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SUMÁRIO
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ATOS DIVERSOS
AVISO DE LICITAÇÃO

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA

Em 12 de abril de 2006.

Presidência dos Srs.
Carlão de Oliveira - Presidente

Deusdete Alves - 4º  Secretário
Romeu Reolon - Deputado
Renato Velloso - Deputado

(Às 9 horas e 28 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), 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), Pulo 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
número regimental, invocando a proteção de Deus e em nome
do povo rondoniense declaro aberta a 14ª sessão ordinária da
4ª sessão legislativa da 6ª legislatura.

Solicito ao Sr. 4º Secretário que proceda à leitura da
ata da sessão anterior.

O SR. DR. DEUSDETE (4º Secretário) – Procede à
leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo
impugnação, dou-a por aprovada.

Solicito ao Sr. 4º Secretário que proceda à leitura do
expediente recebido.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

- Ofício nº 086/2006/GAB/SR/DPF/RO, Serviço Público
Federal, MJ – Departamento de Polícia Federal, Superintendente
Regional em Rondônia. ‘Em atenção aos termos do Ofício nº
060/06-GAB. ALE, de 30/03/2006, agradeço a Moção de Aplauso
conferida ao Dr. Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita,
Superintendente Regional desta instituição, informando ainda
que o comparecimento não será possível em virtude de
encontrar-se em férias, retornando às atividades em 02/05/
2006’ Cezar Luiz Busto de Souza, Delegado de Polícia Federal,
1ª Classe – Mat. 8156, Superintendente Regional em Exercício.

- Ofício nº 224/2006-GAB/PR, Poder Judiciário do Estado
de Rondônia, Tribunal de Justiça, Gabinete da Presidência.
“Tenho a honra de encaminhar a essa augusta Casa de leis,
para deliberação de seus ilustres membros, nos termos do
artigo 84, I e II, da Constituição Estadual, o incluso texto de
projeto de lei, acompanhado da necessária justificativa que
dispõe sobre a revisão geral das remunerações dos Servidores
Públicos Estaduais do Poder Judiciário. A proposição de reajuste
de 10% (dez por cento) tem como objetivo valorizar os
servidores que integram o quadro deste Poder, reconhecendo
os serviços prestados em favor da Justiça, oportunizando sua
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prestação de forma célere e eficaz”. Desembargador Sebastião
Teixeira Chaves, Presidente.
- Ofício nº 232/GAB/CGAG, Governo do Estado de Rondônia,
Governadoria. “De acordo com disposto no inciso XIV do artigo
65 da Constituição Estadual, tenho a honra de passar às mãos
de Vossa Excelência o BALANÇO GERAL DO ESTADO, referente
ao Exercício de 2005, elaborado em consonância com as normas
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964”. IVO NARCISO
CASSOL, Governador do Estado.

- REDEVIDA, O CANAL DA FAMÍLIA, REGIÃO NORTE DO
BRASIL. ASSUNTO: DEBATE EM REDE NACIONAL DE TV.
“Temos a satisfação em convidá-lo a participar do programa
de debate: “Tribuna Independente”, exibido ao Vivo em Rede
Nacional de Televisão para todo o Brasil, direto de nossos
estúdios em Brasília, para o próximo dia 02/05/06 em horário
das 22h às 23h30min, com a presença confirmada do Presidente
do Parlamento Amazônico e Assembléia Legislativa do Amapá,
Deputado Jorge Amanajás, (Tel. 96-9971-6060). O tema para
debate será “O PARLAMENTO NA AMAZÔNIA”.

Solicitamos a confirmação da presença do Presidente
Carlão de Oliveira, o mais breve possível no máximo até às
18h do dia 18/05/06 através dos telefones: ((61) 8167-2004
ou (96) 9963-8958. Caso o presidente não possa comparecer
será aceito um representante (deputado).

Informamos ainda, que a REDEVIDA está presente com
retransmissoras em todas as capitais brasileiras e mais 1.473
afiliadas distribuídas por centenas de municípios em todo o
país, estando também disponível em todo o sistema de TV a
CABO e no serviço VIP de televisão da Câmara e Senado
Federal, tendo seu público de telespectadores estimados em
32 milhões de lares”. ELPIDIO AMANAJAS, Editor e
Correspondente na Região Norte do Brasil.

