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DA 9ª LEGISLATURA

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra de documentos, no
tange, a Mensagem nº 89, de 02 de maio de 2017, refe-
rente ao Projeto de Lei que Revoga o artigo 3º e seu parágrafo
único, da Lei nº 3.514 de 5 de fevereiro de 2015, que Cria o
Quadro Especial dos Militares do Estado de Rondonia - QEPM/
QEBM, no âmbito das Corporações Militares, e dá outras provi-
dências”.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos
do art.29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º, art. 46, Pará-
grafo único, Constituição Estadual bem como o art. 179 do
Regimento Interno, cópia na íntegra dos documentos discrimi-
nados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;
Indicar qual o impacto financeiro do Projeto de Lei em

epígrafe, nos moldes do art. 16, I, da Lei Complementar nº
101 de 04 de maio de 2000.

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

Nobres Pares,
O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei à esta

Casa de Leis, mediante a Mensagem nº  89, de 02 de maio
de 2017, que tem a finalidade de revogar o artigo 3º e seu
parágrafo único, da Lei nº 3.514 de 5 de fevereiro de 2015,
que Cria o Quadro Especial dos Militares do Estado de Rondonia
- QEPM/QEBM, no âmbito das Corporações Militares, e dá
outras providências”.

Com base nas atribuições deste Parlamento em fiscali-
zar os atos do Poder Executivo e da Administração Indireta,
previsto no artigo 29, XVIII e XXXVI c/c art. 46, parágrafo
único, da Constituição do Estado, vejamos:

Art. 29  Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;
XXXVI - fiscalizar os atos administrativos e financeiros das

Instituições mantidas pelo Poder Público.
Igualmente,
Art. 46 A fiscalização contábil, financeira e orçamentária,

operacional e patrimonial do Estado e das entidades da admi-
nistração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das subven-
ções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia
Legislativa, mediante controle externo e pelo  sistema de con-
trole interno de cada Poder e do Ministério Público do Estado.

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

Plenário das deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra de documentos, no
tange, a Mensagem nº  90, de 02 de maio de 2017, refe-
rente ao Projeto de Lei que “Acrescenta alínea “d” ao § 1º, do
artigo 19 do Decreto-Lei nº 11, de 9 de março de 1982, que
dispõe sobre as Promoções dos Oficiais da Ativa da Polícia
Militar do Estado de Rondônia, e dá outras providências.
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SUP

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos do
art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º, da Constituição
Estadual bem como o art. 179 do Regimento Interno, cópia na
íntegra dos documentos discriminados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;

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

Nobres Pares,
O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei à esta

Casa de Leis, mediante a Mensagem nº 90, de 02 de maio
de 2017, que tem a finalidade de acrescentar  alínea “d” ao §
1º, do artigo 19 do Decreto-Lei nº 11, de 9 de março de 1982,
que dispõe sobre as Promoções dos Oficiais da Ativa da Polícia
Militar do Estado de Rondônia, e dá outras providências.

Com base nas atribuições deste Parlamento em fiscali-
zar os atos do Poder Executivo e da Administração Indireta,
previsto no artigo 29, XVIII e XXXVI c/c art. 46, parágrafo úni-
co, da Constituição do Estado, vejamos:

Art. 29  Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;
XXXVI - fiscalizar os atos administrativos e financeiros das

Instituições mantidas pelo Poder Público.

Igualmente,
Art. 46 A fiscalização contábil, financeira e orçamentária,

operacional e patrimonial do Estado e das entidades da adminis-
tração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade,  moralidade e publicidade, aplicação das subven-
ções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia
Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de controle
interno de cada Poder e do Ministério Público do Estado.

Face ao exposto, é que peço aprovação dos nobres Pa-
res a aprovação do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra de documentos, no
tange, a Mensagem nº  91, de 02 de maio de 2017, refe-
rente ao Projeto de Lei que “Autoriza a criação de Unidades do
Colégio Tiradentes da Polícia Militar - CTPM, e dá outras provi-
dências.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos do
art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º, da Constituição
Estadual bem como o art. 179 do Regimento Interno, cópia na
íntegra dos documentos discriminados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;

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

Nobres Pares,
O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei à esta

Casa de Leis, mediante a Mensagem nº 91 de 02 de maio
de 2017,  que tem a finalidade de autorizar a criação de
Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar - CTPM, e dá
outras providências.

Com base nas atribuições deste Parlamento em fiscali-
zar os atos do Poder Executivo e da Administração Indireta,
previsto no artigo 29, XVIII e XXXVI c/c art. 46, parágrafo
único, da Constituição do Estado, vejamos:

Art. 29  Compete privativamente à Assembléia
Legislativa:

XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
inclusive os da administração indireta;

XXXVI - fiscalizar os atos administrativos e financeiros
das Instituições mantidas pelo Poder Público.

Igualmente,
Art. 46 A fiscalização contábil, financeira e orçamentá-

ria, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimi-
dade, economicidade, moralidade e  publicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela
Assembléia Legislativa, mediante controle externo e pelo sis-
tema de controle interno de cada Poder e do Ministério
Público do Estado.

Face ao exposto, é que peço aprovação dos nobres Pa-
res a aprovação do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra de documentos, no
tange, a Mensagem nº  92, de 02 de maio de 2017, refe-
rente ao Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o montan-
te de R$4.530.748,96 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil,
setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos)
- em favor da Unidade Orçamentária Fundo Especial de Prote-
ção Ambiental - FEPRAM.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos
do art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º e 46, Parágra-
fo único, da Constituição Estadual bem como o art. 179 do
Regimento Interno, cópia na íntegra dos documentos discri-
minados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;
Indicar Impacto Financeiro do Projeto de Lei, no âm-

bito do Estado de Rondônia, nos moldes do art.16, I da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

Nobres Pares,
O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei à esta

Casa de Leis, mediante a Mensagem nº 92, de 02 de maio
de 2017, referente ao Projeto de Lei que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financei-
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ro, até o montante de R$ 4.530.748,96 (quatro milhões, qui-
nhentos e trinta mil, setecentos e quarenta e oito reais e no-
venta e seis centavos) - em favor da Unidade Orçamentária
Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM.

Com base nas atribuições deste Parlamento em fiscali-
zar os atos do Poder Executivo e da Administração Indireta,
previsto no artigo 29, XVIII e XXXVI c/c art. 46, parágrafo
único, da Constituição do Estado, vejamos:

Art. 29  Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;
XXXVI - fiscalizar os atos administrativos e financeiros das

Instituições mantidas pelo Poder Público.
Igualmente,
Art. 46 A fiscalização contábil, financeira e orçamentária,

operacional e patrimonial do Estado e das entidades da adminis-
tração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das subven-
ções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia
Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de contro-
le interno de cada Poder e do Ministério Público do Estado.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou admi-
nistre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de
natureza pecuniária.

Face ao exposto, é que peço aprovação dos nobres Pa-
res a aprovação do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 08 de maio de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PM

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra de documentos, no
tange, a Mensagem nº  93, de 02 de maio de 2017, refe-
rente ao Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Especial por Superávit Financeiro e por Excesso de
Arrecadação,  até o montante de R$6.853.354,83 (seis mi-
lhões, oitocentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta
e quatro reais e oitenta e três centavos) em favor da Unidade
Orçamentária Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental - SEDAM.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos
do art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º e 46, Parágra-
fo único, da Constituição Estadual bem como o art. 179 do
Regimento Interno, cópia na íntegra dos documentos discrimi-
nados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;
Indicar Impacto Financeiro do Projeto de Lei, no âmbi-

to do Estado de Rondônia, nos moldes do art.16, I da Lei Com-
plementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

Nobres Pares,
O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei à esta

Casa de Leis, mediante a Mensagem nº 93, de 02 de maio
de 2017, referente ao Projeto de Lei que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro e

por Excesso de Arrecadação,  até o montante de R$6.853.354,83
(seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, trezentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) em favor da
Unidade Orçamentária Secretaria de Estado do Desenvolvimen-
to Ambiental - SEDAM.

Considerando a importância da proposição que está tra-
mitando nesta Casa de Leis, solicita as informações em epígrafe,
com base no Poder Fiscalizatório, preconizado no artigo 29,
XVIII e XXXVI c/c art. 46, parágrafo único, da Constituição do
Estado, vejamos:

Art. 29  Compete privativamente à Assembléia
Legislativa:

XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
inclusive os da administração indireta;

XXXVI - fiscalizar os atos administrativos e financeiros das
Instituições mantidas pelo Poder Público.

Igualmente,
Art. 46 A fiscalização contábil, financeira e orçamentária,

operacional e patrimonial do Estado e das entidades da adminis-
tração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das subven-
ções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia
Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de contro-
le interno de cada Poder e do Ministério Público do Estado.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou admi-
nistre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de
natureza pecuniária.

Face ao exposto, é que peço aprovação dos nobres Pa-
res a aprovação do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PM

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra de documentos, no
tange, a Mensagem nº  94, de 02 de maio de 2017, refe-
rente ao Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Suplementar por Superávit Financeiro e por Anulação,
até o montante de R$645.955,04, em favor das Unidades Or-
çamentárias Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental - SEDAM e Fundo Especial de Proteção Ambiental -
FEPRAM. .

 Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos
do art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º e 46, Parágra-
fo único, da Constituição Estadual bem como o art. 179 do
Regimento Interno, cópia na íntegra dos documentos discrimi-
nados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;
Indicar Impacto Financeiro do Projeto de Lei, no âmbi-

to do Estado de Rondônia, nos moldes do art.16, I da Lei Com-
plementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

Nobres Pares,
O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei à esta

Casa de Leis, mediante a Mensagem nº 94, de 02 de maio
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de 2017, referente ao Projeto de Lei que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro e
por Anulação, de R$645.955,04, em favor das Unidades Orça-
mentárias Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
- SEDAM e Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM.
.

Considerando a importância da proposição que está tra-
mitando nesta Casa de Leis, solicita as informações em epígrafe,
com base no Poder Fiscalizatório, preconizado no artigo 29,
XVIII e XXXVI c/c art. 46, parágrafo único, da Constituição do
Estado, vejamos:

Art. 29  Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;
XXXVI - fiscalizar os atos administrativos e financeiros das

Instituições mantidas pelo Poder Público.
Igualmente,
Art. 46 A fiscalização contábil, financeira e orçamentária,

operacional e patrimonial do Estado e das entidades da adminis-
tração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das subven-
ções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia
Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de contro-
le interno de cada Poder e do Ministério Público do Estado.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou admi-
nistre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado
responda, ou que, em nome deste, assuma de obrigações de na-
tureza pecuniária.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou admi-
nistre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natu-
reza pecuniária.

Face ao exposto, é que peço aprovação dos nobres Pa-
res a aprovação do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PM

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra de documentos, no
tange, a Mensagem nº  95, de 02 de maio de 2017, refe-
rente ao Projeto de Lei que Institui o Certificado de Identifica-
ção de Madeira e dá outras providências.

 Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos do
art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º e 46, Parágrafo
único, da Constituição Estadual bem como o art. 179 do Regi-
mento Interno, cópia na íntegra dos documentos discriminados
a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;

J U S T I F I C A T I V A
Nobres Pares,
O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei à esta

Casa de Leis, mediante a Mensagem nº 95, de 02 de maio
de 2017, referente ao Projeto de Lei que Institui o Certificado
de Identificação de Madeira e dá outras providências.

Considerando a importância da proposição que está tra-
mitando nesta Casa de Leis, solicita as informações em
epígrafe, com base no Poder Fiscalizatório, preconizado no
artigo 29, XVIII e XXXVI c/c art. 46, parágrafo único, da Cons-
tituição do Estado, vejamos:

Art. 29  Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;
XXXVI - fiscalizar os atos administrativos e financeiros das

Instituições mantidas pelo Poder Público.

Face ao exposto, é que peço aprovação dos nobres Pa-
res a aprovação do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PM

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra de documentos, no
tange, a Mensagem nº 96, de 02 de maio de 2017, refe-
rente ao Projeto de Lei que Dispõe sobre a correção de erro
material em relação às Taxas de Permanência ou Diária e
Liberação de Veículos Apreendidos sem o serviço de Guincho
constantes da Tabela de Serviços e Taxas do Departamento
Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN, de que
trata a Lei nº 3.963, de 21 de dezembro de 2016.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos
do art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º e 46, Parágra-
fo único, da Constituição Estadual bem como o art. 179 do
Regimento Interno, cópia na íntegra dos documentos discrimi-
nados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;
Indicar Impacto Financeiro do Projeto de Lei, no âm-

bito do Estado de Rondônia, nos moldes do art.16, I da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

Nobres Pares,
O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei à esta

Casa de Leis, mediante a Mensagem nº 96, de 02 de maio
de 2017, que tem a finalidade de dispor sobre de erro mate-
rial em relação às Taxas de Permanência ou Diária e Libera-
ção de Veículos Apreendidos sem o serviço de Guincho cons-
tantes da Tabela de Serviços e Taxas do Departamento Esta-
dual de Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN, de que
trata a Lei nº 3.963, de 21 de dezembro de 2016.

Considerando a importância da proposição que está tra-
mitando nesta Casa de Leis, solicita as informações em
epígrafe, com base no Poder Fiscalizatório, preconizado no
artigo 29, XVIII e XXXVI c/c art. 46, parágrafo único, da Cons-
tituição do Estado, vejamos:

Art. 29  Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;
XXXVI - fiscalizar os atos administrativos e financeiros das

Instituições mantidas pelo Poder Público.
Igualmente,
Art. 46 A fiscalização contábil, financeira e orçamentária,

operacional e patrimonial do Estado e das entidades da adminis-
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tração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das subven-
ções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia
Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada Poder e do Ministério Público do Estado.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou admi-
nistre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de
natureza pecuniária.

Face ao exposto, é que peço aprovação dos nobres Pa-
res a aprovação do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PM

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra de documentos, no
tange, a Mensagem nº 98, de 02 de maio de 2017, refe-
rente ao Projeto de Lei que Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o montante
de R$7.742.628,16 (sete milhões, setecentos e quarenta e dois
mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) em
favor das Unidades Orçamentárias Fundo Previdenciário do
IPERON - FUNPRERO, Departamento Estadual de Estradas e
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, Fundo Es-
pecial de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecen-
tes - FESPREN, Fundo Especial de Sanidade Animal - FESA,
Fundo Penitenciário - FUPEN, e Fundo Estadual de Assistência
Social - FEAS.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos
do art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º e 46, Parágra-
fo único, da Constituição Estadual bem como o art. 179 do
Regimento Interno, cópia na íntegra dos documentos discrimi-
nados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;
Indicar Impacto Financeiro do Projeto de Lei, no âmbi-

to do Estado de Rondônia, nos moldes do art.16, I da Lei Com-
plementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

Nobres Pares,
O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei à esta

Casa de Leis, mediante a Mensagem nº 98, de 02 de maio
de 2017, para autorizar o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Anulação, até o montante de
R$7.742.628,16 (sete milhões, setecentos e quarenta e dois
mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) em
favor das Unidades Orçamentárias Fundo Previdenciário do
IPERON - FUNPRERO, Departamento Estadual de Estradas e
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, Fundo Es-
pecial de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecen-
tes - FESPREN, Fundo Especial de Sanidade Animal - FESA,
Fundo Penitenciário - FUPEN, e Fundo Estadual de Assistência
Social - FEAS.

Considerando a importância da proposição que está tra-
mitando nesta Casa de Leis, solicita as informações em epígrafe,
com base no Poder Fiscalizatório, preconizado no artigo 29,

XVIII e XXXVI c/c art. 46, parágrafo único, da Constituição do
Estado, vejamos:

Art. 29  Compete privativamente à Assembléia
Legislativa:

XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
inclusive os da administração indireta;

XXXVI - fiscalizar os atos administrativos e financeiros
das Instituições mantidas pelo Poder Público.

Igualmente,
Art. 46 A fiscalização contábil, financeira e orçamentá-

ria, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimi-
dade, economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assem-
bléia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada Poder e do Ministério Público do
Estado.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa fí-
sica ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais
o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obriga-
ções de natureza pecuniária.

Face ao exposto, é que peço aprovação dos nobres Pa-
res a aprovação do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PM

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra de documentos, no
tange, a Mensagem nº 99, de 03 de maio de 2017, refe-
rente ao Projeto de Lei que Institui a obrigatoriedade de aposição
de Selo Fiscal de Controle de Vasilhames acondicionadores de
água mineral natural ou água mineral ou água adicionada de
sais minerais, e dá outras providências.

 Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos
do art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI c/c art. 31, § 3º e 46, Parágra-
fo único, da Constituição Estadual bem como o art. 179 do
Regimento Interno, cópia na íntegra dos documentos discrimi-
nados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;

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

Nobres Pares,
O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei à esta

Casa de Leis, mediante a Mensagem nº 99, de 03 de maio
de 2017, que tem a finalidade de instituir a obrigatoriedade
de aposição de Selo Fiscal de Controle em vasilhames
acondicionadores de água mineral natural ou água acondicio-
nada de sais minerais e dá outras providências.

Com base nas atribuições deste Parlamento em fiscali-
zar os atos do Poder Executivo e da Administração Indireta,
previsto no 29, XVIII e XXXVI c/c art. 46, parágrafo único, da
Constituição do Estado, vejamos:

Art. 29  Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;
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XXXVI - fiscalizar os atos administrativos e financeiros das
Instituições mantidas pelo Poder Público.

