQUIDES
NABUCO, bairro Cidade Nova, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua MELQUIDES NABUCO, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua JAMAICA, bairro
Cidade Nova em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua JAMAICA, bairro Cidade Nova,
município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
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queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua POLONIA, bairro
Cidade Nova, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua POLONIA, bairro Cidade Nova, município de
Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SETE BARRAS,
bairro Cidade Nova, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua SETE BARRAS, bairro Cidade Nova, município
de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
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nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SENEGAL, bairro
Cidade Nova, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua SENEGAL, bairro Cidade Nova,
município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CERES, bairro
Conceição, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na CERES, bairro Conceição, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
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INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na AV. MERIDIONAL, bairro
Conceição, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na AV. MERIDIONAL, bairro Conceição,
município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ÁGUIDA MUNIZ,
bairro CONCEIÇÃO, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua ÁGUIDA MUNIZ, bairro CONCEIÇÃO, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua UNIÃO, bairro
Conceição, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
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Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua UNIÃO, bairro Conceição, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua 15 de NOVEMBRO, bairro Conceição, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua 15 de NOVEMBRO, bairro Conceição, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua OSWALDO ARANHA, bairro Conceição, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na OSWALDO ARANHA, bairro Conceição, município de Porto Velho/RO.
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JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua GOVERNADOR
VALADARES, bairro Conceição, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua GOVERNADOR VALADARES, bairro Conceição,
município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Governador
Valadares, bairro Conceição, em Porto Velho/RO.
O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua Governador Valadares, bairro Conceição, município de Porto Velho/RO.
JUSTIFICATIVA
Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apurou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
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tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.
Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

SUP
SUP.. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº0075/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 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:
ALTERAR
A composição dos membros da Comissão de Recebimento de
Materiais e Serviços de Informática, instituída pelo ATO Nº0115/
2017-SRH/P/ALE, publicada no Diário Oficial da ALE-RO nº 06
de 16/01/2017, a contar de 08 de janeiro de 2018.
Presidente: ALBERTO LUIS BANDEIRA DE MELO LISBOA
Membros: ANTONILSON DA SILVA MOURA
ALEXEI VERAS ABDO
IRENILSON SILVA PAIZANTE
Secretária: INARA LEANDRO RIBEIRO.
Porto Velho, 11 de Janeiro de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0007/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013, resolve;
DESIGNAR:
O servidor HUZIEL TRAJANO DINIZ, matrícula nº. 100010000,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa
Legislativa, lotado no Departamento Legislativo, para responder pelo Cargo em Comissão de Secretário Legislativo, código
RDS – 2, no período de 01 a 20 de janeiro de 2018.
Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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