Lido o expediente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Passemos
às Breves Comunicações.

Com a palavra o ilustre Deputado Leudo Buriti, por cinco
minutos, não sendo permitido apartes.

O SR. LEUDO BURITI – Senhor Presidente, Srs.
Deputados, imprensa, senhoras e senhores, cumprimento
também, os nossos amigos que porventura estejam nos
assistindo através do nosso projeto intercâmaras, em trinta e
cinco Câmaras municipais interligadas neste momento. É uma
satisfação falar ao Estado de Rondônia e neste momento apenas
para fazer menção que hoje na Escola do Legislativo, às vinte

horas acontecerá à posse da nova diretoria ou da reeleição da
diretoria do SINJOR, Sindicato dos Jornalistas do Estado de
Rondônia e que tem na diretoria através do Conselho Fiscal,
também, o nosso querido amigo e jornalista, sempre presente
as nossas sessões Fábio Só, que faz parte do Conselho Fiscal,
isso é a garantia de que o Sindicato está bem representado, a
diretoria está bem montada e os recursos inclusive será bem
fiscalizado pela figura do nosso querido Fábio que faz parte do
Conselho Fiscal. No mas, Senhor Presidente, é dizer que nós
que trafegamos pela BR 364, apelamos daqui mais uma vez
para recuperação da rodovia, só ouvimos falar de recursos,
isso nós já falamos aqui e todas as vezes que falamos da rodovia
364 e o que nós vemos hoje são crateras enormes ao longo da
BR continua patrocinando, promovendo os acidentes, acidentes
com vítimas fatais, os prejuízos são enormes a quem utiliza a
rodovia a BR 364, a nossa bancada federal tem que ficar mais
atenta para esta questão e não podia deixar também de
mencionar o descaso, o desleixo da BR 429 que liga o município
de Médici a Ji-Paraná e a Costa Marques, passando pelos
municípios de Alvorada D´Oeste, São Miguel do Guaporé,
Seringueiras e São Francisco, atoleiros, um verdadeiro descaso
e a reclamação ou alegação, a justificativa das autoridades
que deveriam recuperá-la é de que no período chuvoso é difícil.
Todo mundo sabe que nós temos em Rondônia seis meses de
intensas chuvas e que é preciso manter uma equipe de
emergência, de recuperação emergencial para tornar a rodovia
transitável. Também estive recentemente no município de
Buritis e a rodovia 421 é a que liga a 421 ao município de
Buritis é um verdadeiro estado de calamidade, o município fica
uma vez ou outra, vez em quando fica isolado. Então nós
queríamos manifestar aqui o nosso descontentamento com
referência ao Estado de abandono da BR que liga o município
de Buriti. O Governador Ivo Cassol disse esta semana que vai
está dando a ordem de serviço de pavimentação asfáltica da
421 ligando até ao município de Buritis. Mas enquanto isso não
sai é preciso manter uma equipe de emergência para colocar
em condição de tráfego a rodovia que liga um dos importantes
municípios do Vale do Jamari que é o município de Buritis assim
como os que eu já falei, da 429.

Também daqui a pouco, aqui em Porto Velho na sede
do Ministério da Saúde o Deputado Federal Nilton Capixaba e
representantes do Ministério da Saúde estarão entregando
cerca de sete ambulâncias tipo UTIs que serão utilizadas para
os municípios de Rondônia, uma delas será destinada a Ji-
Paraná, outra a Ariquemes, outra em Cacoal,  sete municípios
receberam ambulâncias equipadas com equipamentos de UTIs
que certamente serão muito bem aproveitadas pela saúde dos
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municípios, pelo setor de saúde dos municípios de Rondônia,
além de ônibus odontológicos, ou seja odontomóveis que serão
destinados a atender alunos da rede públicas nos municípios
onde esses odontomóveis forem entregues. Eram essas as
nossas palavras Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) –
Encerradas às Breves Comunicações, passemos ao Grande
Expediente.