Face ao exposto, é que peço aprovação dos nobres Pa-
res a aprovação do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, cópia na íntegra de documentos, no
tange, a Mensagem nº 100, de 03 de maio de 2017, refe-
rente ao Projeto de Lei que Autoriza o Poder Executivo a asse-
gurar à União, a Doação Futura de imóvel que menciona, no
município de Ji-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos do
art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI da Constituição Estadual,  bem
como o art. 179 do Regimento Interno, cópia na íntegra dos
documentos discriminados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição de Motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;

J U S T I F I C A T I V A
Nobres Pares,
O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei à esta

Casa de Leis, mediante a Mensagem nº 100, de 03 de maio
de 2017, que tem a finalidade de revogar a Lei nº 2.863, de 8
de novembro de 2012, que Autoriza o Poder Executivo a asse-
gurar à União, a Doação Futura de imóvel que menciona, no
município de Ji-Paraná.

Com base nas atribuições deste Parlamentar em fiscali-
zar os atos do Poder Executivo e da Administração Indireta,
previsto no art. 29, XVIII e XXXVI da Constituição do Estado,
vejamos:

Art. 29  Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;
XXXVI - fiscalizar os atos administrativos e financeiros

das Instituições mantidas pelo Poder Público.

Face ao exposto, é que peço aprovação dos nobres Pa-
res a aprovação do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PM

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Aguida
Munis, entre as Ruas Geraldo Siqueira e João Elias de Souza,
localizada no Bairro Conceição, do Município de Porto Velho-
RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Inter-
no, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessida-
de de pavimentação asfáltica da Rua Aguida Munis, entre as
Ruas Geraldo Siqueira e João Elias de Souza, localizada no
Bairro Conceição, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da rua Águida Munis, entre as Ruas
Geraldo Siqueira e João Elias de Souza, localizado no Bairro
Conceição, do Município de Porto Velho-RO.

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

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua João
Paulo I, entre as Ruas João Elias de Souza e Tamareira, loca-
lizada no Bairro Conceição, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua João Paulo I, en-
tre as Ruas João Elias de Souza e Tamareira, localizada no
Bairro Conceição, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica Rua João Paulo I, entre as Ruas João
Elias de Souza e Tamareira, localizada no Bairro Conceição,
do Município de Porto Velho-RO.

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

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – Indica
ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente,
a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Betim, entre
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as Ruas Juventus e Juventude, localizada no Bairro Floresta,
do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, indica ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessi-
dade de pavimentação asfáltica da Rua Betim, entre as Ruas
Juventus e Juventude, localizada no Bairro Floresta, do Municí-
pio 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 Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica Rua Betim, entre as Ruas Juventus e
Juventude, localizada no Bairro Floresta, do Município de Porto
Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua João
Nunes, em toda a sua extensão, localizada no Bairro Floresta,
do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua João Nunes, em
toda a sua extensão, localizada no Bairro Floresta, do Municí-
pio 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 Executi-

vo, que interceda junto a órgão compete, sobre a falta de pa-
vimentação asfáltica da Rua João Nunes, em toda a sua exten-
são, localizada no Bairro Floresta, do Município de Porto Ve-
lho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua
Transamazônica, entre as Ruas Alba e Ana Ney, localizada no
bairro Cuniã, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Transamazônica,
entre as Ruas Alba e Ana Ney, localizada no Bairro Cuniã, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Transamazônica, entre as Ruas
Alba e Ana Ney, localizada no Bairro Cuniã, do Município de
Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Boca
Junior, entre as Ruas Juventude e Açaí, localizada no Bairro
Floresta, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Boca Junior, entre
as Ruas Juventude e Açaí, localizada no Bairro Floresta, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Boca Junior, entre as Ruas Ju-
ventude e Açaí, localizada no Bairro Floresta, do Município de
Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
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quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Sabará
em toda a sua extensão, localizada no Bairro Floresta, do Mu-
nicípio de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Inter-
no, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessida-
de de pavimentação asfáltica da Rua Sabará em toda a sua
extensão, localizada no Bairro Floresta, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Sabará em toda a sua exten-
são, localizada no Bairro Floresta, do Município de Porto Velho-
RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Nova
República, entre as Ruas Tatuí e Alvorada, localizada no Bairro
Floresta, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Inter-
no, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessida-
de de pavimentação asfáltica da Rua Nova República, entre as
Ruas Tatuí e Alvorada, localizada no Bairro Floresta, do Municí-
pio 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 Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Nova República, entre as Ruas
Tatuí e Alvorada, localizada no Bairro Floresta, do Município
de Porto Velho-RO.

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

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Pavine,
entre as Ruas da Beira e Peroba, localizada no Bairro, do Mu-
nicípio de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Pavine, entre as
Ruas da Beira e Peroba, localizada no Bairro Floresta, do Mu-
nicípio 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 Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Pavine, entre as Ruas da Beira
e Peroba, localizada no Bairro Floresta, do Município de Porto
Velho-RO.

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

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Anari,
entre as Ruas Gênova e Torino, localizada no Bairro Floresta,
do Município de Porto Velho-RO.
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O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Anari, entre as
Ruas Gênova e Torino, localizada no Bairro Floresta, do Muni-
cípio 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 Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Anari, entre as Ruas Gênova e
Torino, localizada no Bairro Floresta, do Município de Porto
Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Torino,
entre as Ruas Anari e Gênova, localizada no Bairro Floresta,
do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Torino, entre as
Ruas Anari e Gênova, localizada no Bairro Floresta, do Municí-
pio 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 Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Torino, entre as Ruas Anari e
Gênova, localizada no Bairro Floresta, do Município de Porto
Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Lacoruna,
entre as Ruas Salinas e Gênova, localizada no Bairro Floresta,
do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Lacoruna, entre
as Ruas Salinas e Gênova, localizada no Bairro Floresta, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Lacoruna, entre as Ruas Sali-
nas e Gênova, localizada no Bairro Floresta, do Município de
Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Porto,
entre as Ruas Anari e Gênova, localizada no Bairro Floresta,
do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Porto, entre as
Ruas Anari e Gênova, localizada no Bairro Floresta, do Municí-
pio 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 Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Porto, entre as Ruas Anari e
Gênova, localizada no Bairro Floresta, do Município de Porto
Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
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quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Gêno-
va, entre as Ruas Anari e Lacoruna, localizada no Bairro Flo-
resta, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Inter-
no, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessida-
de de pavimentação asfáltica da Rua Gênova, entre as Ruas
Anari e Lacoruna, localizada no Bairro Floresta, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Gênova, entre as Ruas Anari e
Lacoruna, localizada no Bairro Floresta, do Município de Porto
Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Verona,
entre as Ruas Anari e Gênova, localizada no Bairro Floresta, do
Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Inter-
no, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessida-
de de pavimentação asfáltica da Rua Verona, entre as Ruas
Anari e Gênova, localizada no Bairro Floresta, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Verona, entre as Ruas Anari e
Gênova, localizada no Bairro Floresta, do Município de Porto
Velho-RO.

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

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Neuza,
no Bairro Igarapé, nesta Capital.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Neuza, no Bairro
Igarapé, nesta Capital.

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

Nobres Parlamentares,
O objetivo desta indicação é solicitar do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Neuza, no Bairro Igarapé, nes-
ta Capital.

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

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 5 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Xisto,
entre as Ruas Joanópolis e Linho, localizada no Bairro Aeroclube,
do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
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cessidade de pavimentação asfáltica da Rua asfáltica da Rua
Xisto, entre as Ruas Joanópolis e Linho, localizada no Bairro
Aeroclube, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua asfáltica da Rua Xisto, entre as
Ruas Joanópolis e Linho, localizada no Bairro Aeroclube, do
Município de Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Laran-
jal, entre as Ruas Joaçaba e Monte Negro, localizada no Bairro
Aeroclube, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Laranjal, entre as
Ruas Joaçaba e Monte Negro, localizada no Bairro Aeroclube,
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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Laranjal, entre as Ruas Joaçaba
e Monte Negro, localizada no Bairro Aeroclube, do Município
de Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Monte
Negro, entre as Ruas Nova Aliança e Estrada 13 de Setembro,
localizada no Bairro Aeroclube, do Município de Porto Velho-
RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Monte Negro, en-
tre as Ruas Nova Aliança e Estrada 13 de Setembro, localizada
no Bairro Aeroclube, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Monte Negro, entre as Ruas
Nova Aliança e Estrada 13 de Setembro, localizada no Bairro
Aeroclube, do Município de Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua
Morungape, entre as Ruas Monte Negro e Tefé, localizada no
Bairro Aeroclube, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Morungape, entre
as Ruas Monte Negro e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube,
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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Morungape, entre as Ruas Monte
Negro e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube, do Município de
Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.
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É sabido que a realização das Obras de pavimentação
asfáltica trará mais qualidade de vida a todos, obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela área.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Mondal,
entre as Ruas Morungape e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube,
do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Inter-
no, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessida-
de de pavimentação asfáltica da Rua Mondal, entre as Ruas
Morungape e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube, do Municí-
pio 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 Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Mondal, entre as Ruas
Morungape e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube, do Municí-
pio de Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Janaúba,
entre as Ruas Joanópolis e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube,
do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Inter-
no, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessida-
de de pavimentação asfáltica da Rua Janaúba, entre as Ruas
Joanópolis e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Janaúba, entre as Ruas

Joanópolis e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube, do Municí-
pio de Porto Velho-RO.

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

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua
Miracema, entre as Ruas Monte Negro e Mondal, localizada
no Bairro Aeroclube, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Miracema, entre
as Ruas Monte Negro e Mondal, localizada no Bairro Aeroclube,
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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Miracema, entre as Ruas Mon-
te Negro e Mondal, localizada no Bairro Aeroclube, do Municí-
pio de Porto Velho-RO.

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

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Nova
Aliança, entre as Ruas Monte Negro e Mondal, localizada no
Bairro Aeroclube, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Nova Aliança, en-
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tre as Ruas Monte Negro e Mondal, localizada no Bairro
Aeroclube, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da RuaNova Aliança, entre as Ruas
Monte Negro e Mondal, localizada no Bairro Aeroclube, do Mu-
nicípio de Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Luziana,
entre as Ruas Monte Negro e Morungape, localizada no Bairro
Aeroclube, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Luziana, entre as
Ruas Monte Negro e Morungape, localizada no Bairro Aeroclube,
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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Luziana, entre as Ruas Monte
Negro e Morungape, localizada no Bairro Aeroclube, do Muni-
cípio de Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Linho,
entre as Ruas Monte Negro e Joaçaba, localizada no Bairro
Aeroclube, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Linho, entre as
Ruas Monte Negro e Joaçaba, localizada no Bairro Aeroclube,
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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Linho, entre as Ruas Monte
Negro e Joaçaba, localizada no Bairro Aeroclube, do Município
de Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Barla-
vento, entre as Ruas Monte Negro e Mondal, localizada no Bairro
Aeroclube, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Barlavento, entre
as Ruas Monte Negro e Mondal, localizada no Bairro Aeroclube,
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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Barlavento, entre as Ruas Mon-
te Negro e Mondal, localizada no Bairro Aeroclube, do Municí-
pio de Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.
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É sabido que a realização das Obras de pavimentação
asfáltica trará mais qualidade de vida a todos, obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela área.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – INDI-
CA ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão compe-
tente, a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua
Joanópolis, entre as Ruas Monte Negro e Tefé, localizada no
Bairro Aeroclube, do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Inter-
no, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessida-
de de pavimentação asfáltica da Rua Joanópolis, entre as Ruas
Monte Negro e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube, do Municí-
pio 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 Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Joanópolis, entre as Ruas Mon-
te Negro e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube, do Município
de Porto Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade resi-
dente na localidade.

É sabido que a realização das Obras de pavimentação
asfáltica trará mais qualidade de vida a todos, obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela área.
Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APROVAÇÃO
da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN – Indica
ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente,
a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua do Canal, en-
tre as Ruas Beira e da Paz, localizada no Bairro Floresta, do
Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Inter-
no, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessida-
de de pavimentação asfáltica da Rua do Canal, entre as Ruas
Beira e da Paz, localizada no Bairro Floresta, 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 do Poder Executi-

vo, que interceda junto a órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua do Canal, entre as Ruas Beira e

da Paz, localizada no bairro Floresta, do Município de Porto
Velho-RO.

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

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

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APRO-
VAÇÃO da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 3 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

REQUERIMENTO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL
DO HOSPITAL DO CÂNCER – Requer a prorrogação da Co-
missão Temporária Especial, com a finalidade de averiguar
denúncia do não credenciamento do Hospital de Câncer da
Amazônia pelo Ministério da Saúde, por ingerência Política.

A Comissão Temporária Especial, com a finalidade de
averiguar denúncia do não credenciamento do Hospital de Cân-
cer da Amazônia pelo Ministério da Saúde, por ingerência po-
lítica, nos termos do artigo 32 do Regimento Interno, requer a
prorrogação por mais de 60 (sessenta) dias.

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

Tendo em vista que o prazo inicial não foi suficiente
para a conclusão dos trabalhos, estamos assim requerendo a
prorrogação da mesma.

Plenário das Comissões, 03 de maio de 2017.
Dep. Hermínio Coelho – PDT

REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO
SINGEPERON – PV – Requer voto de louvor, para os policiais
militares do 3º Pelotão, da 3ª Companhia, do 7º Batalhão PM,
localizado no município de Monte Negro/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, nos termos do artigo 181, inciso XII, do Regimento
Interno, voto de louvor para os policiais militares do 3º Pelo-
tão, da 3ª Companhia, do 7º Batalhão PM, localizado no muni-
cípio de Monte Negro/RO, pelos serviços prestados à popula-
ção rondoniense.

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

Nobres Parlamentares,
O requerimento tem por finalidade louvar atuações dos

servidores e dar o reconhecimento aos relevantes serviços
prestados pelos policiais militares, que em um período de 25
dias capturaram 8 foragidos da justiça, recuperaram 1 veículo
furtado, fecharam 1 local de venda de drogas e evitaram 1
tentativa de homicídio.
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Os servidores que participaram das operações e que
estavam de plantão nas ocasiões são:
- 2º Ten. PM Gonçalves  RE 10009513-9
- SD PM Rocha RE 10009441-2
- SD PM Galdino RE 10009525-9
- SD PM Carlos Henrique RE 10009525-0

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres parlamentares
para a aprovar este requerimento.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – DEM – Indi-
ca ao Governo do Estado, com cópia a SEDUC, a necessidade
do término da pista de Atletismo numa extensão de 200 metros
na Escola E.E.E.F.M Anísio Teixeira, no município de Ariquemes/
RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma regi-
mental, indica ao Governo do Estado com cópia a SEDUC, a
necessidade do término da pista de Atletismo numa extensão
de 200 metros na Escola E.E.E.F.M Anísio Teixeira, no municí-
pio de Ariquemes/RO.

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

Senhores Deputados,
Esta propositura se faz necessária pois somos sabedo-

res do quanto o esporte nos traz uma vida saudável, a prática
de esporte desde a infância viabiliza benefícios saudáveis para
o corpo e mente, esta pista trará benefícios para 1250 alunos
da escola, seus profissionais de educação e a comunidade do
entorno, servindo também de subsídio estrutural para realiza-
ção do JIR.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Adelino Follador  - DEM

INDICAÇÃO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON – PV
– Indica à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cida-
dania – SESDEC a necessidade de liberar os canais de
radiofrequência das Polícias Militar e Civil para a Secretaria de
Estado de Justiça fornecer acesso aos servidores que exercem
atividades externas aos presídios e unidades socioeducativas.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do Art.
188 do Regimento Interno, indica à Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC a necessidade de
liberar os canais de radiofrequência das Polícias Militar e Civil
para a Secretaria de Estado de Justiça fornecer acesso aos
servidores que exercem atividades externas aos presídios e
unidades socioeducativas.

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

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo indicar a liberação dos ca-

nais de radiofrequência das Polícias Militar e Civil para os ser-
vidores da Secretaria de Estado de Justiça que exercem ativi-
dades externas aos presídios e unidades socioeducativas, como
exemplo, o Grupo de Ações Penitenciárias Especiais – GAPE e
as escoltas permanentes que conduzem apenados e menores
infratores.

Dia 08 de maio de 2017 este Deputado presidiu Audiên-
cia pública no plenário da Assembleia Legislativa com o tema
“Segurança prisional nas unidades hospitalares do Estado de
Rondônia” e uma das necessidades apontadas era a de que
servidores que exercem atividades externas pudessem ter aces-
so direto à Polícia Militar e a Polícia Civil por meio de
radiofrequência, agilizado eventuais necessidades de contato.

Pelo exposto, peço o apoio dos pares para a aprovação
da indicação.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT – Indi-
ca ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Secretário de
Educação do Estado – SEDUC, da necessidade de ser
disponibilizada, em caráter de urgência, de cozinheira para
atender a Escola Estadual de Ensino Fundamental, Deonildo
Caragnatto, localizada no município de São Miguel do Guaporé,
Estado de Rondônia.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Secretário de Educação do Estado – SEDUC, da
necessidade de ser disponibilizada, em caráter de urgência,
de cozinheira para atender a Escola Estadual de Ensino Funda-
mental, Deonildo Caragnatto, localizada no município de São
Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia.

