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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 11 de abril de 2006.

Presidência dos Srs.
Carlão de Oliveira – Presidente

Leudo Buriti - Deputado

(Às 15 horas e 30 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Amarildo Almeida (PDT), Dr.
Deusdete (PDT), Dr. Carlos (PDT), Daniel Neri (PMDB), João
da Muleta (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Haroldo Santos
(PP), Maurão de Carvalho (PP), Leudo Buriti (PTB), Chico Doido
(PSB), Paulo Moraes (PL), Ronilton Capixaba (PL), Everton Leoni
(PRONA), Romeu Reolon (PSL), Carlão de Oliveira (PSL), Edézio
Martelli (PTN), Beto do Trento (PSDC), Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Havendo
numero legal sob a proteção de Deus em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 13ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª Legislatura.

Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura da
Ata da Sessão anterior.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da Ata.

(Às 15 horas e 45 minutos o Senhor Deputado Carlão
de Oliveira passa à Presidência ao Senhor Deputado
Leudo Buriti)

O SR. PRESIDENTE (Leudo Buriti) – Em discussão a
Ata que acaba de ser lida.  Não havendo impugnação dou-a
por aprovada.

Solicito ao Senhor Secretário, o Deputado Deusdete,
que proceda à leitura do expediente recebido.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

1 – Ofício nº 046/06 – Ministério das Minas e Energia,
encaminhando para conhecimento, cópia do Extrato do
Convênio nº 00006/05-ME, firmado entre aquele Ministério e a
Fundação Rio Madeira – RIOMAR.

2 – Ofício Especial s/nº/06 – Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, informando que foi realizado, pelo
Departamento de Comunicação da ALESP, levantamento junto
a todas as Assembléias Legislativas  do País para conhecer a
situação de cada uma na área de comunicação, bem como
seus respectivos interesses em ampliar o leque de serviços de
radiodifusão; encaminhando o relatório com os resultados desse
levantamento e solicitando confirmação dos dados desse
levantamento.

3 – Ofício nº 036/06 – Ministério Público da União, em
resposta ao Ofício P/47/06 de 28 de março do corrente,
agradecendo pelo convite recebido e apresentando escusas
pela impossibilidade do seu comparecimento  ao evento, em
virtude de compromissos agendados anteriormente.

4 – Ofício Circular nº 0244/06 – Ministério Público do Estado
de Rondônia, encaminhando para conhecimento, duas minutas
de Termo de Ajustamento de Conduta, com o objetivo de
posteriormente agendar uma reunião com entidades afins, para
discutir a questão da acessibilidade no transporte às pessoas
portadoras de necessidades especiais e idosos.

5 – Ofício 0375/06 – SEPLAN, informando que em parceria
com a Fundação Getúlio Vargas, aquela Secretaria iniciará um
trabalho que dará um rumo para o Estado de Rondônia nos
próximo 20 anos, denominado Plano de Ordenamento Territorial
e Desenvolvimento Regional do Estado de Rondônia.

6 – Ofício Circular nº 020/06 – SEAPEN, apresentando os
Programas e Projetos realizados pela Secretaria de
Administração Penitenciária, em atendimento ao que preconiza
a Constituição Federal, os Tratados Internacionais de Regras
Mínimas de Tratamento a pessoas presa bem como à Lei de
Execução Penal.
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7 – Ofício Circular nº 07/06 – Ministério do Desenvolvimento
Agrário, informando que juntamente com outros órgãos,
elaborou o Plano Nacional de Combate à Violência no Campo e
solicitando empenho na aprovação de eventual projeto de lei
que venha a tramitar nesta Casa, visando a criação de Vara
Agrária, para julgar conflitos fundiário com pluralidade de réus,
a exemplo do que já ocorre em Minas Gerais.

8 – Ofício nº 041/06 – Ministério das Minas e Energia,
encaminhando para conhecimento, cópia do Extrato do
Convênio nº 00005/05-MME, firmado entre o referido Ministério
e a Associação Pró Energias Renováveis – APROER.

9 – Ofício nº 059/06 – Corpo de Bombeiros Militar, informando
da passagem do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Rondônia, no dia 29 de março de 2006, e
agradecendo pelo apoio.

10 – Ofício nº 044/1ªCM/06 – Tribunal de Contas,
comunicando que foi apreciado o Processo nº 5440/05, que
tem como interessado o Governo do Estado de Rondônia, e
versa sobre o Projeto de Lei do Plano Plurianual para 2006-
2007.

11 – Associações dos Extratores de Toras e Indústrias
Madeireiras do Estado de Rondônia – AETIMER, solicitando
uma ação conjunta urgente dos poderes públicos, tanto na
esfera federal, como estadual e municipal, com a finalidade de
encontrar uma solução temporária e urgente para que possam
voltar a trabalhar até que consigam regularizar a situação
definitivamente.

12 – Ofício nº 110/06 – COTEL, resposta ao Ofício P/17/06,
referente à Indicação nº 1412/06, de autoria do Deputado
Deusdete Alves.

13 - Ofício nº 111/06 – COTEL, resposta ao Ofício P/18/06,
referente à Indicação nº 1413/06, de autoria do Deputado
Deusdete Alves.

13 – Ofício nº 113/06 – COTEL, resposta ao Ofício P/20/06,
referente à Indicação nº 1415/06, de autoria do Deputado Leudo
Buriti.

14 – Decreto Legislativo nº 360/CMPV-2005 – Câmara
Municipal de Porto Velho – Poder Legislativo – “dispõe sobre a
concessão de Título de Cidadão Honorário do Município de Porto
Velho, ao Sr. José Carlos de Oliveira (Carlão)”.