Com a palavra o Ilustre Deputado Nereu Klosinski, vinte
minutos com apartes.

O SR. NEREU KLOSINSKI – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, a imprensa que participa desta sessão e
as Câmaras de Vereadores interligadas neste sistema que
sem duvida nenhuma é de uma grande importância uma vez
mais próximo da população as informações chegando mais
rápido, é muito importante para esta Casa e é muito mais para
que a população possa de fato acompanhar o nosso trabalho.
Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de justificar duas ausências
minha na Sessão da Assembléia Legislativa, uma de ontem e
outra da semana passada, mas que no memorando quando
solicitamos a passagem, justificávamos a ausência. Estivi em
Brasília em duas reuniões junto a Presidência Nacional do INCRA
para buscar solução ao impasse que já dura mais de nove
anos que é a ocupação da fazenda Morimoto, assim chamada
pelos trabalhadores sem-terra. Várias alternativas foram feitas
despejos ocorreram e no último despejo, na última desocupação
nós tivemos uma efetiva da Assembléia Legislativa naquela
oportunidade através do Deputado Edézio Martelli, e nós
participamos também de algumas discussões, para buscar uma
solução em relação ao impasse. A proposta do INCRA era
inicialmente de reintegração, mas precisamente que seria uma
espécie de, que o INCRA entende por se diz proprietário, não
ter adquirido, de forma ou não ter contribuído de forma efetiva.
Portanto, o título não teria validade. E por outro lado a ação na
Justiça emperrando sem buscar uma solução. E infelizmente,
após duas reuniões, ainda não temos uma solução definitiva,
na última negociação com a participação da Assembléia o
proprietário deveria abrir mão para que o INCRA fizesse a
vistoria e isso, infelizmente, não aconteceu. Após a desocupação
imediatamente foi acionada a Justiça e impedida a vistoria.

Diante disso, agora, o INCRA tem um posicionamento
após o levantamento da Procuradoria Geral do INCRA em
Brasília, o posicionamento é de que o INCRA vai acionar
judicialmente pela retomada daquelas terras. Uma vez que o
INCRA entende que não foi feito de forma correta o pagamento
na época e sim de forma atrasada, e na cláusula contratual há
justificativa de que se não pago de forma correta perde o direito
ao título. Esse é o entendimento do INCRA, infelizmente, não
resolve rapidamente o processo. Mas há uma expectativa de
que a Justiça se posicione o mais rápido possível. Pelo menos
essa é a nossa expectativa para que não demore tanto tempo
a solução. Nós sabemos que tem uma ordem de despejo, mais
uma vez daqueles trabalhadores daquela fazenda e nós aqui
estamos aqui fazendo um pedido à Comandante Geral da Polícia
Militar, que aguarde por mais uns dias, por que há esse novo
pedido por parte do INCRA, e o INCRA mesmo vai solicitar que
não faça o despejo em função de que novas decisões podem
ocorrer, novas manifestações podem ocorrer, o importante é

dizer que o INCRA tem colocado tranquilamente que tem
disposição de pagar as benfeitorias conforme a legislação e se
caso seja dada vitória na Justiça ao Morimoto, ela vai pagar a
indenização. Agora, caso o INCRA ganhe a ação ele paga o
investimento feito na fazenda, mas a terra será devolvida ao
INCRA para reforma agrária.

Na próxima nós teremos a presença aqui em Porto
Velho do Dr. Valdez o Procurador Geral do INCRA, que estar
justamente fazendo essa discussão, dando essas explicações,
e é claro. tentando manter um contato com o Ministério Público,
com o próprio INCRA para buscar solução em relação a esse
impasse. Expectativa muito grande, mas nós esperamos que
isso seja resolvido.