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

Excelsior Parlamento,
Esta indicação vem atender aos 585 alunos e 51 servi-

dores que precisam dessa profissional no período matutino.
Segundo os moradores esta reivindicação já foi feita em 2016
e até o momento não fora atendido, sendo que a escola conta
hoje com os bons préstimos de algumas mães que se
disponibilizam a cuidar da alimentação daquela escola, mas
que não retira a realidade de que este problema não é de
hoje. Imprescindível que se assegure uma solução, já que a
necessidade dessa profissional é grande, além do mais, não
se pode permitir que alunos, estejam, sempre na expectativa
da disponibilidade dessas mães, que hoje, ainda tem conse-
guido auxiliar, mas quando não puderam contar com elas? Até
porque, imprevistos acontecem diariamente. A escola precisa
dessa profissional com a máxima urgência, destacando nova-
mente que este pedido sendo estas as nossas justificativas,
contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT – Indi-
ca ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor geral
do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos (DER), da necessidade de pavimentação
asfáltica, de cerca de 300 metros finais que dão acesso a
ASCOPAGO, localizada na linha 627, município de Jaru.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Diretor geral do Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), da neces-
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sidade de pavimentação asfáltica, de cerca de 300 metros fi-
nais que dão acesso a ASCOPAGO, localizada na linha 627,
município de Jaru.

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

Excelsior Parlamento,
Esta indicação busca contemplar os 300 metros finais da

linha 627 que dá acesso a Associação dos Comerciantes de
Produtos Agrotóxicos – ASCOPAGO, local de recepção das
embalagens vazias de agrotóxicos daquela região. O projeto
de pavimentação já existe, porém só foi elaborado até o
residencial Jardim Europa, contudo, a própria comunidade so-
licita que essa pavimentação se estenda até a associação, que
localizada justamente os trezentos metros mais à frente, finda
por possuir um tráfego intenso especialmente pelo ir e vir dos
veículos na entrega dos vasilhames vazios de agrotóxicos. Cer-
to é que o  aceite desta complementação na pavimentação da
linha 627, sem qualquer dúvida, virá atender a necessidade
dos moradores, que sabem efetivamente a carência da região.
Sendo estas as nossas justificativas, contamos com o apoio
deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO – PRP – Indi-
ca ao Poder Executivo, com cópia ao Departamento de Estra-
das e Rodagem – DER, a necessidade urgente da recuperação
da rodovia RO-470, entre o município de Ouro Preto do Oeste e
o município de Vale do Paraíso.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma re-
gimental, ao Poder Executivo, com cópia para o Departamento
de Estradas e Rodagem – DER, a necessidade urgente da recu-
peração e tapa-buracos RO-470, rodovia que liga o município
de Ouro Preto do Oeste ao município de Vale do Paraíso.

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

A Rodovia RO-470 é vital para o desenvolvimento da re-
gião da grande Ouro Preto do Oeste, mas neste trecho ela é a
principal via de acesso e escoamento do município de Vale do
Paraíso. Por ela trafegam diariamente milhares de veículos de
passageiros, de cargas, de passeios, motocicletas, ônibus,
ambulâncias e máquinas pesadas. Essa rodovia é responsável
também pelo escoamento da produção dos distritos de Santa
Rosa, Rondominas e Bom Jesus.

Em função da buraqueira, o trânsito por essa rodovia
está muito lento e perigoso e já vem causando muitos trans-
tornos aos motoristas. Além dos buracos no leito do asfalto, o
acostamento também desapareceu, dificultando de mais a vida
dos motoristas e motociclistas.

Portanto senhores parlamentares, é preciso que o go-
verno do Estado através do DER faça a recuperação urgente
dessa rodovia, que como todos sabemos é vital para o desen-
volvimento de toda aquela região.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2017.
Dep. Marcelino Tenório – PRP

INDICAÇÃO DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO – PRP – Indi-
ca ao Poder Executivo, com cópia ao Departamento de Estra-
das e Rodagem – DER, a necessidade urgente da recuperação

da rodovia RO-473, no trecho que compreende da BR-364 até
a sede do município de Urupá.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma re-
gimental, ao Poder Executivo, com cópia para o Departamen-
to de Estradas e Rodagem – DER, a necessidade urgente da
recuperação e tapa-buracos da rodovia RO-473, no trecho que
vai da BR-364 até a sede do município de Urupá, passando por
Teixeirópolis.

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

A RO-473 é uma rodovia que faz a ligação da BR-364
com o município de Urupá, cortando um trecho de muita pro-
dução leiteira e cafeeira. O volume de veículos que trafegam
diariamente por ela é muito grande. São caminhões tanques
transportando leite, carretas café, peixe e outros produtos.

O trafego de veículos pequenos também é muito gran-
de, pois muitos motoristas utilizam essa rodovia como alter-
nativa para acessar os municípios de Alvorada do Oeste, São
Miguel do Guaporé, Seringueiras e Costa Marques. Trafegam
também veículos de passageiros, de cargas, de passeios, mo-
tociclistas, ônibus, ambulâncias e máquinas pesadas. Esse tre-
cho está com o asfalto muito esburacado e com muitas falhas
no acostamento.

Portanto senhores parlamentares, em face desse gran-
de fluxo de veículos, cargas e pessoas, e ainda em face do
período chuvoso que tem castigado toda aquela região, a RO-
473 está precisando urgentemente de uma obra de recupera-
ção e tapa-buracos.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2017.
Dep. Marcelino Tenório – PRP

REQUERIMENTO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – PDT -  Re-
quer à Mesa na forma regimental, voto de louvor ao Senhor
Romildo José dos Santos.

O Parlamentar que o presente subscreve, de acordo
com o art. 181 do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora,
voto de louvor ao Senhor Romildo José dos Santos.

Certo que essa propositura mereça total acolhimento,
contamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata
aprovação.

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

Senhoras e Senhores Deputados,
O Senhor Romildo José dos Santos, natural de Itabi no

Estado de Sergipe, chegou ao Território Federal de Rondônia
na Vila de Rondônia ano de 1976, hoje Ji-Paraná. Era traba-
lhador da roça durante a semana e aos sábados, domingos e
feriados cortava cabelo para melhorar o rendimento financei-
ro da família.

Decidiu conhecer o Norte nãopor recomendação de pa-
rentes, e instalou seu salão no bairro da Vila Jotão, e em
seguida, mudou-se para a rua T-8 com avenida, Brasil e T-8
com a avenida, Jorge Teixeira (k-5) no bairro de Nova Brasília
onde morou e trabalhou por mais de duas décadas,

O Senhor Romildo José dos Santos foi o primeiro presi-
dente da Associação dos Cabeleireiros de Ji-Paraná, realizan-
do dezenas de cursos de capacitação para ajudar outras sim-
patizantes pela profissão, disputou por duas vezes a vereança
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não obtendo êxito em decorrência da falta de legenda. Em
2001, ele acabou sofrendo a perda da esposa, mesmo assim,
decidiu ficar na cidade continuar sua missão, e hoje reside na
avenida Aracajú com T-23, bairro São Cristovão, segundo dis-
trito. Um dos filhos, já caminha para suceder o pai dando os
primeiros passos para se formar na mesma área. Após 40
anos distante da família, Romildo José dos Santos retornou ao
seu Estado natal para reaver a família, e recusou pedidos para
ficar de vez, mais ele, disse que o seu coração, o seu trabalho
o transformou em um apaixonado Ji-paranaense.

Sendo assim, este requerimento, busca prestar uma jus-
ta homenagem o cidadão do município de Ji-Paraná.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Airton Gurgacz – PDT

REQUERIMENTO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – Requer a
Mesa na forma regimental, voto de louvor ao Senhor Nunoi
Itsumi.

O Parlamentar que subscreve, de acordo com o Art. 181
do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora, voto de louvor
ao Senhor Nunoi Itsumi.

Certo que essa propositura mereça total acolhimento,
contamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata
aprovação.

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

Senhoras e Senhores Deputados,
O Senhor Nunoi é natural da cidade de Lins no Estado

de São Paulo, atualmente com 75 anos. Casado com Arlinda
Raimunda Nunoi, decidiu fixar residência na antiga Vila de
Rondônia, hoje município de Ji-Paraná, no ano d 1971, e desta
união teve duas filhas Tania e Carolina Nunoi.

O paulista Nunoi Itsumi, no início, trabalhava com far-
mácia, decidindo mudar de vida teve seu primeiro emprego
Delegado de Polícia Civil nomeado. Pouco tempo depois, o amigo
Assis Canuto lhe convidou para assumir a função de enfermei-
ro na unidade do INCRA de Ouro Preto do Oeste.

Conhecido na região, se elegeu Vereador, permanecen-
do um ano e meio no mandato, deixando o cargo para aceitar
ser o segundo Prefeito nomeado do município de Ji-Paraná
pelo governador Humberto da Silva Guedes. Nunoi Itsumi tam-
bém faz parte da família do Lions Clube Ji-Paraná e da maço-
naria.

Sendo assim, este requerimento, busca prestar uma
justa homenagem o cidadão do município de Ji-Paraná.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2017.
Dep. Airton Gurgacz – PDT

REQUERIMENTO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – Requer à
Mesa na forma regimental, voto de louvor ao Senhor José
Henrique de Araújo.

O Parlamentar que o presente subscreve, de acordo com
o Art. 181 do Regimento Interno, requer à Mesa na forma
regimental, voto de louvor ao Senhor José Henrique de
Araújo.

Certo que essa propositura mereça total acolhimento,
contamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata
aprovação.

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

Senhoras e Senhores Deputados,
O pioneiro José Henrique de Araújo, popularmente co-

nhecido como Paraíba, nascido no dia 07 de setembro de 1935
na cidade paraibana de São João do Cariri. Posteriormente, foi
morar no Estado de Minas Gerais/MG, onde conheceu e se
casou com a senhora Iraci Aparecida Araújo com a qual teve
sete filhos: Erlândio Luís Araújo (advogado), Túlio Amadeu
Araújo (comerciante), João Henrique Araújo (pintor), Maria
Aparecida Araújo (comerciante), Ieda Aparecida Araújo
(servidora pública federal), Alessandra Reis de Araújo (admi-
nistradora de empresas) e Justino Araújo (advogado militante
na cidade de Ji-Paraná/RO).

No final dos anos 60, a fim de buscar novas oportunida-
des de trabalho, desbravou com amigos ao Território Federal
de Rondônia. Ao desembarcar em Ji-Paraná, logo se encantou
pelo lugar, pelas belezas naturais e a hospitalidade do povo,
assim, decidindo residir definitivamente em Rondônia junta-
mente com a família.

O senhor José Henrique de Araújo, em meio a diversi-
dades, foi o único de seus amigos que permaneceu firme, pois
acreditava que Rondônia um dia se tornaria um grande Estado
da Federação.

Tanto que, exerceu diferentes profissões no interior do
Estado, trabalhando como armador na construção da ponte do
riozinho de uma vila localizada entre Cacoal e Pimenta Bueno.
Em seguida, na construção da ponte de Pimenta Bueno e Ji-
Paraná. Após esse período, enveredou por outros caminhos,
optou por comercializar cacau e café, para tanto, adquiriu pro-
priedades rurais nas cidades de Ouro Preto e Ji-Paraná. Além
disso, fundou o Hotel Itamarati um dos mais antigo da cidade.

Enfim, o senhor José Henrique, é um verdadeiro pionei-
ro de nosso Estado, uma vez que com a sua coragem, audá-
cia, espírito aventureiro e empreendedor sempre esteve pron-
to para enfrentar desafios da vida pessoal e profissional, as-
sim, contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado.

Por isso, é com muito orgulho e satisfação que faço essa
singela homenagem a esse pioneiro.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Airton Gurgacz – PDT

INDICAÇÃO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – PDT - Indica
ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia ao Departa-
mento Estadual de Trânsito – DETRAN, a necessidade da rea-
lização de palestras, sem custos, de educação e segurança no
trânsito na Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Tra-
balho – SIPAT nas Empresas estabelecidas no Estado de
Rondônia.

O Deputado Estadual que o presente subscreve e ouvido
o Plenário na forma regimental, indica ao Excelentíssimo Se-
nhor Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao Depar-
tamento Estadual de Trânsito – DETRAN, a necessidade da
realização de palestras, sem custos, de educação e segurança
no trânsito na Semana Interna de Prevenção de Acidentes no
Trabalho – SIPAT nas Empresas estabelecidas no Estado de
Rondônia.
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J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
Esta propositura vem em atendimento à solicitação de

diversos setores do Estado de Rondônia, para dirimir a infra-
ções e acidentes de trânsito, que diariamente lesionam os ci-
dadãos diminuindo ou até extirpando sua capacidade
produtiva.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Traba-
lho – SIPAT representa o período onde são realizadas ativida-
des direcionadas a prevenção de acidentes e doenças
ocupacionais, em que toda empresa reúne seus colaboradores
para ensinar acerca da importância da segurança. O principal
objetivo é promover conhecimento e conscientizar os funcio-
nários sobre prevenção de acidentes, saúde e segurança no
local de trabalho. Esta é uma oportunidade de reforçar a segu-
rança no trânsito do colaborador, tendo em vista que muitos se
deslocam para o trabalho e para sua residência com motoci-
clistas, estando vulneráveis a acidentes e lesões.

Desta forma, a presente indicação visa beneficiar qual-
quer empresa que solicitar previamente ao Departamento Es-
tadual de Trânsito – DETRAN a promoção de palestras educativas
sem custos sobre a legislação e segurança no trânsito aos seus
colaboradores.

As palestras informativas podem ser prestadas durante
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho –
SIPAT ou em qualquer outro período previamente requerido
pela empresa e aceito pelo Departamento Estadual de Trânsito
– DETRAN.

Certo que essa propositura mereça total acolhida, con-
tamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata apro-
vação.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Airton Gurgacz – PDT

INDICAÇÃO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON – PV
– Indica ao Comando Geral da Polícia Militar, com cópia à Se-
cretaria de Estado de Segurança Pública, a necessidade de
implantar uma base da Polícia Militar no Distrito de Pacarana,
no município de Espigão do Oeste/RO.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do Art.
188 do Regimento Interno, indica ao Comando Geral da Polícia
Militar, com cópia à Secretaria de Estado de Segurança Públi-
ca, a necessidade de implantar uma base da Polícia Militar no
Distrito de Pacarana, no município de Espigão do Oeste/RO.

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

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo atender reivindicação de

suma importância dos moradores do Distrito de Pacarana, no
município de Espigão do Oeste/RO, intermediado pelo Verea-
dor Professor Marcel, pois apesar da grande população do lo-
cal, o posto policial que existia foi desativado.

Vale mencionar que existem nesta comunidade muitos
problemas com a utilização de entorpecentes, assaltos e pe-
quenos furtos, aumentando o número de infratores e o grau de
criminalidade. Assim, a população vive com medo de serem
vítimas de roubos e até de homicídios.

Outrossim, a paz social deve ter uma especial atenção,
e a integridade física é um direito que deve ser efetivamente

preservado, para que a tranquilidade da população prevaleça
de forma a deixarem os moradores em condições de trafegar
sem preocupações pelas ruas, pois nem todos têm condições
financeiras para contratar segurança ou empresas
especializadas em segurança pessoal.

Já a segurança pública é dever do Estado, conforme
preceitua a Constituição Federal: “Art. 144 – A segurança pú-
blica, 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 se-
guintes órgãos: (...) V – polícias militares e corpos de bombei-
ros militares”.

Pelo exposto, peço o apoio dos Pares para a aprovação
da indicação.

Plenário das Deliberações, 04 de maio de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON – PV
– Indica ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Estado
de Justiça, a necessidade de regulamentar os procedimentos
de recebimento e custódia de apenados em unidades hospita-
lares do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do
Art. 188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo, com
cópia à Secretaria de Estado de Justiça, a necessidade de
regulamentar os procedimentos de recebimento e custódia de
apenados em unidades hospitalares do Estado de Rondônia.

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

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo regulamentar os procedi-

mentos de recebimento de apenados em unidades hospitala-
res do Estado de Rondônia.

Dia 08 de maio de 2017 este Deputado presidiu audiên-
cia pública no plenário da Assembleia Legislativa com o tema
“Segurança prisional nas unidades hospitalares do Estado de
Rondônia” para debater sobre as condições atuais e as possí-
veis necessidades, humanas e estruturais, nas unidades hos-
pitalares de Rondônia, que atendem apenados, tornando ne-
cessário o serviço de segurança prisional.

Na audiência foi constatado que os relacionados à
internação de apenados e unidades hospitalares já ocorre há
vários anos,  e a falta de regulamentação dos procedimentos
é um dos motivos causadores.

Trata-se do apenado, custodiado pelo Estado e sua pre-
sença em um ambiente que não é dele, e quais medidas que
garantam a segurança aos agentes penitenciários, aos funci-
onários e demais pacientes e o que é feito para evitar riscos
de resgates, fugas. É uma realidade que tantos os servidores
como os pacientes ficam expostos a riscos, e isso é inconcebí-
vel, pois até troca de tiros já ocorreu dentro do João Paulo II.