15 – Memorando nº 19/GDNF/06 – Deputado Neri Firigolo
– Para Presidência da Mesa Diretora, comunicando a
necessidade de 30 dias de afastamento das funções por motivo
de doença.

16 – Memorando nº 030/Gab/06 – Deputado Chico Paraíba
– Informando que estará ausente das Sessões Ordinárias dos
dias 11, 12 e 13/04/06, pois se encontra em tratamento de
saúde.

17 – Mensagem nº 040/06 – Poder Executivo – Cria abertura
de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no
valor de R$5.270.000,00 em favor do Fundo de Investimento e
Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER.

18 – Mensagem nº 039/06 – Poder Executivo – Cria abertura
de crédito adicional por superávit financeiro até o montante de
R$3.070.478,83 em favor da Secretaria de Estado da Educação
- SEDUC.

19 – Mensagem nº 038/06 – Poder Executivo – Cria abertura
de crédito adicional suplementar no valor de R$2.044.700,00
em favor do Fundo Especial de Reequipamento Policial –
FUNRESPOL.

20 - Ato nºT84/05 que “Cria e nomeia a Comissão
Temporária Especial para acompanhar o Programa de Desconto
Indevido efetivado pelo IPERON”.

Lido o expediente Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrado
a primeira parte do expediente, passemos às Breves
Comunicação. Com a palavra o Deputado Leudo Buriti.

O SR. LEUDO BURITI – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, imprensa, senhoras e senhores que nos prestigiam
com suas presenças, cumprimento a todos na pessoa do Senhor
Oswald, empresário lá de Ji-Paraná, seja bem-vindo à
Assembléia. Senhor Presidente, faço uso desse expediente para
solicitar de V. Exª. para que retorne a este Plenário ou no
ambiente propício determinado por V. Exª. nesta Casa aquela
programação religiosa que o senhor durante alguns meses
colocou aqui na Assembléia, e eu vejo sinal de positivo do
Fábio, nosso cinegrafista, que acompanha todas as sessões,
porque está escrito na Palavra de Deus, Vereador Celino, que
também é evangélico lá da cidade de Ji-Paraná, que nós
devemos buscar primeiro o reino de Deus; as demais coisas
nos serão acrescentadas. Aqui é uma Casa política formada
por Parlamentares, por Deputados Estaduais e, diz também a
Bíblia que as autoridades são constituídas por Deus. Portanto,
durante algum tempo o Presidente desta Casa que tem inovado,
tomado iniciativas dignas de elogios em diversos setores da
nossa sociedade. E eu me refiro aqui, por exemplo, a iniciativa
fa Escola do Legislativo, o Instituto do Legislativo. Eu sei que
neste último final de semana o Presidente e o Deputado Amarildo
de Almeida, eu não sei se outros participaram em Colorado do
encerramento de outros cursos e palestras proferidos pela
Escola do Legislativo com competência, feitos na cidade de
Colorado do Oeste. Nós que também numa iniciativa inédita da
Assembléia nesta legislatura participamos de trabalhos feitos
através de Audiências Públicas e de Sessões Itinerantes levadas
aos quatro cantos do Estado de Rondônia, não só em municípios
como Ji-Paraná, Vilhena, Rolim de Moura, Buritis, mas também
em localidades como União Bandeirante, receberam a presença
da Assembléia Legislativa. Foram os representantes do povo
indo ao encontro do povo. Tivemos percalços, é lógico, durante
essa caminhada, mas ninguém conquista nada se não for com
muito sacrifício, se não for vencendo barreiras, se sobrepondo
a situações. E recentemente nós fomos aos quatro cantos do
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Estado também discutindo o orçamento que está em vigor este
ano. O orçamento, diria o mais democrático e mais popular
dos últimos anos em Rondônia que graças a Deus eu tive a
oportunidade de relatar. E entre essas iniciativas louváveis da
atual direção desta Casa, da atual Mesa Diretora desta Casa
na pessoa do Presidente Carlão de Oliveira, nós tivemos aqui a
realização de vários cultos, a realização de vários momentos
de louvor, de adoração a Deus aqui mesmo neste Plenário.
Várias denominações religiosas, várias igrejas que estiveram
aqui, vários pastores estiveram aqui com os funcionários desta
Casa, com os Deputados, com visitantes trazendo uma palavra
de fé, de conforto e, acima de tudo, da certeza que traziam
dias melhores. E então neste momento faço uso desta palavra
e que no momento em que 20 municípios também acompanham
a nossa sessão através do Intercâmaras, mas uma iniciativa
desta Casa, de levar o Poder Legislativo para muito próximo
da comunidade. Nesse exato momento qualquer Câmara no
Estado de Rondônia poderá ligar o seu aparelho e assistir a
Sessão Ordinária da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia. Isto realmente é muito importante, é digno de
elogios. E neste momento Sr. Presidente, eu faço então o apelo
para que V. Exª retome os cultos das quartas-feiras ou em um
outro dia, mas que realmente os pastores, os padres, lideranças
religiosas, homens de Deus, possam vir à Assembléia e continuar
trazendo e pregando a Palavra de Deus aqui dentro. Certamente
nós somos pessoas queridas por muita gente de bem deste
Estado, mas também somos pessoas que não agradamos a
muita gente no Estado. E nem uma coisa nem outra está longe
de ser alcançado por aquilo que estou solicitando aqui que é
exatamente a benção de Deus. E eu acho que as Igrejas que
forem convidadas a virem aqui, virão sempre com o maior
prazer, porque o trabalho das Igrejas, dos pastores é
exatamente levar essa mensagem de fé e de esperança.