Uma outra questão que gostaríamos de aproveitar essa
oportunidade,  estamos solicitando Sr. Presidente uma Audiência
Pública para discutir a implantação da Escola Técnica
Profissionalizante, ela está sendo solicitada para quinta-feira
pela manhã, em função da presença de representantes de
Brasília, do MEC, e de alguns Órgãos em que teria dificuldade
de se fazer pela parte da tarde. Mas a importância da discussão
dessa audiência pública pelo fato de já existir o compromisso
do Governo Federal de implantar, ainda este ano a Escola
Técnica Profissionalizante aqui no município de Porto Velho.
Sem dúvida nenhuma, ela tem uma importância muito grande
para nossa juventude que busca a formação, para então
conseguir o seu primeiro emprego. E nós sabemos que a
construção do Gasoduto, com a construção das Usinas no
Madeira teremos a necessidade de mão-de-obra qualificada
para que possamos garantir, então que as pessoas de Rondônia
sejam contratadas nessas empresas que prestarão esse
serviço, e sem dúvida, o desenvolvimento muito grande para o
nosso Estado de Rondônia.

Por isso o pedido para que seja aprovada essa
audiência pública, nesse horário, em função da grande
importância e da participação efetiva de pessoas que não teriam
condições de participar em outro horário.

Uma outra questão também Sr. Presidente, é colocar
eu acho que é muito importante para esta Casa participar
dessas discussões, nós tivemos aprovado no Orçamento, ainda
no ano passado, uma 1ª Etapa de 47.000.000(quarenta e sete
milhões), que foram pagos aos funcionários do setor público
do Estado de Rondônia, o retroativo do IPERON, temos uma
pendência ainda, e aqui solicitado pelo Deputado Dr. Deusdete
e vamos, precisamos intensificar essa cobrança da 2ª Etapa
que já existe um recurso orçado para pagamento dos benefícios
do IPERON e isso é graças à participação nessa questão, da
Assembléia Legislativa e também de todos os Sindicatos de
Servidores Públicos do Estado de Rondônia, que tiveram uma
participação efetiva e que colheram os frutos de uma luta que
se iniciou em 1996. Mas que a 1ª Etapa já foi resolvida, e
agora há pendência da 2ª Etapa.

Uma outra questão Sr. Presidente, que  gostaria de
registrar, fizemos parte por um período bastante grande da
direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado
de Rondônia – SINTERO, e que felizmente uma novela que
durou mais de 16 anos, pelo menos uma etapa dela ou a 1ª
Parte da novela já está praticamente resolvida que é uma ação
que está trazendo para o Estado de Rondônia R$ 365.000.000,00
(trezentos e sessenta e cinco milhões de reais) para serem
investidos no Estado de Rondônia por conta de mais de três
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mil servidores que tiveram uma conquista restabelecida, porque
a conquista foi dada ainda em 87 e lutaram por vários anos
para terem esse resultado e que ocorreu, está ocorrendo agora
no decorrer dessa semana. Nós sabemos que a certeza que
fica para o Estado de Rondônia é o equivalente a mais ou menos
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), porque uma
parte é do INSS, uma parte é de advogados que não residem
aqui no Estado de Rondônia, outra parte é do Imposto de
Renda.

Mas dizer, que sem dúvida nenhuma, esse dinheiro vai
circular no Estado de Rondônia é mais um benefício que, desta
vez o Sindicato garante para o Estado de Rondônia, isso é o
ponto importante porque no nosso entendimento se não
houvesse essa ação judicial esse dinheiro não estaria circulado
no nosso Estado. E sem dúvida nenhuma vai aquecer ainda
mais o comércio e os próprios negócios de centenas e milhares
de famílias, que felizmente tiveram esse direito garantido. É
claro que ainda tem uma outra etapa que são os demais
funcionários do quadro administrativo que aguardam o
enquadramento para que depois eles também recebam um
retroativo que lhes é devido do mesmo período de 87 a 91.

São essas as considerações Sr. Presidente, Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Com a
palavra o Deputado Romeu Reolon, Por 20 minutos com
apartes.

O SR. ROMEU REOLON – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, Carlão de Oliveira, quero aqui cumprimentá-lo pelo
Projeto INTERCÂMARAS. Estamos vendo a interligação com
todo o Estado, é uma satisfação e uma alegria em ter esse
Projeto de autoria do nosso Presidente do PSL, de honra do
Partido.