Há a preocupação em relação à fragilidade em que en-
contram as condições estruturais de trabalho dos agentes e
socioeducadores para exercerem suas funções, podendo con-
siderar degradante estes locais, pois há ocasiões em que ser-
vidores e apenados enfermos dormem no mesmo local.

Com isso, a regulamentação sobre os procedimentos
de recebimento e custódia dos apenados em unidades hospi-
talares dará legalidade e maior transparência no exercício das
atividades exercidas.
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Pelo exposto, peço o apoio dos pares para a aprovação
da indicação.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON – PV

REQUERIMENTO DEPUTADO DR. NEIDSON – PMN – Requer
seja encaminhado voto de louvor em comemoração à Semana
Nacional da Enfermagem nos dias 12 a 20 de maio.

O Parlamentar que abaixo subscreve, requer na forma
regimental em conformidade ao artigo 181, inciso XII do Regi-
mento Interno deste Poder Legislativo, e após, ouvido o Douto
Plenário, que seja encaminhado voto de louvor em comemo-
ração à Semana Nacional da Enfermagem, em especial a to-
dos os Enfermeiros, Técnicos em enfermagem e Auxiliares em
enfermagem que laboram no Estado de Rondônia.

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

Senhores Parlamentares,
Cabe esclarecer nesta oportunidade que o presente

Requerimento é de suma importância, pois visa lembrar a Se-
mana de Enfermagem que é comemorado nos dias 12 a 20 de
maio. Ademais cumpre esclarecer que no Brasil, além do dia
do enfermeiro, comemora-se também a semana da enferma-
gem.

Afinal esta data foi estatuída em meados dos anos 40,
em homenagem a dois grandes personagens da Enfermagem
no mundo: Florence Nigthingale e Ana Néri, enfermeira brasi-
leira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates.

Desta feita, ressalta-se que o trabalho desses profissio-
nais é essencial para garantir a recuperação e o salvamento
de vidas em perigo, seja nos hospitais ou demais instituições
que necessitam da assistência contínua de cuidados médicos.

O objetivo deste requerimento de voto de louvor, é o
reconhecimento do trabalho desenvolvido por todos os profis-
sionais da área da Enfermagem, em especial os que laboram
no Estado de Rondônia e de certa forma contribuem com seu
árduo labor e amor em prol daqueles que necessitam de recu-
peração de vida.

Desta forma é crucial lembrar da celebração da Sema-
na da Enfermagem, que começa no dia 12 de maio (com o dia
internacional da enfermagem) e termina em 20 de maio (com
a comemoração do dia do auxiliar e técnico de enfermagem),
tornando-se assim mais evidente a importante profissão que
possuem os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enferma-
gem.

Dito isso, contamos com o apoio e o voto favorável dos
nobres pares, para aprovação do voto de louvor, como forma
de agradecimento.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Dr. Neidson – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT – Indi-
ca ao Governo do Estadual c/c à Secretaria da Educação do
Estado – SEDUC, da necessidade de ser mantida em continui-
dade, o sistema de Ensino Modular oferecido pela CEEJA –
Professora Bárbara Conceição dos Reis, localizada no municí-
pio de Novo Horizonte do Oeste.

O Deputado que este subscreve, na forma regimental,
indica ao Governo do Estadual c/c à Secretaria da Educação do

Estado da necessidade de ser mantida em continuidade, o sis-
tema de Ensino Modular oferecido pela CEEJA – Professora
Bárbara Conceição dos Reis, localizada no município de Novo
Horizonte do Oeste.

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

Excelsior Parlamento,
Esta indicação vem principalmente para atender as 656

assinaturas contrárias a medida de interrupção desse sistema
modular de ensino que, oferecido pelo CEEJA sempre atendeu
os alunos da zona rural e urbana, contribuindo efetivamente
para a conclusão do ensino de vários alunos, que fazem essa
opção pelo sistema modular por ser o que mais se aproxima
de suas próprias condições, em vista do trabalho que não pode
ser interrompido.

Ocorre que, através do memorando circular nº 535/
2016-NEJA/GEMTE/DGE/SEDUC, expedido pela SEDUC em no-
vembro de 2016, aquela comunidade foi pega de surpresa, ao
ser informada que, “novas matrículas para o curso modular
não deveriam ser realizadas a partir de 2017”. Isto por que, se
teria inicio um novo projeto de educação de jovens e adultos,
integrado à qualificação profissional a partir do segundo se-
mestre de 2017.

Mas, sem sombra de dúvidas, o sistema modular tem
sido a forma que muitos alunos puderam – e podem – dar
continuidade a seus estudos, bem como outros que buscam
sua conclusão e veem no sistema modular, o método mais
adequado para a realização desse sonho.

Dessa forma é imprescindível que a voz de seiscentos e
cinquenta e seis membros da comunidade, seja ouvida. O so-
nho não é de um só. É de uma comunidade que precisa ser
ouvida quando mudanças tão drásticas com a que se pretende
realizar forem pensadas. É necessário que a realidade dessas
pessoas seja, não apenas conhecida, mas sentida, porque quem
sabe o que elas precisam, são elas próprias, daí a indignação
daqueles estudantes.

A SEDUC ainda informa que, tratará de reorganizar a
oferta do curso modular, sem, contudo, em nenhum momento,
verificar a realidade e possibilidade desses alunos de se adap-
tarem às novas realidades trazidas pela SEDUC.

Assim, vimos solicitar que, o Governador do nosso Esta-
do juntamente com o Secretário de Educação atendam ao pe-
dido desses alunos e de forma prioritária determine a conti-
nuidade do sistema modular de ensino oferecido especifica-
mente pela CEEJA Professora Bárbara Conceição dos Reis,
município de Novo Horizonte, Estado de Rondônia. Sendo es-
tas as nossas considerações, contamos com o apoio do parla-
mento.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

INDICAÇÃO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON – PV
– Indica ao Poder Executivo, notadamente ao Secretário de
Estado de Educação – SEDUC/RO, a necessidade de reforma e
adaptação da Escola Estadual Capitão Silvio de Farias, no mu-
nicípio de Jaru/RO.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo, notadamente ao Secretário de
Estado de Educação – SEDUC/RO, a necessidade de reforma e
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adaptação da Escola Estadual Capitão Silvio de Farias, no mu-
nicípio de Jaru/RO.

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

Nobres Parlamentares,
Tal indicação fundamenta-se no princípio Constitucional

da dignidade da pessoa humana, e como tal é direito ampara-
do pela Constituição Federal no seu art. 6º, relacionado à Saú-
de e Educação como direito fundamental de cada cidadão, ve-
jamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a ali-
mentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a pre-
vidência social, a proteção à maternidade e à infância, a assis-
tência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

É notória a necessidade que a Escola Estadual Capitão
Silvio de Farias enfrenta, não alcançando o objetivo central de
proporcionar digna assistência à educação e consequentemente
um melhor rendimento escolar para seus alunos.

Algumas dependências da escola encontram-se de for-
ma precária, prejudicando tanto a educação quanto a saúde
física dos estudantes. A estrutura inadequada das salas de
descanso, por exemplo, onde os alunos, que estudam em perí-
odo integral, mal conseguem um lugar para se acomodarem
no momento de folga, entre as horas que antecedem as aulas
do período vespertino, ficando fadigados muito antes dos tér-
minos das aulas.

É urgente a reforma do refeitório, pois o projeto inicial
dele apresenta capacidade de comportar 300 (trezentos) alu-
nos, e hoje apenas 100 (cem) alunos conseguem fazer suas
refeições no local.

Os banheiros são inadequados para o banho, como tam-
bém para a realização da higiene bucal, tendo os alunos que
utilizarem de torneiras ou mangueiras no pátio para fazerem
sua higiene.

O auditório e a biblioteca, dois ambientes que deveriam
proporcionar comodidade e tranquilidade para os alunos reali-
zarem seus estudos, não possuem capacidade suficientes para
acomodá-los, nem mesmo fazendo revezamento, uma vez que,
não são compatíveis com a  quantidade de alunos mantidos na
escola.

O laboratório de informática encontra-se obsoleto no que
se refere aos equipamentos, bem como, a rede de internet é
insatisfatória.

É necessária ainda a construção de uma piscina na es-
cola, uma vez que para as atividades de educação física só
existe uma quadra poliesportiva.

Importante salientar, quanto à questão da inclusão es-
colar de alunos com necessidades especiais, outra dificuldade
vivenciada na escola, pois no momento atua em desacordo
com a lei devido não haver acessibilidade par os alunos porta-
dores dessas necessidades.

Em atenção à realidade exposta acima, peço apoio dos
nobres parlamentares para aprovação da indicação.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON – PV

REQUERIMENTO DEPUTADO DR. NEIDSON – PMN - Requer
pedido de informações à Secretaria de Estado da Saúde –
SESAU.

O Deputado que o presente subscreve, requer a Secre-
taria Estadual de Saúde – SESAU, nos termos do artigo 29,
inciso VIII, artigo 31, §3° da Constituição Estadual e artigo 179,

inciso III, do Regimento Interno, pedido de informações con-
forme, vejamos abaixo:

a) Qual a quantidade de familiares de pacientes (possí-
veis doadores de órgãos) que se negaram a realizar a “Doa-
ção de Órgãos” nos anos de 2015 a 2017.

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

Nobres Pares,
Senhores Deputados,
Tem esta proposição a finalidade colher mais

detalhadamente pedido de informações, nos moldes dos arti-
gos supracitados, sobre “Qual a Quantidade de Familiares de
Pacientes que se Negaram a Realizar a “Doação de Órgãos”
nos Anos de 2015 a 2017.

Consigna-se consoante o artigo 179 do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, cor-
roborando com o referido pedido do ínclito Parlamentar, o pre-
ceituado no que segue abaixo, in verbis:

Art. 179. “Os requerimentos de informações menciona-
rão as autoridades  a quem são dirigidas, importando crime de
responsabilidade, a recusa ou o não atendimento no prazo de 10
(dez) dias, bem como a prestação de informações falsas(...).

Verifica-se portanto, a importância do pedido de infor-
mações sobre a questão abordada como forma de esclareci-
mento e entendimento deste Parlamentar junto a esta Secre-
taria de Saúde do Estado.
Noutro prisma cabe mencionar ainda, que o incentivo as famí-
lias no que tange a “Doação de Órgão”, trará sem duvidas
benefícios de grande magnitude para toda sociedade.

Por outro lado, é sabido que nem toda morte pode re-
sultar em doação de órgãos: somente quando o cérebro deixa
de funcionar e o coração continua batendo com a ajuda de
aparelhos, conhecido como morte encefálica é que os órgãos
poderão ser transplantados para outra pessoa.

Ademais, isso ocorre a exemplo, com vitimas de
traumatismo craniano (acidente ou violência) ou acidente
vascular cerebral (AVC).

Deste modo, já no caso de tecidos, é diferente: mesmo
após uma parada cardíaca, é possível doar cóneas, pele e
ossos, entre outros. Contudo, informar que a “Doação de Ór-
gãos” pode melhorar a qualidade de vida de quem precisa de
um transplante, permitindo que esses pacientes possam reto-
mar as atividades normais.

Assim pode-se concluir que a “Doação de Órgãos” é de
suma importância. Isso diminui o sofrimento de muitos paci-
entes que chegam a esperar anos na fila de espera, e as
ajudam a superar limitações, segundo especialistas.

No entanto, a importância em colher as devidas infor-
mações sobre o caso em tela, se resume em incentivo as “Do-
ação de Órgãos” no Estado de Rondônia e como forma de
estimulo a toda população.

Dito isso,reitera-se que a espera de pessoas para rea-
lizarem um transplante na maioria dos casos, é longa e sofri-
da, perfazendo-se em uma espera muitas vezes não alcançadas
e o incentivo ora abordado e trazido por este nobre Parlamen-
tar é sem dúvidas de grande complexidade à vida que é o bem
mais valioso de um ser humano.

Antes o exposto, requer pedido de informações supra
citadas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responsabili-
dade, tendo em vista o incentivo por intermédio deste Parla-
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mentar, quanto o crescimento de “Doação de Órgãos” no Esta-
do de Rondônia, pois o caso Requer Urgência.

Dada à relevância do pleito, conto com o apoio e apro-
vação dos nobres Parlamentares.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2017
Dep. Neidson de Barros Soares – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO CLEITON ROQUE – PSB - Indica ao
excelentíssimo senhor Governador do estado de Rondônia, com
cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, a necessidade de viabilizar a recu-
peração da RO 133 (Linha Figueira), que interliga os municípi-
os de Cacoal e Espigão do Oeste.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos regi-
mentais, indica ao excelentíssimo senhor Governador do Esta-
do de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e serviços Públicos – DER, a necessi-
dade de recuperação da RO 133, (Linha Figueira), que interli-
ga os municípios de Cacoal e Espigão do Oeste.

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

Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
A presente indicação tem a finalidade de atender cons-

tantes reivindicações da comunidade. Essa estrada é de vital
importância para a região, não só como via de escoamento de
produtos agrícolas, como via de acesso que atende dezenas
de comunidades.

A necessidade de recuperar a referida Rodovia é em
virtude do intenso tráfego de veículos e o desgaste proporcio-
nado pela época das chuvas. Esta situação precária das estra-
da está prejudicando o escoamento dos produtos agrícolas,
com prejuízos sofridos aos agricultores rurais da região.

A recuperação da estrada solicitada, visa o tráfego com
segurança e o escoamento da produção agrícola, garantindo
melhor renda e a geração de economia para a população, re-
presentando marco de grande importância ao desenvolvimen-
to socioeconômico do Estado.

Ante o exposto, pelo aos nobres Pares, apoio para apro-
vação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2017
Dep. Cleiton Roque – PSB

INDICAÇÃO DEPUTADO CLEITON ROQUE – PSB - Indica ao
excelentíssimo senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura
e Serviços Públicos – DER, a necessidade de viabilizar a recu-
peração da RO 387 que interliga o município de Espigão do
Oeste ao distrito de Pacaraná, divisa do Estado de Rondônia
com o Estado de Mato Grosso.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos regi-
mentais, indica ao excelentíssimo senhor Governador do Esta-
do de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a neces-
sidade de viabilizar a recuperação da RO 387, que interliga o
município de Espigão do Oeste ao distrito de Pacarana, divisa
do Estado de Rondônia com o Estado de Mato Grosso.

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

Senhor Presidente,
Senhores Parlamentares,
A presente indicação tem a finalidade de atender as

constantes reivindicações da comunidade residente nessa lo-
calidade, vez que está estrada é de vital importância para re-
gião, não só como via de acesso de interliga o município de
Espigão do Oeste ao distrito de Pacarana, divisa dos Estados
de Rondônia e Mato Grosso, como também estrada por onde
diversos agricultores escoam suas produções agrícolas.

O atendimento desta indicação tem como objetivo a re-
cuperação da referida estrada, que em decorrência das fortes
chuvas, encontra-se com inúmeros buracos, o que causa pre-
juízos e põe em risco a segurança dos usuários e moradores
que utilizam diariamente essa via.

Essa Estrada já sofreu um desgaste natural, e com o
passar dos anos, as condições de tráfego de veículos ficam
inviabilizados, como também, o escoamento da produção agrí-
cola e o transporte escolar, tornando inviável o transito e o
acesso à área urbana, que é freqüente pelas famílias daquela
região.

Ante o exposto, peço aos nobres Pares apoio para apro-
vação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2017
Dep. Cleiton Roque – PSB

INDICAÇÃO DEPUTADO CLEITON ROQUE – PSB - Indica ao
excelentíssimo senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura
e Servi cós Públicos – DER, a necessidade de viabilizar a cons-
trução de  02 (duas) lombadas eletrônicas na BR 364, nos
distritos de Guaporé e Urucumacuã.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos regi-
mentais, indica ao excelentíssimo senhor Governador do Esta-
do de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de
Rodagens e Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, a neces-
sidade de construção de 02 (duas) lombadas eletrônicas na BR
364, nos distritos de Guaporé e Urucumacuã.

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

Senhor Presidente,
Senhores Parlamentares,
Tal solicitação tem por objetivo atender à reivindicação

dos moradores daquela localidade, que pedem providência
quanto a construção das lombadas eletrônicas.

Vale ressaltar que os riscos que os mesmos estão ex-
postos são muitos, uma vez que a imprudência de alguns mo-
toristas e o grande fluxo de veículos que transitam em alta
velocidade colocam diariamente a vida daqueles que transi-
tam e residem naquela localidade em perigo iminente. O au-
mento do fluxo de pedestres é considerável, principalmente
dos alunos das escolas da comunidade local.

Com a implementação das lombadas eletrônicas, o trân-
sito nos Distritos ora citado, tanto o motorizado quanto o de
transeuntes será realizado com segurança, evitando acidentes
e até perda de vidas.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres Pa-
res, no sentido de aprovar a presente proposição.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2017
Dep. Cleiton Roque – PSB
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REQUERIMENTO DEPUTADO CLEITON ROQUE – PSB - Re-
quer a retirada de tramitação da mensagem de n° 90/2017 de
autoria do Poder Executivo.

O Deputado que este subscreve, requer a Mesa diretora
na forma regimental nos termos do art. 189 do Regimento In-
terno, a retirada de Tramitação da mensagem de n° 90/2017,
de autoria do Poder Executivo, que trata de acrescentar alínea
“d” ao parágrafo 1°, do artigo 19, do Decreto Lei n° 11, de 9 de
março de 1982, que dispões sobre as Promoções dos Ofícios
da Ativa da Polícia Militar do Estado de Rondônia e dá outras
providências.