E por falar em mensagem de fé e de esperança, de
religião também, eu estou protocolando nesta Casa hoje, um
Projeto de Lei que certamente estará sendo aprovado por estes
Deputados estaduais que já têm em alguns, dois ou três Estados
brasileiros, que é Projeto de Lei na Câmara dos Deputados,
com parecer favorável das Comissões da Câmara dos
Deputados, inclusive, na Comissão do Trabalho da Câmara dos
Deputados, Projeto de Lei para que concursos públicos e
vestibulares principalmente que sejam realizados de domingo
às sextas-feiras às 18 horas, ou seja, de domingo das 8 da
manhã até a sexta-feira às 18 horas para que se cumpra o
artigo 5º da Constituição Brasileira, Inciso VIII, me parece,
que dispõe sobre a questão do Credo; sobre a questão do livre
arbítrio das pessoas em escolherem a sua religião, em terem
a liberdade de escolher o dia, inclusive, em que querem fazer
isso. A Igreja Adventista no Estado de Rondônia tem cerca de
trinta e cinco mil membros e muitos deles, quando um vestibular,
por exemplo, ou um concurso público é realizado no sábado e
tem duas opções ou vai contra a sua própria crença ou perde,
perde ou não vai, geralmente não vai e não participa ou impetra
o mandato de segurança, vai à justiça e a justiça termina dando,
termina concedendo o direito de ele fazer a prova num outro
horário. E para que isso não aconteça para que não tenha o
constrangimento ilegal digamos assim para que ele realmente
possa ter a liberdade de escolher a sua religião o seu crédito
da forma como lhe é conveniente é que nós estamos
protocolando Projeto de Lei nesta tarde para que seja
sancionada lei no Estado de Rondônia no sentido de atender a
todo o povo, a grande comunidade adventista do Estado de
Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrado
o Pequeno Expediente passemos ao Grande Expediente.

Antes de passarmos ao Grande Expediente, queremos
anunciar o Exmº. Senhor Juscelino Cardoso de Jesus, vereador
da Câmara de Ji-Paraná que se encontra aqui presente, o
Vereador Jairzinho, prefeito de Jorge Teixeira, Manoel Andrade
e mais amigos visitantes se sintam bem aqui neste Plenário.

Com a palavra o Deputado Beto do Trento.

O SR. BETO DO TRENTO – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a imprensa aqui presentes, Vereadores, público

que nos prestigia nesta tarde. Fazer uma saudação ao senhor
Vinicius, Presidente do Grupo G14, na zona Sul de Porto Velho,
aos demais. O que me trás nesta Tribuna hoje são dois fatos,
primeiro para relatar um pouco sobre o encontro que nós
tivemos no nosso partido PSDC neste último final de semana
onde tivemos a presença do nosso Presidente Nacional do
partido “José Maria Eymael” e que é um pré candidato a
Presidente da República e esteve visitando o Estado de
Rondônia. Esteve em reunião com as lideranças, fazendo várias
visitas em nosso Estado, aonde no último encontro no domingo,
próximo, passado dia 09 de abril tivemos ali um encontro juvenil,
muitas pessoas para debater realmente o futuro do partido,
futuro de nossa legenda, o PSDC. Naquele dia foi deliberado
que o partido lançará os candidatos a deputados estaduais,
lançará os candidatos a deputado federal, senador e também
a governador de Estado conforme determina o próprio
Presidente Nacional “José Maria Eymael”. Para nós foi uma
grata satisfação até para poder deliberar e talvez mostrar um
pouco mais da história do partido, da história realmente de
tudo como começou. Sabemos que hoje o PSDC, um partido
que detém até um por cento no cenário nacional, mas que
com certeza estarão buscando o seu espaço, estará buscando,
galgando a sua condição de partido no cenário brasileiro.
Aproveito também neste momento Senhor Presidente, o Estado
de Rondônia, no último, nesse Governo já teve dois programas
de recuperação fiscal feito por este governo, pela Secretaria
de Fazenda, o popular “Refiz”, só que nos dois programas que
teve, aonde foi criado um programa para recuperação de
crédito da fazenda pública do Estado de Rondônia, ele foi feito
em moldes talvez não o mais adequado para os empresários.
Hoje os empresários enfrentam uma carga tributária muito
elevada e que se precisa realmente é fazer um programa aonde
os empresários ou as empresas que se encontram com o débito
no fisco estadual possam aderir esse programa não apenas
para poder tirar uma certidão negativa, aderir a ele para que
possam realmente regularizar a sua situação fiscal, fazer um
programa aonde eles possam realmente quitar os seus débitos
quanto ao fisco estadual. E por isso eu estou indicando, fazendo
uma indicação ao governo do Estado, a Secretaria de Fazenda
para que se crie um programa de recuperação fiscal dos
mesmos moldes com que foi feito o último programa de
recuperação fiscal do governo federal o REFIZ, um programa
onde possa o contribuinte que se encontra com o débito na
receita estadual ele possa quitar o débito. Fazer uma proposta
ao Governo em que ele possa quitar esse seu débito em até
180 meses. Isso é uma reivindicação hoje de vários segmentos
empresariais do Estado de Rondônia. Talvez eu possa afirmar
que seja uma grande necessidade do governo do Estado em
poder fazer com que aqueles que tenham um débito se
enquadrem e que possam está em dia com o fisco estadual,
por isso essa reivindicação que é feita pelos contribuintes, pelos
empresários, pelo pequeno ou grande empresário de Rondônia
e eu trago nesta Casa, eu trago nesta Tribuna aqui e estou
apresentando indicando ao governo do Estado para que ele
possa encaminhar esta Casa o mais rápido possível um projeto
de lei aonde nós possamos autorizar esse programa de
recuperação fiscal. Então acredito... conversando com o próprio
secretário de fazenda do Estado de Rondônia, o próprio Estado
entende hoje que é necessário que seja feito. Por isso eu estou
fazendo esta indicação para que possa ser atendido mais breve
possível.