Senhores Deputados, imprensa que nos assiste,
Senhores. Gostaria de levar nesta Tribuna a preocupação
relevante desse Parlamentar e peço ajuda aos Deputados dessa
Casa em relação ao INCRA do Estado de Rondônia.

Com relação ao desempenho do Órgão INCRA,
referente à regularização fundiária no Estado de Rondônia,
principalmente no que cabe ao município de Alto Paraíso é
vergonhosa a situação em que se encontram os moradores.
As pessoas que moram nesse Município, tem gente que nasceu
e está com quase trinta anos e ainda não conseguiu adquirir o
documento de sua terra, não consegui um financiamento, não
consegui desenvolver a sua agricultura, a sua pecuária devido
à falta de regulamentação, a falta de documento de sua
propriedade que é legítima, de sua posse, principalmente no
Projeto “Entre Rios” que é uma área de terra que se estende
com uma vasta região, que vai do Rio Candeias até 5
quilômetros indo ao B0. E o INCRA não toma providência, todo
anos são promessas e até hoje os moradores estão
decepcionados com a situação daquele assentamento.

Então, nós já recorremos às autoridades do INCRA, o
INCRA vem empurrando, enrolando e nós não temos mais a
quem recorrer em Rondônia. Então eu acredito que nós temos
que partir para Brasília falar com o Superintendente Nacional
do INCRA para ver se resolve ou traga uma resolução para a
questão fundiária desse Projeto de Assentamento “Entre Rios”.
Nós acreditamos que é pura, e simples falta de empenho, e de

vontade do Órgão INCRA. Pediria aos Deputados do PT que se
encontram, nosso amigo Nereu Klosinski que interfira junto às
autoridades do INCRA que tem mais respaldo, talvez por ser
do Partido que hoje comanda o Brasil.

Então, nós não podemos ficar a mercê da falta de
vontade do INCRA, eu não sei qual autoridade do INCRA nós
temos que cobrar. Mas eu falo do órgão INCRA no Estado de
Rondônia que vem falhando na sua atuação, não só na questão
fundiária, mas em todos os assentamentos, essas invasões,
nós vemos o próprio INCRA hoje invadido pelos sem-terra isso
é uma imagem feio para o Estado de Rondônia.

Então, nós dessa Tribuna pedimos encarecidamente
que o INCRA de Rondônia desempenha a sua função que pare
de enrolar os agricultores do Estado de Rondônia, que está na
hora de dar os seus direitos, dar os seus títulos de propriedade
para que eles possam junto aos bancos, junto às associações
adquirir financiamento, fomento para as suas propriedades,
para as suas lavouras para que venha desenvolver mais o
Estado de Rondônia. São essas as minhas considerações.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Encerrado
o Grande Expediente, passemos às Comunicações
Parlamentares. Não há oradores inscritos. Passemos à Ordem
do Dia.

Solicito ao primeiro Secretário proceder à leitura das
matérias recebidas.

O SR. DEUSDETE ALVES (4° Secretário) –
Procedendo à leitura das proposições.

ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei do Deputado Leudo Buriti:

Estabelece período para realização das provas do
concurso público dos exames vestibular e dá outras
providencias:

O Governador do Estado de Rondônia: faço saber que
a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - As provas de concursos públicos e de exames
vestibulares promovidas por instituições públicas ou privadas
no período de domingo a sexta-feita, no horário compreendido
entre 08:00 (oito horas) e 18:00 (dezoito horas).

Art. 2º - Os estabelecimentos de ensino da rede
pública e privada abonarão as folhas de alunos que por motivo
de crença religiosa estejam impedidos de freqüentar aulas das
18:00 (dezoito horas) de sexta-feira até as 18:00 (dezoito horas)
do sábado.

§ 1º- Para beneficiar-se do disposto neste artigo o
aluno apresentará ao estabelecimento de ensino declaração
da denominação religiosa a que pertence, com firma
reconhecida, atestando sua condição  de membro congregante.