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

Senhor Presidente,
Senhores Parlamentares,
O presente Requerimento tem por objetivo a retirada de

tramitação das mensagem de n° 90/2017, a pedido do
excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia.

Ante o exposto, contamos como o apoio dos nobres Pa-
res no sentido de aprovar a presente proposição.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Cleiton Roque – PSB

INDICAÇÃO DEPUTADO CLEITON ROQUE – PSB - Indica ao
excelentíssimo senhor Governador do Estado de Rondônia, com
cópia a Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, a ne-
cessidade de aquisição de um veículo tipo caminhonete com
tração, para a CIRETRAN do município de Parecis.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos regi-
mentais, indica ao excelentíssimo senhor Governador do Esta-
do de Rondônia, com cópia ao Departamento Estadual de Trân-
sito – DETRAN, a necessidade de aquisição de um veículo tipo
caminhonete com tração, para a CIRETRAN do município de
Parecis.

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

Senhor Presidente,
Senhores Parlamentares,
A presente propositura visa indicar ao Departamento

Estadual de Trânsito a aquisição de um veículo tipo caminho-
nete com tração, para atender as necessidades da CIRETRAN
do município de Parecis.

Tal solicitação se faz necessária devido ao município de
Parecis ser uns dos maiores do Estado em extensões viárias, e
no período chuvoso as estradas vicinais ficam em péssimas
condições de uso, sofrendo um desgaste natural, e com o pas-
sar dos anos, as condições de tráfego de veículos ficam
inviabilizados.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres Pares
no sentido de aprovar a presente proposição.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017
Dep. Cleiton Roque – PSB

REQUERIMENTO DEPUTADO CLEITON ROQUE – PSB - Re-
quer a retirada da Mensagem de n° 89/2017 de Autoria do
Poder Executivo.

O Deputado que este subscreve, requer a Mesa Diretora
na forma regimental nos termos do art. 189 do Regimento In-
terno, a retirada de Tramitação da Mensagem n° 89/2017, de

autoria do Poder Executivo, que trata do artigo 3° e seu pará-
grafo único, da lei n°. 3.514, de 5 de fevereiro de 2015, que
“Cria o Quadro Especial dos Militares do Estado de Rondônia.
QEPM/QEEM, no âmbito das Corporações Militares, e dá ou-
tras providências.

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

Senhor Presidente,
Senhores Parlamentares,
O presente requerimento tem por objetivo a retirada

de tramitação da Mensagem de n° 89/2017, a pedido do
excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres Pa-
res no sentido de aprovar a presente proposição.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017
Dep. Cleiton Roque – PSB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de construção de 01
lombada na Entrada da Cidade próximo à Vila Esperança, no
município de do Vale do Paraíso/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na for-
ma regimental, ao Poder Executivo Estadual a necessidade de
construção de lombada na entrada da cidade próximo à Vila
Esperança, no município de Vale do Paraíso/RO.

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

Senhores Parlamentares,
É solicitação dos moradores para colocação de lomba-

das ou redutores de velocidade no referido trecho tendo em
vista alta velocidade imprimida pelos veículos naquele local,
principalmente à noite e nos finais de semana mesmo durante
o horário comercial, os veículos trafegam em alta velocidade
colocando em risco a vida das pessoas que por ali transitam.

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

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2017
Dep. Laerte Gomes – PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de patrolamento e
cascalhamento da Linha 603, que liga o município de
Theobrama ao distrito de Palmares.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na for-
ma regimental, ao Poder Executivo Estadual, a necessidade
de patrolamento  e cascalhamento da Linha 603, que liga o
município de Theobrama ao distrito de Palmares.

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

Senhores Parlamentares,
Nossa propositura no qual indicamos ao Poder Executi-

vo a necessidade de patrolamento e cascalhamento da Linha
603, que liga o município de Theobrama ao distrito de Palmares.

Tal indicação visa para atender reivindicação da comu-
nidade e motoristas que trafegam diariamente pela mesma,
onde a mesma de encontra em péssimas condições de
trafegabilidade, aumentando o tempo do percurso e o risco
de graves acidentes.
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Para tanto, contamos com o apoio dos nobres Pares
para aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 04 de maio de 2017
Dep. Laerte Gomes – PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES – PSDB - Indica  ao
Poder Executivo Estadual, a necessidade de construção de 01
lombada na RO – 470, KM 27, Linha 200, no município de Vale
do Paraíso.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na for-
ma regimental, ao Poder Executivo Estadual, a necessidade de
construção de 01 lombada na RO 470, Km 27, no município de
Vale do Paraíso.

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

Senhores Parlamentares,
Atendendo a justa reivindicação dos moradores da lo-

calidade. É que solicitamos desta lombada. A necessidade da
implantação da mesma se faz necessária pois os motoristas
tem aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela
citada via, colocando em risco outros condutores e pedestres,
que precisa ter acesso ao campo de futebol que fica na referi-
da localidade.

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

Plenário das Deliberações, 08 de maio d 2017
Dep. Laerte Gomes – PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO GERALDO DE RONDÔNIA - PHS -
Indica ao Poder Executivo, que através do Departamento de
Estradas de Rodagens de Rondônia – DER. A necessidade de
recuperação e recapeamento da Linha C 75 em dois trechos:
B20 que Liga a Linha C 75 ao município de Alto Paraíso – 5km
e B20 que Liga a Linha C 75 até o distrito de Garimpo Bom
Futuro. – 28 km.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental, depois de ouvido o Plenário, indica ao Departamento
de Estradas de Rodagem – DER, a necessidade de recupera-
ção e recapeamento da Linha C 75 em dois Trechos: B20 que
Liga a Linha C 75 ao município de Alto Paraíso – 5km e B20 que
Liga a Linha C 75 até o distrito de Garimpo Bom Futuro – 28
km.

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

Tal indicação se faz necessária, devido a dificuldade
encontrada pela comunidade em se deslocar para o Município
de transitar pois, o trecho está em péssimo condições de trá-
fego e  comprometendo o escoamento da safra agrícola da
localidade, e prejudicando o direito de ir e vir dos moradores
da localidade.

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

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017
Dep. Geraldo de Rondônia - PHS

INDICAÇÃO DEPUTADO GERALDO DE RONDÔNIA - PHS -
Indica ao Poder Executivo, que através do Departamento de
Estradas de Rodagens de Rondônia – DER. A necessidade de

recuperação da ponte sobre o Rio Santa Cruz, que liga a linha
85 ao município de Alto Paraíso.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental, depois de ouvido o Plenário, indica ao Departamento
de Estradas de Rodagem – DER, a necessidade de recupera-
ção da ponte sobre o Rio Santa Cruz, que liga a Linha 85 ao
município de Alto Paraíso.

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

Tal indicação se faz necessária, pois, a ponte sobre o
Rio Santa Cruz localizada na linha 85, encontra-se em situa-
ção de risco, trazendo muitos transtornos à população que
reside e que necessita trafegar naquela região.

Além do tráfego de pessoas, é feita também o escoa-
mento da produção agrícola para o município de Alto Paraíso.

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

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017
Dep. Geraldo de Rondônia - PHS

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PMDB - Indica ao Gover-
no do Estado junto a Secretaria de Agricultura (SEAGRI), que
seja disponibilizado 1.000 (mil) toneladas de calcário, para
atender os agricultores do município de Costa Marques/RO

O Deputado que o presente subscreve, indica ao
excelentíssimo senhor Governador do Estado de Rondônia, junto
a Secretaria de Agricultura (SEAGRI), que seja disponibilizado
1.000 toneladas de calcário, para atender os produtores do
município de Costa Marques/RO.

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

A presente indicação, visa atender os pequenos agricul-
tores, pois há necessidade da utilização de corretivos agríco-
las para elevar o pH do solo. Com a aplicação do calcário,
ocorre a diminuição ou eliminação dos efeitos tóxicos do alu-
mínio, aumentando a absorção de nutrientes. Para isso, o nos-
so pequeno agricultor familiar depende de apoio para execu-
tar essa ação, revitalizando a terra, obtendo uma maior pro-
dutividade e competitividade, com o devido respeito ao meio
ambiente.

Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para apro-
vação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2017
Dep. Lebrão – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PMDB - Indica ao senhor
Governador do Estado de Rondônia, junto a Secretaria de Es-
tado de Agricultura (SEAGRI),  que seja disponibilizado 01 (uma)
Mini Fabrica de Beneficiamento de Castanha para o município
de Costa Marques/ RO.

O Deputado que o presente subscreve, indica ao
excelentíssimo senhor Governador do Estado de Rondônia, junto
a Secretaria de Agricultura (SEAGRI) que seja disponibilizado
01 (uma), Mini Fábrica de Beneficiamento de Castanha para o
município de Costa Marques/RO.

J U S T I F I C A T I V A
A presente indicação, tem o intuito de disseminar essa

tecnologia para cooperativas e associações comunitárias, vi-
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sando promover a organização das pequenos agricultores e
transformá-los em “empreendedores”, ou seja, produtores,
beneficiadores e vendedores da castanha com maior valor agre-
gado a partir do seu beneficiamento, eliminando a exploração
sofrida pelos agricultores ao vender a castanha in natura por
um preço abaixo do valor do mercado para atravessadores.
Além da transferência de recursos técnicos, o objetivo é
minimizar ou atté mesmo extinguir a ação do atravessador.
Contamos com apoio dos nobres Deputados, para aprovação
desta indicação.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2017
Dep. Lebrão – PMDB

REQUERIMENTO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO –
PMDB - Requer à Mesa Diretora, a aprovação de Voto de Lou-
vor ao excelentíssimo senhor Confúcio Moura, Governador do
Estado de Rondônia, por figurar em primeiro lugar no ranking
dos melhores governadores do Brasil, referentes aos anos de
2015 e 2016.

O Deputado que o presente subscreve, nos termos regi-
mentais, requer à Mesa Diretora, que seja aprovado Voto de
Louvor ao excelentíssimo senhor Confúcio Moura, Governador
do Estado de Rondônia, por figurar em primeiro lugar no ranking
dos melhores governadores do Brasil, referentes aos anos de
2015 e 2016, publicado pelo G1.

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

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Esta Requerimento tem o objetivo de reconhecer a

performance do excelentíssimo senhor Governador Confúcio
Moura, à frente do nosso Estado, na comparação realizada
pelo G1entre todos os governadores dos Estados que compõe
a nação brasileira, com relação às promessas de campanha.

Das promessas feitas durante a campanha eleitoral de
2014, Confúcio Moura cumpriu 78,78%. Com isso assumiu o
primeiro lugar, à frente de Estados como São Paulo e Goiás.

Das promessas cumpridas podemos destacar.
- a realização de concursos públicos realização no pri-

meiro semestre de 2015, na busca de fortalecer a política de
valorização do servidor e a melhoria da gestão pública;

- a criação de uma nova usina de calcário no Estado,
com vistas a intensificar a recuperação de área degradadas
pretendendo elevar a produção do Estado para 800 mil tonela-
das/anos.

Implantação de novas agências do banco do Povo no
Estado, com o objetivo de fomentar a geração de rendo de
pequenos empreendedores no Estado, de modo a oferecer a
expansão dos negócios locais;

Implantação do equilíbrio fiscal, monitorando sistemati-
camente o ajuste das contas públicas do governo, reduzindo
em 30% as despesas anuais e ampliando a receita em 13%,
dessa forma elevando a margem de investimentos em saúde,
educação, qualificação e outras áreas consideradas prioritárias.

Enquanto outros Estados da Federação estão passando
por dificuldades financeiras, Rondônia tem se  destacado,
notadamente com relação ao pagamento dos servidores do
Estado, sem atrasos.

Por muitas vezes Rondônia viu seu nome em destaque a
nível nacional por causa de escândalos, estão o que vemos
hoje é um motivo de orgulho para todos os rondonienses, as-
sim sendo, é justo reconhecermos a atuação do nosso Gover-
nador.

Isto posto, contamos com o apoio e o voto de Vossas
Excelências para aprovação de nosso requerimento.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017
Dep. Maurão de Carvalho  -  PMDB

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR
-  “Dispõe sobre o pagamento prévio de taxas ou valores
pecuniários vinculados à instalação, ativação de serviços pres-
tados de forma continua, e dá outras Providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA DECRETA:

Art. 1° Proíbe os fornecedores de serviços prestados
de forma continua, no âmbito do Estado de Rondônia, de exi-
girem previamente o pagamento de taxas ou valores
pecuniários vinculados à instalação, ativação ou manutenção
dos serviços fornecidos.

Parágrafo Único. Os fornecedores tratados pelo caput
deste artigo somente poderão exigir o pagamento de taxas ou
valores pecuniários vinculados à instalação, ativação, ou ma-
nutenção dos serviços fornecidos após a efetiva realização
destes procedimentos.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, enquadram-se na
classificação de fornecedores de serviços contínuos.

I – prestadores de serviços telefônico, energia elétrica,
água, gás, e outros serviços essenciais;

II – operadoras de TV por assinaturas;
III – provedores de internet;
Art. 3° O descumprimento desta lei sujeitará os infra-

tores à pena de multa, aplicada mediante procedimento ad-
ministrativo, de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3oo.000,00 (tre-
zentos mil reais), considerando a gravidade da infração, a
capacidade econômica do infrator e a vantagem obtida nos
termos da Lei n°. 8.078 de 11 de setembro de 1990.

Art. 4° O valor da multa prevista no artigo anterior
será revertido ao Fundo Estadual de Defesa do consumidor do
Estado de Rondônia, criado pela Lei n°. de 20 de abril dee
2012.

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

Nobres Deputados!
Projeto do Lei em pauta proíbe os fornecedores d ser-

viços prestados de forma continua de exigirem previamente
dos consumidores o pagamento de taxas ou valores pecuniários
vinculados à instalação, ativação, ou manutenção dos servi-
ços fornecidos.

Pretende-se assim, em primeiro lugar, ampliar a gama
de direito de todos os consumidores do nosso Estado, garan-
tindo, por conseguinte, que somente sejam cobrados deles
taxas ou valores quando a instalação, ativação, ou manuten-
ção dos serviços contínuos sejam efetivamente prestados, e
não em razão de uma mera expectativa de realização de um
serviço.

Isso porque, comumente, os procedimentos de instala-
ção, ativação, ou manutenção dos serviços contínuos não che-
gam a ser efetivados, seja por culpa da fornecedora, seja por
caso fortuito maior.

Porém, os valores pelos serviços foram antecipadamente
pago pelos consumidores que, somente, serão restituídos tem-
pos depois e, de um desgastoso procedimento imposto pelas
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fornecedoras;  o que, sem dúvida, causa transtorno e incomo-
do desnecessários aos destinatários dos serviços.

Por isso, contamos com o apoio desta Casa para apro-
vação deste Projeto de Lei que protege o direito dos consumi-
dores rondonienses.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2017
Dep. Ezequiel Junior  -

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN -
Requer Voto de Louvor, para os policiais militares do 5° Bata-
lhão da Polícia Militar, localizado no município de Porto Velho,
conforme ações meritórias anexo.
O Parlamentar que a presente subscreve, na forma regimental
do art. 181, inciso XII, do Regimento Interno, Requer Voto de
Louvor, para os policiais militares do 5° Batalhão da Polícia
Militar, localizado no município de  Porto Velho, conforme ações
meritórias nexo.

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

Nobres Parlamentares,
O objetivo deste requerimento de Voto de Louvor, é o

reconhecimento dos relevantes serviços prestados pelos poli-
ciais militares, relacionados anexo, do 5° Batalhão da Polícia
Militar, localizado no município de Porto Velho.