Essas são as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com
referência ao que disse o Deputado Leudo Buriti, tem o nosso
apoio para realização dos cultos.

Encerrado o Grande Expediente, passemos às
Comunicações de Lideranças. Não há oradores inscritos.

Passemos à Ordem do Dia.

Solicito ao Secretário proceder à leitura das
proposições recebidas.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura das proposições apresentadas.
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ORDEM DO DIA

- Indicação do Deputado Carlão de Oliveira:
Indica ao Poder Executivo reabertura do Linhão de

União Bandeirantes ao Travessão da Linha 28".
O Parlamentar que a presente subscreve, na forma

regimental, indica ao Poder Executivo reabertura do Linhão,
entre o Núcleo de União Bandeirantes ao Travessão da Linha
28, numa extensão de 60 km, aproximadamente do município
de Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

Estamos apresentando esta propositura, considerando
que tal benefício será fundamental para aquela sofrida
população de União Bandeirantes. Sabemos que toda
comunidade, cuja atividade básica é agrícola, depende
sobremaneira de estrada para poder escoar sua produção.

Conhecemos a realidade do povo que reside em União
Bandeirantes e temos a plena convicção de que tal benefício
será positivo a todos, razão pela qual promover a reabertura
do referido Linhão para aquela comunidade, entendemos ser
uma pretensão ligítima.

Razão pela qual estamos sugerindo ao Poder Executivo
que atenda essa justa reivindicação, bem como solicitamos o
apoio dos Nobres Pares.

Plenário das Deliberações, em 07 de abril de 2006.
Dep. Carlão de Oliveira.

- Indicação do Deputado Amarildo Almeida:
Indica ao Poder Executivo Estadual a realização de

“Operação Documento” no Município de Governador Teixeira.
O Parlamentar que este subscreve, indica na forma

regimental ao Poder Executivo Estadual, com cópia ao Diretor
do Instituto de Identificação civil e criminal do Estado de
Rondônia, a realização de uma “Operação documento”, no
município de Governador Jorge Teixeira.

JUSTIFICATIVA

A “operação documento” que pleiteamos para atender
a população do Município de Governador Jorge Teixeira se faz
necessária em razão de muitas pessoas, principalmente as
carentes, não terem oportunidade de providenciar documentos,
pois para isso é necessário que se desloquem a município
vizinhos e isso dificulta, pois as pessoas carentes não dispõem
de recursos financeiros e acabam ficando sem a documentação
imprescindível para a sua vida em sociedade.

Plenário das Deliberações, em 22 de março de 2006.
Dep. Amarildo Almeida.

-Requerimento do Deputado Carlos Henrique:
Requer ao Magnífico Reitor da Universidade Federal

de Rondônia – UNIR, viabilizar a Construção de um Campus da
Unir no Município de Jaru-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
na forma regimental, com base no que dispõe o artigo 172 do
Regime Interno, seja solicitado ao Magnífico Reitor da
Universidade Federal de Rondônia – UNIR, viabilizar a
Construção de um Campus da Unir no Município de Jaru-RO.

JUSTIFICATIVA

Senhores Pares, é trivial o crescimento da procura por
vagas na Universidade Federal de Rondônia, e considerando a
grandeza territorial do Estado, se faz necessário aumentar a
oferta, viabilizando a construção do prédio da extensão do
Campus da Unir no Município de Jaru.

Plenário das Deliberações, 11 de abril de 2006.
Dep. Carlos Henrique.

-Indicação do Deputado Carlos Henrique:

Indica ao Poder Executivo junto a SEDUC – Secretaria
de Estado da Educação, a necessidade de reforma geral na
Escola de Ensino Fundamental Costa Júnior, localizada na área
urbana no Município de Governador Jorge Teixeira/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo junto a SEDUC - Secretaria

de Estado da Educação, a necessidade de reforma geral de
Escola de Ensino Fundamental Costa Junior. Localizada na área
urbana no Município de Governador Jorge Teixeira/RO.

JUSTIFICATIVA

A referida unidade necessita urgente de reformas, para
que possa funcionar e desempenhar os trabalhos referentes à
Educação, que no momento encontra-se precária.

Plenário das Deliberações, 11 de abril de 2006.
Dep. Carlos Henrique.

- Indicação do Deputado Carlos Henrique:
Indica ao Poder Executivo junto à SESAU – Secretaria

de Estado da Saúde, a necessidade de atendimento imediato
de Emendas Parlamentares do Deputado Dr. Carlos Henrique,
que liberou Ambulância para os Municípios: Jaru (Tarilândia),
Governador Jorge Teixeira (Distrito de Colina Verde), Theobroma
e Vale do Anari.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo junto à SESAU –
Secretaria de Estado da Saúde, a necessidade de atendimento
imediato de Emendas Parlamentares do Deputado Dr. Carlos
Henrique, que liberou Ambulância para os Municípios: Jaru
(Tarilândia), Governador Jorge Teixeira (Distrito de Colina
Verde), Theobroma e Vale do Anari.