§ 2º - O estabelecimento de ensino exigirá do aluno a
realização de tarefa alternativa que supra a falta abonada.
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Art. 3º - Responderá por crime de falsidade
ideológica, capitulado no art. 299 do Código Penal Brasileiro,
quem se utilizar indevidamente do disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação revogando-se as disposições em contrário.

Plenário das Deliberações, 10 de abril de 2006.
Dep.Leudo Buriti.

- Requerimento do Deputado Nereu Klosinski:
Requer a realização de Audiência Pública para discutir

ampliação de Escola Técnica de Profissionalizante:

O Deputado que o presente subscreve, nos termos
regimentais, requer a realização de Audiência Pública para
discutir a implantação da Escola Técnica profissionalizante, em
27 de abril de 2006 às 10 horas no Plenário desta Casa de
Leis, e que sejam convidados os representantes das seguintes
instituições: Unir, Instituições de Ensino Superior particulares,
Sintero, Sindsef, Escola Sindical Chico mendes, Sesi, Sesc,
Senac, Sebrae, Cetene, Ceap, Escola Agrotécnica Federal,
Escola Família Agrícula, Prefeitura de Porto Velho, Câmara de
Vereadores de Porto Velho, Deputados Federais, Senadores,
Mec Cine, Fecomercio e Fiero,

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por objetivo discutir
normas para implantação de Escola Técnica Profissionalizante
que atenderá jovens, dando a possibilidade de uma entrada
no mercado de trabalho de forma qualificada. O Ensino Médio
integrado ao Profissional, além da formação para o mercado
de trabalho, é fundamental para o aumento da escolaridade.
O jovem estará melhor preparado do ponto de vista profissional,
e melhor informado, do ponto de vista cultural, político e social.

Plenário das Deliberações,12 de abril de 2006.
Dep.Nereu Klosinski.

- Requerimento do Deputado Haroldo Santos:
Requer realização de Audiência Pública para tratar de

assuntos relacionados aos portadores deficientes no dia 10 de
maio, às 10 horas no Plenário desta casa:

O Deputado que o presente subscreve, ouvindo o Douto
Plenário na forma regimental, requer realização de uma
Audiência Pública para tratar de assuntos relacionados aos
Portadores de Deficiência, visando debater soluções que possam
amenizar as dificuldades nas áreas de saúde, educação,
transporte público e barreiras arquitetônicas, a realizar-se no
dia 10 de maio, às 10h no Plenário desta Casa. Segue anexo
relação de convidados do setor governamental e não
governamental e a programação dos assuntos a serem tratados.

JUSTIFICATIVA

Esta Audiência visa acima de tudo, atender as
necessidades prementes dos 190.242 portadores de deficiência
do nosso Estado e junto com as autoridades de Órgãos público
e privados, procurar encontrar soluções que amenizem as
dificuldades encontradas em todas as áreas, principalmente
saúde, educação, transporte público e barreiras arquitetônicas.

Plenário das Deliberações,22 de abril de 2006.
Dep.Haroldo Santos.

- Indicação do Deputado Carlão de Oliveira:

Indica ao Poder Executivo a serem encaminhado a esta
Casa de lei, Projeto de Lei Complementar.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo seja encaminhado a esta
Casa de Leis Projeto de Lei complementar que dispõe sobre a
adequação da Remuneração dos Cargos de Motorista e
Operador de Máquinas Pesadas do governo do Estado de
Rondônia, conforme o ante projeto em anexo.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2006.
Dep.Carlão de Oliveira>

-Requerimento do Deputado Everton Leoni:
Requer aprovação de Moção de Aplauso para a escola

Jayme Peixoto de Alencar, do Distrito de Extrema de Rondônia.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos
regimentais, requer a aprovação de Moção de Aplauso para a
escola Jayme Peixoto de Alencar, do Distrito de Extrema de
Rondônia, por ter sido escolhida pelo Ministério da Educação,
com o projeto “construindo valores na Escola e na Sociedade”,
com vistas a melhoria do ensino Médio noturno.