HISTÓRICO FUNCIONAL DESTES POLIICIAIS
1° SGT PM RE 03738-8 EUGÊNIO SAMPAIO DA SILVA
1° SGT PM RE 3392-8 CLEONELSON DA COSTA CAMPOS
2° SGT PM RE 06920-2 FREDSON AMORIM FERRAZ
3° SGT PM RE 5563-0 JOÃO FERREIRA DA SILVA
3º SGT PM RE 09114-4 FRANCISCO JEANDERSON DOS S.
SOUZA
CB PM RE 07305-7 MARCIO JOSÉ DA SILVVVA BELFORT
CB PM RE 07054-8 LEOMAR AZEVEDO MARTINS
CB PM RE 06332-5 FRANCISCO DE MATOS
CB PM RE 07671-9 FÁBIO DOS SANTOS REBELO
CB PM RE 05688-9 PAULO SERGIO FACCIN
CB PM RE 06549-0 RANGEL SILVA COUTO
CB PM RE 06315-5 ELSON VASCONCELOS DA SILVA
SD PM RE 08550-2 JONES MELO MARQUES
SD PM RE -8944-6 RENOIR MELO DA SILVA
SD PM RE 09269-3 MARACOS CASTRO FURTADO
SD PM RE 09440-0 MAXDEINER SOUSA CASTRO
SD PM RE 09240-9 GERSON MOREIRA DE SOUZA
SD PM RE 09495-0 VERA LÍCIA SAMPAIO RAMOS
SD PM RE 10005311-2 MARCOS VENICIO DA SILVA
2° SGT PM RE 10007052-4 FRANCISCO VALENTE ARAPUJO
CB PM RE 10006755-3 CLARISMUNDO VIRGINHO DA SILVA
FILHO
CB PM RE 10007085-9UELITON LUIZ FERNANDES LIMA
SD PM RE 10007784-0 MANUELISON SOUZA DA SILVA
SD PM RE 10008160-8 PRISCILA MAIA MENDES MELO
SD PM RE 10008920-4 OSMAR BARROSO DE OLIVEIRA
SD PM RE 10009204-2 ELISANGELA CORREIA DE SOUZA
SD PM RE 10009432-4LEANDRODE LIMA
SGT PM RE 10005895-4 ROBERTO TRIFIATES DA SILVA
CB PM RE 10007030-4 RICARDO SANTOS BARROSO
CB PM RE 10007007-9 MARCOS A. SOBRAL DE OLIVEIRA
SD PMRE 100009419-9 HUDSON MARTONES SOUZA PEREIRA
SD PM RE 10009153-7 CLEMILDO DE SOUZA RIBEIRO
SD PM RE 10009449-2 ROGERIO DE CASTRO ESCORCIO
SD PM RE 10008178-4 SANDRO GOMES PEREIRA

SD PM RE 10009281-9 SANDRO DOS SANTOS FERREIRA
SD PM RE 10009237-6 FRANCISCO EDMAR DA SILVA LIMA
SD PM RE 10009429-2 JOSILTON LIMA DE CARVALHO
SD PM RE 10006966-6 LEONILSON LOPES DE OLIVEIRA
CB PM RE 10007803-7 MARCIO RODRIGUES DA SILVA
SD PM RE 10009281-0 SAMUEL CORDEIRO DE LIMA JUNIOR
SD PM RE 10009281-5 TERESLENO DE SOUZA FERREIRA
SD PM RE 100068850-6 FRED UILIA DOS SANTOS CORREIA
SD PM RE 1000 8299-1 MARCOS TEODORO DA SILVA
SD PM RE 10008229-9 ANDERESON DA SILVA PINHEIRO
CB PM RE 10007677-9 DANIEL DE FERREIA NATAL
SD PM RE 10009277-1 RAFAEL MILHOME BAIMA
SD PM RE 10000854-2 DIOGO RAFAEL GIL SALES
SD PM RE 10008133-5 VALBER DA SILVA MELO
SD PM RE 10009272-3 OBERLAN SILVA DE OLIVEIRA
SD PM RE 10009236-5 FRANCISCO JOHNNY GONÇAVVES
SD PM RE 10009268-4 MARCLEI CAMPOS GOMES
SD PM RE 10009021-9 ATAIDE JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR
CB PM RE 10006866-2 DAVI DEBRIE CUJUI
CB PM RE 10007015-8 NELSON CARLOS OJOPI
SUB PM RER 1000 3240-5 JOSÉ CARLOS TAVARES
SUB PM RE 10005972-6 TONY CARLOS NUNES PEREIRA
SUB PM RE 10002932-9 HELIO DA COSTA BEZERRA
2° SGT PM RE 10004446 -0 JANSEN ELAGE PIMHEIRO
3° SGT PM RE 10006108-0 ANTONIO JORGE VAZ DA SILVA
3° SGT PM RE 10005549-5 ARIVALDO SOARES DA COSTA
SD PM RE 10009255-2 JONAS PANTOJA BARROS
SD PM RE 10009127-9 CELSO DA SILVA MARQUES
SD PM RE 10009053-7 CLAUDEVAM ANDRADE DE MELO
CB PM RE 10006947-2 JONES ALMEIDA FONSECA
SD PM RE 10009449-2 ROGERIO CASTRO ESCARCIO
SDS PM RE 10009421-0 IZABEL CAETANO FREITAS
SDS PM RE 10009245-1 HUENO GILVANE MOURA LUCIANO
SD PM RE 10008825-9 ANTONIO PAULO PORTELA
CB PM RE 10006532-3 JERCILENE PIRES DE SOUZA OLIVEIRA
1° SGT PM RE 10003654-2 JOSEILDO DOS SANTOS SILVA

Face o exposto, é que pelo os nobres Pares a aprovação
do presente requerimento.

Plenário Das Deliberações 09 de maio de 2017
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN -
Requer à Mesa Diretora, a realização de Sessão Solene, no
dia 02 de junho de 2017, às 9h, no Plenário desta Casa de Leis,
para entrega de Voto de Louvor ao Programa Humorístico “VAI
LÁ SABIDO”,  por tornar  o humos mais cativante e interativo,
estreitando ligações e proporcionando diversão e alegria para
o povo de Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, nos termos do art. 107, inciso V
c/c art. 181, inciso III, do Regimento Interno, a realização da
Sessão Solene, no dia 02 de junho de 2017, às 09:00 horas,
no Plenário desta Casa de Leis, para entrega de Voto de Lou-
vor ao Programa Humorístico “VAI LÁ SABIDO”,  por tornar o
humos mais cativante e interativo, estreitando ligações e pro-
porcionando diversão e alegria para o povo de Rondônia.

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

Nobres Parlamentares,
O presente requerimento tem a finalidade de realizar

Sessão Solene no dia 02 de junho de 2017, às 09:00 horas,
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com o objetivo de promover a entrega do Voto de Louvor ao
Programa Vai Lá Sabido, conforme restou aprovado no Reque-
rimento n° 783/16.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares aprovação
do requerimento.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN -
Requer à Mesa Diretora Convocação para dia 17/05/2017, às
10:30h, no Plenário desta Casa de Leis, do Diretor do Departa-
mento Estadual de Trânsito o Sr. José de Albuquerque Caval-
cante, com a finalidade de dar esclarecimento quanto ao Pro-
jeto de Lei n° 654/2017.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, nos termos dos art. 29, XVIII, 31, §1° da Constituição
Estadual c/c art. 179, §2° e art. 269, I, II, do Regimento Inter-
no, Convocação para dia 17 de maio de 2017, às 10:30 horas,
com a finalidade de dar esclarecimento quanto ao Projeto de
Lei n°. 654/16, ( Dispõe sobre a correção de erro material em
relação às Taxas de Permanência ou Diária e Liberação de Ve-
ículos apreendidos sem o Servido de Guincho constantes da
Tabela de Serviço e Taxas do Departamento Estadual de Trân-
sito do Estado de Rondônia – DETRAN, de que trata a Lei n°
3.963, de 21 de dezembro de 2016).

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

O presente requerimento tem a finalidade de convocar o
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de
Rondônia – DETRAN, visando, que sejam prestado esclareci-
mentos em relação ao Projeto de Lei n° 654/2017, tramitando
nesta Casa de Leis, dispondo o segue “Dispõe sobre a correção
de erro material em relação às Taxas de Permanência ou Diá-
ria e Liberação de Veículos apreendidos sem serviço de guin-
cho constantes da Tabela de Serviços e Taxas do Departamen-
to Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN, de
que trata a Lei n°. 3.963 de 21 de dezembro de 2016”.

Diante da relevância do Projeto de Lei para os cidadãos
rondoniense, com base no Poder Fiscalizatório,  previsto na
Constituição do Estado de Rondônia, vejamos:

Art. 29, Compete privativamente à Assembleia Legislativa:
XVIII – Fiscalizar e Controlar os Atos do Poder Executivo.

Inclusive os da Administração Indireta;
XXXVI – fiscalizar os atos administrativos e financeiros das

Instituições mantidas pelo Poder Público.
No mesmo sentido,
Art. 46.  A Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária,

Operacional e Patrimonial  do Estado e das entidades da
Administração Direta e Indireta, Quanto à Legalidade,
Legitimidade,Economicidade, Moralidade e Publicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela
Assembleia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema
de controle interno de cada Poder e do Ministério Público do
estado.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou admi-
nistre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natu-
reza pecuniária.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a aprova-
ção do presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PMN - Indica
ao Poder que interceda junto ao órgão competente, a neces-
sidade de pavimentação asfáltica da Rua Tefé, entre as Rua
Joanópolis e Canal, localizada no Bairro Aeroclube, do Municí-
pio de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Tefé, entre as
Ruas Joanópolis e Canal, localizada no Bairro Aeroclube, 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 do Pode Executi-

vo, que interceda junto ao órgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Tefé, entre as Ruas Joanópolis
e Canal, localizada no Bairro Aeroclube, do Município de Porto
Velho-RO.

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

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

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a aprova-
ção da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid - PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PMN - Indica
ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente,
a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Joaçaba, en-
tre as Ruas Joanóplis e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube,
do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar subscreve na forma regimental do art.
146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Interno, INDICA ao
Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessidade de pavimen-
tação asfáltica da Rua Joaçaba, entre as Ruas Joanópolis e
Tefé, localizada no Bairro Aeroclube, 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 do Poder Executivo, que

interceda junto ao órgão competente, sobre a falta de pavi-
mentação asfáltica da Rua Joaçaba, entre as Ruas Joanópolis
e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube, do Município de Porto
Velho-RO.

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

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

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a aprova-
ção da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid - PMN

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID - PMN -  Concede a Medalha do Mérito Legislativo,
ao TENETE CORONEL ALEXANDRE DE LIMA SOUZA.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, nos ter-
mos do Decreto nº  591, de 20 de maio de 2015, artigos
1º e 3º, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido a Medalha do Mérito Legislativo,
ao TENENTE CORONEL ALEXANDRE DE LIMA SOUSA, pelos re-
levantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Nobres Parlamentares,
Estamos apresentando este Projeto de Decreto

Legislativo, com a finalidade de conceder a Medalha do Mérito
Legislativo, ao TENENTE CORONEL ALEXANDRE DE LIMA SOU-
ZA, Comandante da Companhia Independente de Trânsito,
natural do Rio de Janeiro - RJ.

Desde os 22 anos de idade, ano de 1995, vem atuando
na Policia Militar do Estado de Rondônia, combatendo a
criminalidade em diversas cidades do Estado, se tornando uns
dos PMs mais atuantes, tendo em vista seu bom comporta-
mento.

Em todas as suas funções prestadas sempre demons-
trou atitudes de muita dedicação, profissionalismo e com en-
tusiasmo pela profissão, onde foi diversas vezes elogiado por
seus pares, pelos seus relevantes serviços prestados a socie-
dade rondoniense.

É possuidor das seguintes CONDECORAÇÕES: Medalha
de Dedicação Policial Militar 1º Decênio, Medalha Mérito Polici-
al Militar, Medalha Dom Pedro II, Medalha |Marechal Rondon,
Medalha Jorge Teixeira, Medalha Dedicação Policial 2º Decê-
nio, Medalha Mérito Forte Príncipe da Beira, Medalha Jubileu
de Ouro PMRO, Medalha Mérito de Trânsito, Medalha Mérito
Tiradentes e Medalha Mérito 1º BPM PMRO, bem como, Moção
de Aplausos pela Câmara Municipal de Vilhena.

Contém uma história de ELOGIOS ao executar diversas
funções na Polícia Militar, como: Comandante da 1ª Cia/ 2º
BPM, Coordenador do CFB 2002, Comandante da 1ª Cia/ #º
BPM, Chefias de Seções do Estado Maior 2º e 3º BPM, Coorde-
nador do CFB 2010, Subcomandante do 3º e atualmente Co-
mandante da Companhia Independente de Trânsito.

Portanto, entendemos que o Policial Militar a ser Home-
nageado pela sua história de serviço, preenche os requisitos

para receber a comenda ora proposta. E dessa forma, conta-
mos o apoio e o voto dos Nobres Pares.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. JESUÍNO BOABAID - PMN

PROJETO DE LEI DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PMN - Dis-
põe sobre a isenção de taxa de inscrição de concurso público
para os que trabalham nas eleições.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA DECRETA:

Art. 1º Será isento da taxa de inscrição para concurso
públicos realizados pela Administração Pública Direta, Indire-
ta, Autarquias, Fundações Públicas e Entidades mantidas pelo
Poder Público Estadual, aqueles que prestarem  serviços à Jus-
tiça Eleitoral do Estado de Rondônia, tais como, componentes
da mesa receptora de voto  ou de justificativa, na condição de
presidente de mesa, primeiro ou segundo mesário, ou secre-
tário.

I - Deverá ser cumprido no mínimo duas eleições, para
a isenção da taxa de inscrição.

II - Cada turno será considerado uma eleição.

Art. 2º O eleitor convocado terá que atestar o serviço
prestado à Justiça Eleitoral.

§ 1º. A comprovação do serviço prestado será encami-
nhada por uma declaração da Justiça Eleitoral do Estado de
Rondônia, cuja cópia autenticada deve ser juntada ao ato da
inscrição, contendo o nome completo do eleitor, função de-
sempenhada, turno e data da eleição.

§ 2º. O direito concedido terá a duração de 2 9dois0
anos, a contar da data que fez jus ao benefício.

Art. 3º O descumprimento desta Lei implicará nas pe-
nalidades legais aplicáveis pelos órgãos e entidades de fiscali-
zação dessas atividades, todos já previstos em Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta)
dias  após a sua publicação.

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

Nobres Parlamentares,
Esta proposta tem como objetivo recompensar o esfor-

ço e dedicação realizada pelos cidadãos em época de elei-
ções, tendo em vista que é inegável a importância de tais tra-
balhos.

Ademais,  é recorrente a reclamação de pessoas desig-
nadas para trabalhar, nos dias do processo eleitora, então,
esta proposta vem com o intuito de disponibilizar à população
um instrumento que garanta a gratuidade a quem participar
do processo eleitoral.

O trabalho eleitoral está cada vez mais precisando da
parceria dos cidadãos na realização do processo eleitoral or-
ganizado pela Justiça Eleitoral do Estado de Rondônia, e com
esta lei em vigência os eleitores terão um atrativo para prati-
car de tais atividades.

Vários Estados brasileiros, tais como, Rio Grande do
Norte, Santa Catarina, Piauí, e o Distrito Federal, já se mani-
festaram através de seus legislativos quanto à concessão da
isenção do pagamento de taxas de concursos públicos realiza-
dos pela Administração Pública Direta, Indireta, Autarquias,
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Fundações e Entidades mantidas pelo poder Público Estadual
e/ ou Municipal.

Pelo exposto, peço aprovação aos nobres pares do pre-
sente Projeto de Lei, com a finalidade de corresponder ao tra-
balho exercido pelos indivíduos do Estado de Rondônia.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017
Dep. JESUÍNO BOABAID - PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PMN -
REQUER VOTO DE LOUVOR, para os policiais militares do 3º
BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, localizado no município de
Vilhena, conforme ações meritórias anexo.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 182, inciso XII, do Regimento Interno, REQUER
VOTO DE LOUVOR, para os policiais militares do 3º BATALHÃO
DA POLÍCIA MILITAR, localizado no município de Vilhena, con-
forme ações meritórias anexos.

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

Nobres Parlamentares,
O objetivo deste requerimento de VOTO DE LOUVOR, é

o RECONHECIMENTO aos policiais que participaram do Projeto
Canção Batalhão Jorge Teixeira de Oliveira denominada “He-
róis do 3 BPM”, conforme relacionados abaixo, do 3º BATA-
LHÃO DA POLÍCIA MILITAR, localizado no município de Vilhena.
HISTÓRICO FUNCIONAL DESTE POLICIAIS

3° SGT PM RE 6841 - 6 ERIC BOTELHO DE ALMEIDA
3° SGT PM RE 8403 - 7 JONATAS GALIOTTO DOS SANTOS
3° SGT 8478 - 4 SANAIK PORTELA BATISTA

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a APROVA-
ÇÃO do presente Requerimento.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. JESUÍNO BOABAID - PMN

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

INDICAÇÃO DEPUTADA ROSANGELA – PMDB – Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a Secretaria
do Estado da Educação – SEDUC, a Troca de Telhado e Ampli-
ação de Salas da Escola Estadual Cecília Meireles, no municí-
pio de Vilhena – RO.

A Deputada que o presente subscreve, na forma regi-
mental do artigo 146, inciso VII c/c artigo 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto a Secretaria do Estado da Educação – SEDUC, a Troca de
Telhado e Ampliação de Salas da Escola Estadual Cecília
Meireles, no município de Vilhena – RO.

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

Nobres Parlamentares,
A solicitação se faz necessária, tendo em vista a neces-

sidade da reforma física, sendo a Troca de Trabalho e Amplia-
ção de Salas da Escola Estadual Cecília Meireles, no município
de Vilhena – RO.

Ocorre Excelências, que desde de 1996 a referida Escola não
passa por uma reforma ou ampliação, precisamente há mais
de 21 anos que não é realizada e com os agravos do tempo, o
local passou a ter mal funcionamento existindo goteiras, ge-
rando um local insalubre aos alunos da escola. Ademais, a
comunidade cresceu e a demanda de solicitações de matrícu-
las vem aumentando, necessitando a ampliação da Escola,
para atende toda a comunidade.
Sendo assim, com o efetivação da reforma e ampliação, a
Escola oferecerá a comunidade mais vagas e uma boa estru-
tura para os estudantes, professores e pessoal de apoio.