JUSTIFICATIVA

Senhores Pares, é imperiosa a necessidade de da
entrega imediata das ambulâncias adquiridas, as quais irão
oferecer melhor comodidade e maior agilidade por parte dos
profissionais da área de saúde aos cidadãos dos respectivos
municípios.

Plenário das Deliberações, 11 de abril de 2006.
Dep. Carlos Henrique.

- Indicação do Deputado Carlos Henrique:
Indica Poder Executivo junto a SEDUC – Secretaria de

Estado da Educação, a necessidade de envio de 10 (dez)
Computadores a E.E.E.F.M. Raimundo Cantanhade, localizada
no setor 04 Município de Jaru/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica Poder Executivo junto a SEDUC – Secretaria
de Estado da Educação, a necessidade de envio de 10 (dez)
Computadores a E.E.E.F.M. Raimundo Cantanhade, localizada
no setor 04 Município de Jaru/RO.

JUSTIFICATIVA

Senhores Pares, a solicitação desses equipamentos se
justifica a fim de atender as necessidades básicas da referida
instituição educacional, facilitando e aprimorando o
desenvolvimento escolar, interligando alunos e professores com
o mundo.

Plenário das Deliberações, 11 de abril de 2006.
Dep. Carlos Henrique.

- Indicação do Deputado Carlos Henrique:
Indica ao Poder Executivo junto ao Defensor Geral do

Estado de Rondônia, a necessidade de Construção ou Locação
de Prédio, e envio de Equipamentos e Materiais de Consumo,
visando instalar a Defensoria Pública no Município e Comarca
de Jaru/RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo junto ao Defensor Geral
do Estado de Rondônia, a necessidade de Construção ou
Locação de Prédio, e envio de Equipamentos e Materiais de
Consumo, visando instalar a Defensoria Pública no Município e
Comarca de Jaru/RO.

JUSTIFICATIVA

Senhores Pares, é de importante necessidade que seja
construído ou locado um prédio para instalação da Defensoria
Pública do município de Jaru-RO, dando assim estrutura aquela
Comarca, com lotação de profissionais na área administrativa,
e envio de equipamentos e materiais de consumo necessários
para manter a unidade.
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Plenário das Deliberações, 11 de abril de 2006.
Dep. Carlos Henrique.

- Indicação do Deputado Carlos Henrique:
Indica ao Poder Executivo junto a SEDUC – Secretaria

de Estado da Educação, a necessidade de adquirir e ceder
tênis para as crianças e jovens alunos da rede Pública Estadual,
para a prática de Educação Física, alunos estes cujas famílias
sejam beneficiadas por Programas Federais de combate a
pobreza, como o Bolsa Escola e o Vale Gás Família.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo junto a SEDUC –
Secretaria de Estado da Educação, a necessidade de adquirir
e ceder tênis para as crianças e jovens alunos da rede Pública
Estadual, para a prática de Educação Física, alunos estes cujas
famílias sejam beneficiadas por Programas Federais de combate
a pobreza, como o Bolsa Escola e o Vale Gás Família.

JUSTIFICATIVA

Senhores Pares, é trivial a necessidade da população
estudantil da rede pública em todo o Brasil e no Estado de
Rondônia não é diferente que a classe discente tem dificuldades
para se manter e permanecer em sala de aula e principalmente
na quadra de esportes, por falta de condições em adquirir
indumentárias básicas tais como: tênis, meias, camisetas e
shorts, para a prática de educação física e do desporto.

Plenário das Deliberações, 11 de abril de 2006.
Dep. Carlos Henrique.

- Indicação do Deputado Beto do Trento:
Indica ao Senhor Governador do Estado sobre a

necessidade de se reinstituir o Programa de Recuperação de
Créditos da Fazenda Pública Estadual, nos moldes do Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS, do Governo Federal.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado sobre a
necessidade de se reinstituir o Programa de Recuperação de
Créditos da Fazenda Pública Estadual, nos moldes do Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS, do Governo Federal.

JUSTIFICATIVA

Através da Lei nº1.226, de setembro de 2003, o Governo
Estadual instituiu o Programa de Recuperação de Créditos da
Fazenda Pública Estadual, destinado a promover a regularização
fiscal dos contribuintes de ICMS e IPVA. O prazo para adesão
ao REFAZ, inicialmente fixado para 31 de dezembro de 2003,
foi prorrogado para 15 de março de 2004.

Em que pese a dilatação do prazo e as boas condições
de parcelamento dos débitos dos contribuintes com o Fisco
Estadual, muitos deles deixaram de aderir ao REFAZ devido ao
curto prazo de parcelamento de seus débitos e,
consequentemente, o elevado valor das parcelas mensais.

Plenário das Deliberações, 06 de abril de 2006.
Dep. Beto do Trento.

O Sr. Leudo Buriti – Questão de Ordem, Senhor
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Pois não.

O Sr. Leudo Buriti – Queria pedir a V. Exa. a
verificação de quórum, verificar a presença de Deputados na
Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Dr. Deusdete para fazer a chamada nominal dos
Srs. Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à verificação de quórum.

Chamada nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - presente

- Deputado Doutor Deusdete - presente
- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Doutor Carlos - ausente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Daniel Neri - ausente
- Deputado João da Muleta - presente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputada Ellen Ruth - ausente
- Deputado Haroldo Santos - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico Doido - ausente
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - presente
- Deputado Romeu Reolon - ausente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - ausente
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Beto do Trento - presente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Não há
quórum para deliberação das matérias.