Ante o exposto, na certeza de que a área de educação
por parte do Governo do Estado e desta Casa de Leis está
sempre em constantes melhorias para a comunidade estu-
dantil, professores e pessoal de apoio, solicito de Vossas Ex-
celências a aprovação da indicação, pelos motivos expostos.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Rosangela Donadon – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADA ROSANGELA DONADON – PMDB –
Indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a
Secretaria do Estado da Educação – SEDUC, na Aquisição de 1
(um) Ônibus de Transporte Escolar, para atender os alunos
moradores do Residencial União, no município de Vilhena –
RO.

A Deputado que o presente subscreve, na forma regi-
mental do artigo 146, inciso VII, c/c artigo 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto a Secretaria do Estado da Educação – SEDUC, na Aqui-
sição de 1 (um) Ônibus de transporte Escolar, para atender os
alunos moradores do Residencial União, no município Vilhena
– RO.

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

Nobres Parlamentares,
A solicitação se faz necessária, tendo em vista a neces-

sidade da Aquisição de 1 (um) Ônibus de Transporte Escolar,
para atender os alunos moradores do Residencial União, no
município de Vilhena – RO.

Ocorre Excelências, que o Residencial União, é um bairro
novo, onde foi construído as Casas do Programa Minha Casa
Minha Vida, fica ao lado da Linga 135, aos redores dos bairros
Moisés de Freitas, Cidade Verde I, Cristo Rei e Parque Cidade
Jardim I, necessitando a aquisição de 1 (um) ônibus, haja
vista a distância do referido residencial União, ressalte-se que
fica a cerca de 7 (sete) km da escola mais próxima, está ain-
da, de educação infantil, onde mães, crianças e jovens tem
que realizar esse percurso diariamente para chegar até a uni-
dade Educacional.

Sendo assim, com a aquisição do aludido Ônibus de
transporte Escolar oferecerá a comunidade um meio digno e
confortável, além de incentivo ao estudo.

Ante o exposto, na certeza que a área de educação por
parte do governo do Estado e desta Casa de Leis está sempre
em constantes melhorias para a comunidade estudantil, soli-
cito de Vossa Excelências a aprovação da indicação, pelos mo-
tivos expostos.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Rosangela Donadon – PMDB
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INDICAÇÃO DEPUTADA ROSANGELA DONADON – PMDB –
Indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a
Secretaria do Estado da Educação – SEDUC, a liberação da
Piscina para os alunos e comunidade da Escola Genival Nunes,
no município de Vilhena- RO.

A Deputada que o presente subscreve, na forma regi-
mental do artigo 146, inciso VII, c/c artigo 188, do Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto a Secretaria do Estado da Educação – SEDUC, a liberta-
ção da Piscina para os alunos e comunidade da Escola Genial
Nunes, no município de Vilhena – RO.

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

Nobres Parlamentares,
A solicitação se faz necessária, tendo em vista a neces-

sidade da Libertação da Piscina para os alunos e comunidade
da Escola Genival Nunes, no município de Vilhena – RO.

Ocorre Excelências, que na Escola Genival Nunes, foi
construída uma piscina par ser utilizada com os alunos contu-
do, ainda não foi liberada, após a liberação a referida piscina
também poderá ser utilizada para realização de hidroterapia
para a Comunidade, no período noturno quando não haverá
expediente pedagógico, sem trazer prejuízos aos alunos.

Sendo assim, com a liberação da piscina e a realização
da hidroterapia também contribuirá com a comunidade, com a
finalidade de reabilitação, onde os usuários, que sofrem de
reumato-ortopedicos, neurológicos, reumáticos, esportivos,
cardiopatas, pneumopatas, estéticos, entre outros, possam ter
um tratamento adequado.

Ante o exposto, na certeza de que a área de educação e
saúde por parte do Governo do Estado e desta Casa de Leis
está sempre e constantes melhorias, solicito de Vossa Exce-
lências a aprovação da indicação, pelos motivos expostos.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Rosangela Donadon – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADA ROSANGELA DONADON – PMDB –
Indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a
Secretaria do Estado da Educação – SEDUC, a troca da Fiação
Elétrica da Escola Estadual Zilda Frota Uchoa, no município de
Vilhena – RO.

A Deputada que o presente subscreve, na fora regimen-
tal do artigo 146, inciso VII, c/c artigo 188, do Regimento In-
terno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto a Secretaria do Estado da Educação – SEDUC, a troca da
Fiação Elétrica da Escola Estadual Zilda Frota Uchoa, no muni-
cípio de Vilhena – RO.

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

Nobres Parlamentares,
A solicitação se faz necessária, tendo em vista a neces-

sidade da reforma física, sendo a Troca da Fiação Elétrica da
Escola Estadual Zilda Frota Uchoa, no município de Vilhena –
RO.

Ocorre Excelências, que já faz algum tempo que a refe-
rida Escola não passa por uma reforma e com os agravos do
tempo, a fiação elétrica passou a ter mal funcionamento tra-
zendo riscos aos alunos, professore e todo pessoal. Ademais,
a Escola será Militar, necessitando de um perfeito funciona-
mento para atender toda a comunidade.

Sendo assim, com a efetivação da reforma, a Escola
oferecerá a comunidade uma boa estrutura para os estudan-
tes, professores e pessoal de apoio.

Ante o exposto, na certeza de que área de educação
por parte do Governo do Estado e desta Casa de Leis está
sempre em constantes melhorias para a comunidade estudan-
til, solicito de Vossa Excelências a aprovação da indicação, pelos
motivos expostos.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Rosangela Donadon – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADA ROSANGELA DONADON – PMDB –
Indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder junto a
Secretaria do Estado da Educação – SEDUC, a necessidade da
Construção de uma Escola Estadual, nas proximidades do
Residencial União, no município de Vilhena – RO.

A Deputada que o presente subscreve, na forma regi-
mental do artigo 146, inciso VII, c/c artigo 188, o Regimento
Interno, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder
junto a Secretaria do Estado da Educação – SEDUC, a necessi-
dade da Construção de uma Escola Estadual, nas proximida-
des do Residencial União, no município de Vilhena – RO.

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

Nobres Parlamentares,
A solicitação se faz necessária, tendo em vista a neces-

sidade da Construção de uma Escola Estadual, nas proximida-
des do Residencial União, no município de Vilhena – RO.

Ocorre Excelências, que o Residencial União, é um bair-
ro novo, onde foi construído as Casas do Programa Minha Casa
Minha Vida, fica ao lado da Linha 135, aos redores dos bairros
Moisés de Freitas,Cristo Rei, setor Cidade Verde I e Parque
Cidade Jardim I, necessitando a construção de uma Escola Es-
tadual, haja vista a distância do referido residencial União para
as escolas mais próximas, sendo que fica a cerca de 7 (sete)
km, ressalte-se ainda, que aludida Escola é apenas de educa-
ção infantil, onde mães, crianças e jovens tem que realizar
esse percurso diariamente par chegar até  unidade Educacio-
nal.

Saliente que tal indicação fundamenta-se no princípio
Constitucional da dignidade da Pessoa Humana, e como tal é
direito amparado pela Constituição federal no seu artigo 6º,
relacionado à Saúde e Educação como direito fundamentalde
cada cidadão vejamos:

  “art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a ali-
mentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Sendo assim, é notório a construção da Escola Estadual
n região acima citada, com o objetivo de alcançar e proporci-
onar digna assistência à educação, consequentemente um
melhor rendimento escolar para os alunos da comunidade, que
vêm enfrentando muitas dificuldades.

Ante o exposto, na certeza de que a área de educação
por arte do Governo do Estado e desta Casa de Leis está sem-
pre em constantes melhorias para a comunidade estudantil,
solicito de Vossa Excelências a aprovação da indicação, pelos
motivos pelo expostos.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2017.
Dep. Rosangela Donadon – PMDB
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INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON DEPUTADO ESTADU-
AL – PMN – Indica ao Poder Executivo do Estado de Rondônia
com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens e Trans-
portes (DER/RO), a necessidade de disponibilizar máquinas para
a limpeza das estradas vicinais do Distrito de Surpresa.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário, na forma regimental, solicita ao Governo do Estado
de Rondônia, com cópias a Departamento de Estradas de Ro-
dagens e Transportes (DER/RO). A necessidade em
disponibilizar máquinas para a limpeza das estradas vicinais
do Distrito de Surpresa.

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

Senhores Parlamentares,
Indica ao Governador do Estado de Rondônia, interceder

junto aos órgãos competentes a disponibilidades de envio de
máquinas para a realização da limpeza das estradas vicinais
do Distrito de Surpresa. Pois, cumpre ressaltar que a presente
indicação é de grande necessidade pelo fato do referido Distri-
to receber no mês de maio a consagrada chegada da COROA
DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, acontecimento inédito para toda
coletividade que ali residem.

Portanto, com a proximidade da tradicional Festa do Di-
vino, que é realizada todos os anos, o Distrito chega a receber
muitos turistas para participarem da grande celebração religi-
osa e as estradas sem condições adequadas ao tráfego, difi-
culta não somente o acesso dos fieis assim como o precário
escoamento dos produtos agrícolas.

Nobres Parlamentares deste colegiado, contamos com o
apoio de Vossas Excelências para a aprovação desta
proposição.

Plenário das Deliberações, 10 de maio de 2017.
Dep. Dr. NEIDSON de BARROS SOARES  – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO DR. NEIDSON DO PMN – Requer
à Mesa Diretora, que seja encaminhado “VOTO DE PESAR” aos
familiares da professores ROSALINA DE OLIVEIRA FERREIRA,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 09/05/2017, neste muni-
cípio de Porto Velho.

O Deputado que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, Voto de Pesar aos familiares da professora ROSALI-
NA DE OLIVEIRA FERREIRA, pelo seu falecimento, ocorrido no
dia 09/05/2017, no município de Porto Velho – RO.

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

Nobres Pares,
Tem esta proposição a finalidade de Oferecer o Voto de

pesar aos familiares da professora ROSALINA DE OLIVEIRA
FERREIRA, que laborou como professora na rede Municipal de
Guajará-Mirim, por aproximadamente 34 anos ininterruptos. A
professora Rosalinaera natural de Guajará-Mirim, assim co-
nhecida por todos, era casada e do enlace matrimonial adveio
03 (três) filhos. Exerceu a docência em v árias escolas munici-
pais tais como: E.E.E.F DURVALINA ESTILBEM DE OLIVEIRA,
E.E.E.F.M ALKINDAR BRASIL DE AROUCA e I.E.E PAULO
SALDANHA, todas localizadas em Guajará-Mirim.

Cumpre destacar também que a professora Rosalina fa-
leceu devido uma paralisação renal e problemas cardíacos. Por
outro lado, a Professora Rosalina era pessoa muito dedicada
ao trabalho e à família. É por sua vez, deixou um grande lega-

do de conhecimento e contribuição ao município de Guajará-
Mirim.

Diante do Exposto, expressamos com todo sentimento
nosso “Voto de Pesar” aos familiares e amigos da saudosa
professora ROSALINA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Para tanto, contamos com a apreciação e aprovação
dos Nobres pares, para o presente “Voto de Pesar”.

Plenário das Deliberações, 10 de maio de 2017.
Dep. Dr. NEISDON de BARROS SOARES – PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO DR. NEIDSON – PMN – Indica ao
Poder Executivo do Estado de Rondônia com cópia ao Depar-
tamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER/RO), a
necessidade em disponibilizar máquinas para a manutenção
com limpeza e encascalhamento das Estradas Vicinais e Área
Urbanas, localizadas no município de Guajará-Mirim.

O Deputado que o presente subscreve, ouvido o Doutor
Plenário, na forma regimental, REQUER ao Governo do Estado
de Rondônia, com cópias ao Departamento de Estradas de
Rodagens e Transportes (DER/RO), a necessidade em
disponibilizar máquinas para a manutenção com limpeza e
encascalhamento das Estradas Vicinais e Áreas Urbanas, lo-
calizadas no município de Guajará-Mirim. Salienta-se que, de-
vido a dificuldade da Prefeitura Municipal daquele município
em atender a necessidade da população daquela região, faz-
se de grande necessidade presente proposição, como forma
de garantir a agilidade e trafegabilidade dos transportes nas
avenidas e nas estradas vicinais de modo a contribuir com os
produtores rurais e trabalhadores urbanos que necessitam do
mínimo de dignidade para sobreviverem.

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

Senhores Parlamentares,
A presente Proposição, vis atender as reivindicações

advindas das comunidades residentes nas Estradas Vicinais e
urbanas, localizada no município de Guajará-Mirim. É sabido
que a possibilidade de disponibilização das máquinas para a
limpeza e encascalhamento, contribuirá para o melhoramen-
to dos pontos mais críticos localizados na Avenidas e estradas
vicinais do município de Guajará-Mirim, pois, a falta demelhorias
naquela região, deixará toda coletividade residente naquela
localidade a ver navios afinal todos necessitam de um local
no mínimo adequado para sobreviver.

Ressalta-se, que as estradas vicinais e urbanas do mu-
nicípio de Guajará-Mirim à exemplo, são extensas, e a faltas
de manutenção naquela localidade  fica marcada pela sua pre-
cariedade. Pois, salienta-se também que muitos agricultores,
produtores e trabalhadores urbanos e rurais, residente na-
quela região, são responsáveis pela economia do município,
mas o trabalho torna-se muito dificultoso e desgastante com
a precariedade das avenidas que apresentam inadequadas
para o deslocamento dessas pessoas, que utilizam a região
como passagem.

Desta forma, a proposição requerida na presente oca-
sião, consubstancia-se com o artigo 15 da Constituição do Es-
tado de Rondônia e s eu parágrafo único c/c artigo 19, inciso
I, in verbis:

Art. 15. Os serviços públicos em geral, no interesse da
coletividade e necessários a melhoria das condições de vida da
população, serão disciplinados na forma da Constituição e execu-
tados pelo Estado e pelos municípios. (Grifamos)
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Parágrafo único. para os fins dispostos neste artigo serão
considerados serviços públicos sob a administração estadual e com
estruturas administrativas próprias: estradas, serviços de navega-
ção, documentação e arquivo, energia elétrica, habitação popu-
lar, transporte coletivo e saneamento básico. (Nossos grifos)

Art. 19. Incumbe ao Poder Público assegurar, na presta-
ção direta ou indireta dos serviços públicos, a efetividade:

Inciso I – dos requisitos, entre outros, de eficiência, segu-
rança e continuidade dos serviços públicos e de preço, em tarifa
justo e compensável (Grifos nossos)

Ademais o trânsito intenso e a condição precária das
estradas vicinais e das Avenidas na área urbana, geram mui-
tas reclamações daqueles que necessitam ter acesso pelas
vias, e usa o local como forma de trabalho para garantir sua
sobrevivência. Dito isto, cumpre esclarecer que o objetivo prin-
cipal da presente Proposição é garantir agilidade e
trafegabilidade para todos, por ser de direito, pois o caso re-
quer urgência.

Assim sendo e com todo o supramencionado, solicita-
mos aos nobres Pares, especial atenção ao pleito, pedindo
desde já a sua aprovação em plenário.

Plenário das Deliberações, 10 de maio de 2017.
Dep. Dr. NEIDSON de BARROS SOARES – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – PDT – Re-
quer a Mesa na forma regimental, voto de louvor  ao senhor
Aldenir Pinheiro Braga de Mesquita.

O Parlamentar que subscreve, de acordo com o Art. 181
do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora, VOTO DE LOU-
VOR ao Senhor Aldenir Pinheiro Braga de Mesquita.

Certo que essa Propositura mereça  total acolhimento,
contamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata
aprovação.

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

Senhoras e Senhores Deputados,
O bancário Aldenir Pinheiro Braga de Mesquita nasceu

na cidade de Guajará-Mirim/RO no ano de 1956, nasceu da
união do casal Pedro Alves Braga e Maria Ribeiro de Mesquita,
começou sua  carreira profissional no ramo de vendas comer-
ciais.

No ano de 1976 ele deixou fixar residência na antiga
Vila de Rondônia, hoje Ji-Paraná. Em pouco tempo já conse-
guia o seu primeiro emprego na empresa de regularização
fundiária Calama ficando pouco mais de 30  dias para fazer
concurso da prefeitura de Ji-Paraná, obtendo êxito de Setor de
Cadastro, ficando como servidor público entre anos de 76 e
78. Já em junho de 1977 prestou concurso para o Banco da
Amazônia, sendo nesta a primeira agência  bancária da pe-
quena cidade, sendo admitido em nove de março de 1978.

No Banco da Amazônia Aldenir Pinheiro Braga de Mes-
quita exerceu várias funções como: Caixa, Atendente de Te-
souraria (15 anos) sessão de atendimento e Gerente de Aten-
dimento de Operações. Em 2001, em decorrência de compli-
cações de saúde na Superintendência de Recuperação de Cré-
ditos (Surec).

O senhor  Aldenir Pinheiro Braga de Mesquita, além de
ser o mais antigo bancário em atividades, em Ji-Paraná tam-
bém é um grande desportista, foi um dos fundadores do Ji-

Paraná Futebol Clube, o São Paulo Futebol Clube e o Clube
Máster Ji-Paraná.