Vamos suspender a Sessão por 10 (dez) minutos.

(Suspende-se esta sessão às 16 horas e 14 minutos, e
reabre-se às 16 horas e 36 minutos).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está
reaberta a sessão.

Solicito ao Dr. Deusdete para fazer a leitura das
matérias a serem apreciadas.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM nº 135/05 – Veto Total
ao Projeto de Lei nº 452/05, de autoria do Deputado Edézio
Martelli que, “institui disponibilidade de opção bancária para o
percebimento de salário”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Em
discussão o VETO ao Projeto de Lei nº 452/05. Em discussão.
Encerrada a discussão.

Em votação. Os Deputados favoráveis votam SIM os
contrários votam NÃO.

Solicito ao Senhor Secretário para fazer a chamada
nominal dos Srs. Deputados.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Nereu klosinski - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - presente
- Deputado Doutor Deusdete - presente
- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Doutor Carlos - presente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Daniel Neri - presente
- Deputado João da Muleta - presente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputada Ellen Ruth - ausente
- Deputado Haroldo Santos - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - presente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - presente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Beto do Trento - presente
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- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Renato Velloso - ausente

O Sr. Leudo Buriti – Questão de Ordem, Sr.
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Pois não.

O Sr. Leudo Buriti – Eu gostaria de fazer uma
sugestão aqui. É lógico que ninguém, todos os Deputados aqui
sabem o que querem, os que estão aqui, estão para fazer as
votações. Então a Sessão da terça-feira começa às 15 horas,
digamos que 15(quinze), 20 (vinte) minutos de atraso seja
tolerável, mas quando começa uma votação como a que está
em curso agora, inclusive transmitindo para vinte poucos
municípios do Estado através da INTERLEGIS, o INTERCÂMARAS
num projeto dos mais bem sucedidos dessa Assembléia, fica
uma situação muito difícil, porque o justo termina novamente
pagando pelo pecador. E aí eu sugiro a V. Exa. como dirigente
da Mesa que tome uma posição drástica. E sabe como se resolve
isso, Sr. Presidente? Quando eu presidi a Câmara em Ji-Paraná,
eu dava falta, cortava o ponto e descontava no salário, quando
mexe no bolso o camarada toma tento como diz lá na roça.
Então que V. Exa. tome uma posição como dirigente da
Assembléia que tem realmente conduzido bem os trabalhos
daqui, para que aqueles que aqui vêm com vontade, desejo de
apresentar seus projetos, de votar suas matérias ou as matérias
de interesse do povo de Rondônia possam trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) -  Deputado
Leudo Buriti, acatando a sua sugestão, a partir de hoje o
Deputado que não vir na votação, nós vamos estipular agora
os dias de sessão, até porque nós entendemos que é uma
época de política, mas cada Deputado tem que saber  a sua
obrigação. Então, a partir de agora o Deputado que não se
fizer presente ou justificado na sessão já está o Dr. Deusdete
autorizado a fazer a chamada e descontar do salário de cada
Deputado.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Sr. Presidente, eu quero
parabenizar essa iniciativa, alias essa iniciativa já apresentava
no mês anterior V. Exª desta Casa aplaudido pela sociedade
que tomou informação principalmente, porque se olhar os
funcionários desta Casa que presta um serviço e está sempre
presente, eles estão fazendo a sua parte e muitas vezes ficam
aqui além de deixar, nós como Parlamentares numa situação
muito ruim. Hoje o sistema esta todo conectado no Estado via
Câmaras Municipais e isso seria o mínimo que nós poderíamos
demonstrar, por exemplo. Parabéns pela iniciativa de V. Exª.
Agora, eu gostaria de fazer um outro questionamento em cima
disso. Nós estamos votando dois vetos que é esta aí para limpar
a pauta, eu fui agora à Secretaria das Comissões aqui.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Deputado
não são dois vetos, temos 17 vetos trancando a pauta se nós
continuarmos da forma que esta aqui hoje... Nós não votamos
o veto durante o mês todo, porque não dar quorum, nós não
podemos prejudicar a matéria porque não esta tendo presença
dos senhores deputados e ai fica a população, o Governo, a
sociedade prejudicada por isso. Tem ai projeto da Educação,
da Saúde, da Agricultura...

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Eu só queria registrar Sr.
Presidente, me permita, esse projeto da Agricultura de sete
milhões de reais de remanejamento, isso é bom que a gente
coloque aqui para que fique registrado, além do Deputado não
está presente, ele não se encontra no Poder da Assessoria da
Casa, o Deputado esta tendo a liberdade de levar esse Projeto
para casa, isso não é regimental não.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Deputado
Edézio Martelli, nós temos que ser objetivo, as normas que
nós vamos tomar aqui e é regra do jogo, nós vamos logo
terminar essa votação, nós vamos reunir ali e vamos estipular
uma data de votação, até porque nós não vamos ficar se
desgastando aqui entre colegas no Plenário da Casa. Os
problemas nossos, entendo, votação, nós temos que resolver,
nós não podemos levar isso como palanque político; querer
ficar acusando deputado ou deputada apesar de que o deputado
tem as prerrogativas, mas na hora que mexe no bolso dele
acabam as prerrogativas.

Encerrado, com a palavra o Deputado.