Por isso, é como muito orgulho e satisfação que faço
essa singela homenagem a esse pioneiro.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2017.
Dep. Airton Gurgacz – PDT

REQUERIMENTO DEPUTADO LEBRÃO – PMDB – Requer à
Mesa Diretora, nos termos regimentais, a realização de uma
sessão solene, no dia 05 de junho de 2017, às 15:00 horas,
para homenagear com Título Honorífico de Cidadão do Estado
de Rondônia os Senhores: Vice Governador do Estado Daniel
Pereira, e o Prof. Dr. Hélder Risler de Oliveira, e com a Meda-
lha de Mérito Legislativo o Major do Exército Brasileiro Gustavo
Luiz de Lima Correia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

O Parlamentar que o presente subscreve no uso de suas
atribuições legais e com observância as formalidades regimen-
tais do art. 181, inciso III, REQUER SESSÃO SOLENE, para o
dia 05 de junho de 2017, às 15:00 horas, no Plenário desta
Casa legislativa, para homenagear com Título Honorífico de
Cidadão Rondoniense os Senhores: Vice Governador do Esta-
do Daniel Pereira, e o Prof. Dr. Hélder Risler de Oliveira, e com
a Medalha de Mérito Legislativo o Major do Exército Brasileiro
Gustavo Luiz de Lima Correia.

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

Senhoras e Senhores Deputados,
Tendo em vista a recente aprovação em Plenário dos

Projetos de Decretos Legislativos sob os números: Decreto n°
696, de 26 de abril de 2017, publicado no D.O.ALE n° 067, de
27 de abril de 2017; Decreto n° 695, de 26 de abril de 2017,
publicado no D.O.ALE n° 067, de 27 de abril de 2017; Decreto
n° 693, de 05 de abril de 2017, publicado no D.O.ALE n° 055 de
05 de abril de 2017, com Errata publicada no D.O.ALE n° 056,
de 07 de abril de 2017.

Com escopo de homenagear as autoridades através de
sessão solene, como está regrado no art. 181, inciso III do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia com Títulos Honoríficos: de Cidadão do Estado de
Rondônia e Medalha de Mérito Legislativo.

Os senhores respectivamente: Daniel Pereira vice Go-
vernador do Estado de Rondônia, o prof. Dr. HÉLDER RISLER
DE OLIVEIRA e o Major do Exército Brasileiro, GUSTAVO LUIZ
DE LIMA CORREIRA.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2017.
Dep. Lebrão – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO- PT/RO –
Indica ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços públicos (DER), da necessidade de Pavimentação
Asfáltica, de cerca de 300 metros finais que são acesso a
ASCOPAGO, localizada na linha 627, município de Jaru.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na for-
ma regimental necessária, INDICA ao Exmo. Governador do
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Estado com cópia ao Diretor geral do Departamento de Estra-
das de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), da
necessidade de Pavimentação asfáltica, de cerca de 300 metros
finais que dão acesso a ASCOPAGO, localizada na Linha 627,
município de Jaru.

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

Excelsior Parlamento.
Esta indicação busca contemplar os 300 metros finais da

linha 627 que dá acesso a Associação dos Comerciantes de
Produtos Agrotóxicos – ASCOPAGO, local de recepção das
embalagens vazia de agrotóxicos daquela região. O projeto de
pavimentação já existe, porém só foi elaborado até o residencial
Jardim Europa, contudo, a própria comunidade solicita que essa
pavimentação se estenda até a associação, que está localizada
300 metros à frente. Possui tráfego  intenso especialmente
pelo ir e vir dos veículos  na entrega dos vasilhames vazios de
agrotóxicos e o aceite desta complementação na pavimenta-
ção ora referida virá, sem qualquer dúvida, atender a necessi-
dade de seus moradores. Sendo estas as nossas justificativas,
contamos com o apoio deste parlamento.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2017.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

REQUERIMENTO COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DE
RÁDIO E TV – Requer a prorrogação da Comissão Temporária
Especial com a  finalidade de discutir a implantação da Rádio e
TV da Assembleia legislativa, bem como, o aprimoramento das
mídias sociais.

A Comissão Temporária com a finalidade de discutir a
implantação da Rádio  e TV da Assembleia Legislativa, bem
como, aprimoramento das mídias sociais, nos termos do artigo
32 do Regimento Interno, requer a prorrogação por mais 60
(sessenta) dias.

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

Tendo em vista que o prazo inicial não foi suficiente para
a conclusão dos trabalhos, estamos requerendo a prorrogação
da mesma.

Porto Velho, 9 de maio de 2017.
Dep. Léo Moraes – PTB

REQUERIMENTO COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL –
IPERON – Requer a prorrogação da Comissão Temporária Es-
pecial com a finalidade de averiguar a situação financeira do
Instituto de Previdência do Estado de Rondônia – IPERON.

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

Tendo em vista que o prazo inicial não foi suficiente para
a conclusão dos trabalhos, estamos requerendo a prorrogação
da mesma.

Plenário das Deliberações, 9 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

ATO Nº 253/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 18 a 19/05/2017, as
servidoras relacionadas que irão realizar serviços na área de
cerimonial, como integrantes da equipe percursora, tendo em
vista organização prévia e preparação do local para a realiza-
ção do “Encontro Estadual - Interlegis Nova Legislatura”, no
município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº.00007078/
2017-54.

Matricula: 100008500
Nome: Jane Ester Siqueira Lemos
Cargo: Diretor de Departamento
Lotação: Dept. Cerimonial

Matricula: 200162452
Nome: Naiara Maia da Silva Prata
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dept. Cerimonial

Porto Velho - RO, 15 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                          Secretário Geral

ATO Nº 254/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 18 a 19/05/2017, ao
servidor relacionado que irá realizar serviços de garçom, como
integrantes da equipe percursora, tendo em vista organização
prévia e preparação do local para a realização do “Encontro
Estadual - Interlegis Nova Legislatura”, no município de Ji-Paraná
- RO, conforme Processo nº.00007078/2017-54.

Matricula: 200161737
Nome: Fredson Teixeira Pereira
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dep. Cerimonial

Porto Velho - RO, 15 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                          Secretário Geral

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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ATO Nº 255/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 18 a 19/05/2017, ao
servidor relacionado que irá participar como palestrante no
“Encontro Estadual - Interlegis Nova Legislatura”, no município
de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº.00007078/2017-54.

Matricula: 100007626
Nome: Carlos A Martins Manvailer
Cargo: Secretário Legislativo
Lotação: Gab. Sec. Legislat.

Porto Velho - RO, 15 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                           Secretário Geral

ATO Nº 277/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017, ao
Deputado Estadual JESUÍNO SILVA BOABAID, cadastro
nº200160356, conforme Processo nº. 00007132/2017-13.

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 278/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 a
servidora relacionada, para prestar serviços de assessoramento
direto ao Deputado Jesuíno Boabaid, que irá participar da Ses-

são Itinerante Extraordinária, no município de Ji-Paraná - RO,
conforme Processo nº. 00007132/2017-13.

Matricula: 200163403
Nome: Eliane Coutinho dos Santos
Cargo: Chefe de Gabinete
Lotação: Dep. Jesuíno Boabaid

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 279/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 ao
servidor relacionado, que irá auxiliar na Assessoria da Mesa
Diretora durante a Sessão Itinerante Extraordinária, no muni-
cípio de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007124/2017-
05.

Matricula: 100000505
Nome: Manoel Salustiano F. de Melo
Cargo: Asses. da Mesa Diretora
Lotação: Ass. da Mesa Diretora

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 280/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 ao
servidor relacionado, que irá realizar serviços como Mestre de
Cerimônia, tendo em vista a realização da Sessão Itinerante
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Extraordinária, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Pro-
cesso nº. 00007124/2017-05.

Matricula: 100008616
Nome: Lenilson de Souza Guedes
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dept. Cerimonial

 Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 281/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 ao
servidor relacionado, que irá coordenar todos os trabalhos
legislativos, no transcurso da realização da Sessão Itinerante
Extraordinária, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Pro-
cesso nº. 00007122/2017-03.

Matricula: 100007626
Nome: Carlos A Martins Manvailer
Cargo: Secretário Legislativo
Lotação: Gab. Sec. Legislat.

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 282/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 a
servidora relacionada, que irá Assessorar a Mesa Diretora du-
rante os trabalhos legislativos, na Sessão Itinerante Extraordi-
nária, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº.
00007122/2017-03.

Matricula: 100001371
Nome: Maria Iris Dias de L. Diniz
Cargo: Asses. da Mesa Diretora
Lotação: Ass. da Mesa Diretora

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 283/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 ao
servidor relacionado, que irá desempenhar as atribuições do
Departamento Legislativo processando e protocolizando pro-
posições durante a Sessão Itinerante Extraordinária, no muni-
cípio de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007122/
2017-03.

Matricula: 100010000
Nome: Huziel Trajano Diniz
Cargo: Diretor de Departamento
Lotação: Dept. Legislativo

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 284/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 a
servidora relacionada, que irá desempenhar as atribuições do
Departamento de Apoio a Produção Parlamentar na elabora-
ção de proposições durante a Sessão Itinerante Extraordiná-
ria, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº.
00007122/2017-03.
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Matricula: 100002262
Nome: Miranilde R. do Nascimento
Cargo: Diretor de Depart.
Lotação: Dept. Ap. Prod. Parl.

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 285/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 aos
servidores relacionados, que irão prestar serviços de Assis-
tentes de Plenário, durante a Sessão Itinerante Extraordinária,
no município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº.
00007122/2017-03.

Matricula: 100010190
Nome: Mario Estelio Assis da Costa
Cargo: Assist. Tec. Legislativo
Lotação: Ass. da Mesa Diretora

Matricula: 200161677
Nome: Henry Alves Calixto
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Gab. Sec. Legislat.

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 286/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 ao
servidor relacionado, para preparar, equalizar todo o sistema
de som e opera-lo, bem como gravar a Sessão Itinerante Ex-
traordinária, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Pro-
cesso nº. 00007122/2017-03.

Matricula: 200161681
Nome: Milson Alves da Guia
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep. Ap. Prod. Parl.

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 287/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 as
servidoras relacionadas, que irão realizar serviços de Taqui-
grafia durante a Sessão Itinerante Extraordinária, no municí-
pio de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007122/2017-
03.

Matricula: 100008971
Nome: Glaucia Cavalcante da C. Ribeiro
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Div. de Taquigrafia

Matricula: 100003244
Nome: Joanilce Terceiro dos Santos
Cargo: Taquígrafo I
Lotação: Div. de Taquigrafia

Matricula: 200161685
Nome: Maria Ivoni da Silva Lima
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep. Legislativo

Matricula: 100002436
Nome: Neuzalice Brelaz Marinho
Cargo: Taquígrafo I
Lotação: Div. de Taquigrafia

Matricula: 100011594
Nome: Elizete de Oliveira C. Almeida
Cargo: Taquígrafo I
Lotação: Div. de Taquigrafia

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto



23 DE MAIO DE  2017Nº 83 1454Pág.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

ATO Nº 288/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 aos
servidores relacionados, que irão realizar serviços fotográficos
durante a Sessão Itinerante Extraordinária, no município de Ji-
Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007122/2017-03.

Matricula: 200161387
Nome: Jose Hilde Tacana Vila Forte
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Matricula: 200163598
Nome: Elienio De Nazare Nascimento
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 289/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 aos
servidores relacionados, que irão realizar serviços jornalísticos
durante a Sessão Itinerante Extraordinária, no município de Ji-
Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007122/2017-03.

Matricula: 200162093
Nome: Geovani Berno
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Matricula: 200161390
Nome: Juliana Antonieta F M. Dias
Cargo: Assist. Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 290/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017
aos servidores relacionados, que irão realizar serviços cine-
matográficos durante a Sessão Itinerante Extraordinária, no
município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007122/
2017-03.

Matricula: 200162091
Nome: Ednei Ferreira de Carvalho
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Matricula: 200161383
Nome: Claudio Alves da Silva
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 291/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017
aos servidores relacionados, que irão realizar serviços de Se-
gurança durante a realização da Sessão Itinerante Extraordi-
nária, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº.
00007122/2017-03.

Matricula: 200161719
Nome: Jivaldo Agripino Brito
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep. Pol. Legislat.

Matricula: 200161720
Nome: Jose Claudio dos Santos
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep. Pol. Legislat.

Matricula: 100020131
Nome: Jorge Luiz Almeida Lemos
Cargo: Assist. Tec. Legislativo
Lotação: Dep. Pol. Legislat.
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Matricula: 200161728
Nome: Renan de Aquino Figueiredo
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep. Pol. Legislat.

Matricula: 200161709
Nome: Calixto Melo de Souza
Cargo: Assis.Técnico
Lotação: Sec. de Segur. Institucional

Matricula: 100009797
Nome: Maria Margarete Alves
Cargo: Assist. Tec. Legislativo
Lotação: Sec. de Segur. Institucional

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 292/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 aos
servidores relacionados, que irão realizar serviços na área de
Cerimonial, tendo em vista a realização da Sessão Itinerante
Extraordinária, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Pro-
cesso nº. 00007122/2017-03.

Matricula: 200161740
Nome: Alecsandra Souza Lima
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dep. Cerimonial

Matricula: 100017807
Nome: Elineia Pereira da Silva
Cargo: Auxiliar Administrativo
Lotação: Dep. Cerimonial

Matricula: 200162393
Nome: Jacqueliny Borges de Lourdes
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dep. Cerimonial

Matricula: 200161729
Nome: Paola Lins Souza dos Santos
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dep. Cerimonial

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 293/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 aos
servidores relacionados, que irão realizar serviços de Garçom
durante a Sessão Itinerante Extraordinária, no município de Ji-
Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007122/2017-03.

Matricula: 200161737
Nome: Fredson Teixeira Pereira
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dep. Cerimonial

Matricula: 100005216
Nome: Mario Flavio de Miranda
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep. Cerimonial

Matricula: 200161738
Nome: Paulo Moreira Batista
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dep. Cerimonial

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 313/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 23 a 27/05/2017 ao
servidor relacionado, para acompanhar e ajudar na organiza-
ção do Stand da Assembleia Legislativa/RO, em decorrência
da realização da Rondônia Rural Show e da Sessão Itinerante
Extraordinária, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Pro-
cesso nº. 00007576/2017-87.

Matricula: 200161077
Nome: Wesley Nunes Ferreira
Cargo: Diretor de Departamento
Lotação: Dept. Logística

Porto Velho - RO, 22 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                          Secretário Geral
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ATO Nº 314/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 23 a 27/05/2017 ao
servidor relacionado, para realizar serviços de motorista con-
duzindo os servidores que irão acompanhar e ajudar na orga-
nização do Stand da Assembleia Legislativa/RO, em decorrên-
cia da realização da Rondônia Rural Show e da Sessão Itinerante
Extraordinária, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Pro-
cesso nº. 00007576/2017-87.

Matricula: 200161661
Nome: Daniel de Sousa Mota
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dept. Logística

Porto Velho - RO, 22 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº 315/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 23 a 27/05/2017 a
servidora relacionada, que irá assessorar a equipe do Depar-
tamento de Logística da Secretaria Administrativa da ALE/RO
na organização do Stand da Assembleia Legislativa/RO, em
decorrência da realização do evento da 6ª Rondônia Rural Show
e da Sessão Itinerante Extraordinária, no município de Ji-Paraná
- RO, conforme Processo nº. 00007576/2017-87.

Matricula: 200161703
Nome: Maria José Da S. Ravane
Cargo: Asses. Técnico
Lotação: Gab. da Sec. Administrativa

Porto Velho - RO, 22 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 316/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 23 a 27/05/2017 ao
servidor relacionado, que irá assessorar a equipe do Departa-
mento de Logística dessa Casa de Leis, na organização do
Stand da Assembleia Legislativa/RO, em decorrência da reali-
zação do evento da 6ª Rondônia Rural Show e da Sessão
Itinerante Extraordinária, no município de Ji-Paraná - RO, con-
forme Processo nº. 00007576/2017-87.

Matricula: 200161671
Nome: Eduardo Rosa Tibúrcio Pinheiro
Cargo: Secret. de Apoio
Lotação: Gab. Secretaria Geral

Porto Velho - RO, 22 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 317/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 23 a 26/05/2017
as servidoras relacionadas, que irão realizar serviços na área
de Cerimonial, integrantes da equipe precursora, tendo em
vista organização previa e preparação do local para realiza-
ção de Sessão Itinerante Extraordinária, no município de Ji-
Paraná - RO, na Sede do Rondônia Rural Show, conforme
Processo nº. 00007578/2017-89.

Matricula: 100008500
Nome: Jane Ester Siqueira Lemos
Cargo: Diretor de Departamento
Lotação: Dep. Cerimonial

Matricula: 100010950
Nome: Maria Madalena P. dos Santos
Cargo: Secretário de Apoio
Lotação: Dep. Cerimonial

Matricula: 200162452
Nome: Naiara Maia da Silva Prata
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep. Cerimonial

Porto Velho - RO, 22 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                               Secretário Geral

ATO Nº 318/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 23 a 26/05/2017
ao servidor relacionado, que irá realizar serviços de motorista
conduzindo a equipe precursora do Departamento de Cerimo-
nial para planejamento e organização do evento da Sessão
Itinerante Extraordinária, no município de Ji-Paraná - RO, con-
forme Processo nº. 00007578/2017-89.

Matricula: 200161660
Nome: José Maria Carneiro da Silva
Cargo: Assist. Técnico
Lotação: Dep. Logística

Porto Velho - RO, 22 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

SUP. DE FINANÇAS
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