O SR. AMARILDO DE ALMEIDA – Sr. Presidente, cada
relator tem um prazo para entregar os projetos que são
relatados. Então eu acho o seguinte, eu acho que V. Exª deva
fazer com que cumpra o prazo do regimento desta Casa e que
coloque o projeto, não é a pessoa que dá parecer, porque é de
interesse pessoal dele, então ele entrega a relatoria que o
senhor vai indicar um outro relator ao projeto, assim a Casa
se organiza. Porque se nós temos um regimento interno nesta
Casa, ele tem que ser cumprido, então que parar com essa
questão de um deputado colocar o projeto debaixo do braço e
levar para casa dele e achar que o projeto é de interesse
pessoal dele. Então V. Exª faça cumprir o regimento desta Casa,
por exemplo: a partir de segunda-feira eu quero deixar já
justificado, eu estou tirando uma licença de 15 dias para
tratamento de saúde, estou me retirando do Estado para
tratamento de saúde, eu vou passar uns 15 dias fora, posso
entrar com outro requerimento para 15 se for necessário, eu
quero cuidar da minha saúde. Mas eu gostaria de deixar aqui
já registrado diante do público se eu não estiver na semana
que vem, porque toda semana eu faço questão de vir a Porto
Velho e eu moro a 350 km, que eu sei que é a minha obrigação
de trabalhar. Agora V. Exª faça cumprir o regimento desta Casa
e faça cumprir os prazos nas Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Encerrada
a votação, passemos às apurações.

Solicito ao Deputado Dr. Carlos e o Deputado Romeu
para fazer apuração dos votos. Confere o número de votantes
15 votos.

Fica rejeitado o veto. Vai ao expediente.
Matéria seguinte.

O Sr. Edézio Martelli – Uma Questão de Ordem,
Senhor Presidente. Ao derrubar esse Veto, significa ter
proporcionado aos servidores do Estado de Rondônia, opção
bancária para receber o seu salário.

Obrigado.

O SR. DR. DEUSDETE (4º Secretário) – Procedendo
à leitura da matéria.

- PROJETO DE LEI 086/03 do Deputado Daniel Néri que
autoriza o Poder Executivo a criar Concurso Cultural Escolar
no âmbito da Rede Pública Estadual de Ensino.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada discussão e votação. Os Deputados
favoráveis votam “SIM”, os contrários votam “NÃO”.

Solicito ao senhor Deputado Dr. Deusdete fazer a
chamada nominal dos Deputados.

O SR. DR. DEUSDETE (4º Secretário) – Procedendo
à chamada nominal dos Srs. Deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - Ausente
- Deputado Néri Firigolo - Ausente
- Deputado Amarildo Almeida - Presente
- Deputado Dr. Deusdete - Presente
- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Dr. Carlos - presente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Daniel Néri - presente
- Deputado João da Muleta - presente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Ellen Ruth - ausente
- Deputado Haroldo Santos - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - presente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico doido - presente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - Presente
- Deputado Romeu Reolon - Presente
- Deputado Carlão de Oliveira - Presente
- Deputado Edézio Martelli - Presente
- Deputado Beto do Trento - Presente
- Deputado Renato Veloso - Ausente

O SR. DR. DEUSDETE (4º Secretário) – Sr.
Presidente, uma ratificação, são 15(quinze) Deputados votantes.



19 de maio de 2006ANAIS  2006 DIÁRIO DA  ALE-RONº 17 267Pág.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Leudo Buriti e o Deputado Edézio Martelli, para
conferir.

O SR. DR. DEUSDETE (4º Secretário) – 15 votos
não Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
rejeitado o veto ao Projeto de Lei 086/03.

Vai ao Expediente.

O SR. DR. DEUSDETE  ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- PROJETO DE LEI 165/03 do Deputado Chico Doido que altera
a criação e acrescenta dispositivos ao artigo 2º, da Lei nº 989,
de 17/07/01.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) -  Em
discussão e votação. Os Deputados favoráveis votam “SIM”, os
contrários “NÃO”.

Solicito ao Sr. Deputado Dr. Deusdete, fazer a
chamada nominal dos Srs. Deputados.

O SR. DR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

Chamada nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - Ausente
- Deputado Néri Firigolo - Ausente
- Deputado Amarildo Almeida - Presente
- Deputado Deusdete Alves - Presente
- Deputado Gazoni - Ausente
- Deputado Chico Paraíba - Ausente
- Deputado Daniel Néri - Presente
- Deputado João da Muleta - Presente
- Deputado Marcos Donadon - Ausente
- Deputada Ellen Ruth - Ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - Presente
- Deputado Kaká de Mendonça - Ausente
- Deputado Leudo Buriti - Presente
- Deputado Chico Doido - Presente
- Deputado Paulo Moraes - Presente
- Deputado Ronilton Capixaba - Presente
- Deputado Romeu Reolon - Presente
- Deputado Everton Leoni - Presente
- Deputado Carlão de Oliveira - Presente
- Deputado Edézio Martelli - Presente
- Deputado Beto do Trento - Ausente
- Deputado Renato Veloso - Presente

 O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
aos Deputados, Leudo Buriti e Edézio Martelli, para escrutínio
dos votos.

O SR. DR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) – 16
votantes.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Fica
rejeitado o Veto ao Projeto de Lei nº 165/03.

Vai ao Expediente.
Matéria seguinte.

O SR. DR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.

- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 007 – Veto total ao Projeto
de Lei nº 114/03, de autoria dos Deputados Edézio Martelli,
Haroldo Santos e Neodi Oliveira que “dispõe sobre a concessão
de bolsa universitária aos acadêmicos ingressos em cursos de
graduação das Instituições Públicas de Ensino Superior do
Estado de Rondônia”, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o Projeto de Lei nº 114/03.  Encerrada a discussão
passemos à votação.  Os Srs. Deputados favoráveis votam “SIM”,
os contrários votam “NÃO”.

Solicito ao Dr. Deusdete, fazer a chamada nominal dos
Srs. Deputados.

O SR. DR. DEUSDETE (4º Secretário) – Procedendo
à chamada nominal.

Chamada nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo de Almeida - presente
- Deputado Dr. Deusdete - presente
- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Dr. Carlos - presente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Daniel Neri - presente
- Deputado João da Muleta - presente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputada Ellen Ruth - ausente
- Deputado Haroldo Santos - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - presente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - presente
- Deputado Everton Leoni - presente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - presente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
aos Deputados Edézio Martelli e Deputado Chico Doido, para
conferir os votantes e apurar os votos.

O SR. DR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) – 16
votantes, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
prejudicado o Veto ao Projeto de Lei nº 114/03.

Vai ao Expediente.
As matérias agora se encontram sem parecer.

Eu quero convocar a Comissão de Constituição e Justiça
a de Finanças e as demais Comissões para reunir-se agora
Extraordinariamente e emitir parecer nas matérias que estão
trancando a pauta, e logo em seguida está convocada Sessão
Extraordinária para dar continuidade a votação ainda hoje. Então
para que não possamos deixar para amanhã o que nós podemos
fazer hoje,  já fica autorizado o Dr. Deusdete descontar do
salário dos Deputados que não estiverem presente.

O Sr.Edézio Martelli - Questão de Ordem, Sr.
Presidente.

O Sr. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Pois não.

O Sr. Edézio Martelli – Sr. Presidente, o Artigo 57 do
Regimento da Casa que diz o seguinte: “Quando algum membro
da Comissão retiver em seu poder após a reclamação escrita
do seu Presidente de processo e documento saído e não
atribuído será o fato de comunicar. O Presidente da Assembléia,
o Presidente da Assembléia fará apelo esses membros no
sentido de obter a reclamação fixando-lhes para isso o prazo
improrrogável de 24 horas, se vencido o prazo não tiver sido
atendido o apelo do Presidente da Assembléia dará substituto
na Comissão ao membro faltoso, e mandará proceder à
restauração dos autos”.

No meu entendimento Sr. Presidente, isso cabe aos
projetos que não estão em poder da Comissão e, eu estou
requerendo a V. Exa. que cumpra o Regimento, e os processos
que não estiver nessa Sessão convocada posteriormente que
o Senhor possa então de acordo com o Regimento proceder à
restauração dos mesmos.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Deputado
Edézio Martelli, está sendo convocado hoje as Comissões e,
logo em seguida o Presidente da Comissão de Justiça e o
Presidente da Comissão de Finanças vão trazer um relatório
do processo que estão com urgência, aqueles que não tiverem
com urgência nós vamos votar para trazer aqui para a
Presidência para colocar em votação.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 17 horas e 18 minutos).
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ATOS DIVERSOS

ATO Nº 005/MD-DF/2006

Promove o remanejamento ou transposição de dotações orçamentárias de elementos de
despesas do orçamento,  no  exercício de 2006.

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia no uso de suas atribuições legais, consoante dispõe o
Artigo 11, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

R E S O L V E

Art. 1º -  Promover a transposição ou remanejamento de dotações, para atender  despesas  de Custeio, conforme
discriminação no anexo I.

Art. 2º -   Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho,  11  de  maio de 2006.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA    JOÃO BATISTA DOS SANTOS
1º Secretário           3º Secretário

        CREDITO
    SUPLEMENTAR

                                          ANEXO: I                                                           REDUZ
                ANEXO DO ATO N° 005/MD-DF/2006 DE 11/05/2006

C O D I G O                   E S P E C I F I C A Ç Ã O    NATUREZA DA
     DESPESA    FNT VALOR

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
01.01.01122.1027.1204 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA        449052     100         200,000.00
01.01.01122.1020.2062 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE        339030     100         200,000.00
01.01.01031.1027.2664 IMPLEMENTAÇÃO E MAN. DA RADIO-TV LEGISLATIVA        339039     100      1.000,000.00
01.01.01031.1027.2664 IMPLEMENTAÇÃO E MAN. DA RADIO-TV LEGISLATIVA        449052     100         600,000.00
01.01.01031.1027.2666 ASSEMBLÉIA ITINERANTE        339014     100             100,000.00
01.01.01031.1027.2666 ASSEMBLÉIA ITINERANTE        339030     100             100,000.00
01.01.01031.1027.2666 ASSEMBLÉIA ITINERANTE        339033     100             100,000.00
01.01.01031.1027.2666 ASSEMBLÉIA ITINERANTE        339039     100             100,000.00

       T O T A L           2,400,000.00

   CREDITO
  SUPLEMENTAR                               ANEXO: I                                                                     SUPLEMENTA

    ANEXO DO ATO N° 005/MD/DF/2006 DE 11/05/2006

C O D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O    NATUREZA DA
      DESPESA        FNT VALOR

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
01.01.01031.1027.2665 AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO           339039          100     2,000,000.00
01.01.01031.1227.2667 IMPL. E MANUTENÇAO DA ESC.DO LEGISLATIVO           339014         100        200,000.00
01.01.01122.1020.2062 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE           339014         100        200,000.00

            T O T A L           2,400,000.00