JUSTIFICATIVA

Visando a melhoria de qualidade do Ensino Médio
noturno, o Ministério da Educação lançou o Edital para
elaboração do projetos para essa modalidade de ensino. Diante
disso, a Representação de Ensino de Extrema repassou para
as escolas de sua jurisdição o referido edital, para que as
escolas elaborassem seus projetos.

Após ter seu projeto analisado pelo Ministério da
Educação, a escola Jay me Peixoto de Alencar, foi contemplada
com o projeto “construindo valores na Escola e na sociedade”,
coordenado pelo professor Francisco Marquelino Santana, que
esteve em Brasília representando a escola.

O projeto, que conta com a participação efetiva de
professores, alunos, pais e membros da comunidade na sua
elaboração e execução, será desenvolvido com dois objetivos
básicos.

Plenário das Deliberações, 12 de abril de 2006.
Lido expediente Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
que proceda à leitura das matérias a serem apreciadas.

Solicito ao 1º Secretário que faça a chamada dos Srs.
Deputados para verificação de quórum, porque as matérias
precisam de quórum qualificado.

O SR. DEUSDETE ALVES (4° Secretário) –
Procedendo à verificação do quórum.

Chamada Nominal:

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

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Vamos
suspender a sessão por 15 minutos para aguardamos os
Deputados que venham para sessão. Esta suspensa a sessão.

(Suspende-se está sessão 10 horas e 12 minutos, e
reabre-se às 10 horas e 33 minutos).

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

Solicito ao 1° Secretário proceder à chamada dos Srs.
Deputados.

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

Chamada Nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo de Almeida - presente
- Deputado Deusdete Alves - presente
- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Dr. Carlos - presente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Daniel Neri - presente
- Deputado João da Muleta - presente
- Deputado Marcos Donadon - presente
- 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 - ausente
- Deputado Romeu Reolon - ausente

- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - ausente
- Deputado Beto do Trento - presente
- Deputado Renato Velloso - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Edézio Martelli - presente

O SR. PRESIDENTE ( Carlão de Oliveira) – Dezesseis
Srs. Deputados votantes.

Podemos iniciar à votação primeira matéria a ser
votada.

Solicito ao Sr. Secretário fazer à leitura.

O SR. DEUSDETE (4° Secretário) – Procedendo à
leitura da matéria:

- VETO TOTAL ao Projeto de Lei n° 213/04, de autoria do
Deputado Haroldo Santos que “Dispõe sobre a isenção da taxa
de inscrição em vestibular de instituição de ensino superior do
Estado de Rondônia”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Está em
discussão a matéria do Deputado Haroldo Santos. Eu quero
anunciar a presença do nosso amigo Presidente da Câmara do
município de Colorado D’Oeste, se encontra aqui em nosso
Plenário.  Sinta-se a vontade.

O SR. HAROLDO SANTOS – Senhor Presidente,
senhores Deputados, a Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu
Parecer de uma forma muito brilhante. Se o Estado é
competente para legislar concorrentemente com a União sobre
a educação e ensino, cabendo à União estabelecer as normas
gerais, este Poder Legislativo teve a iniciativa de estabelecer
uma norma específica sobre a qual não incide nenhum vício de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Diante do exposto acima
o nosso voto é que esta comissão emita Parecer pela rejeição
do veto total ao Projeto de Lei nº 203/04 de autoria do Deputado
Haroldo Santos.

Assina o Deputado Beto do Trento que foi o relator.
Mas eu gostaria de chamar a atenção para esta matéria. Esta
matéria prevê a isenção de pagamento de taxa para as pessoas
que não tem condição financeira adequada, fazerem o seu
vestibular. Quando as empresas pegam para fazer o vestibular
ela já faz uma projeção de quantos serão isentos e assim por
diante. Então a matéria não tem nenhuma, não estou me
metendo em nenhum assunto de Brasília, nenhum assunto do
Mato Grosso, estou entrando nos assuntos específicos do Estado
de Rondônia e essa Casa também assim o entendeu. Então,
eu gostaria que a assessoria da Casa fizesse o esclarecimento
ao Presidente para orientar como votar, visto que a Comissão
já deu o Parecer para que se rejeite o Veto Total desta Matéria.
Conclamo para que nós façamos a votação e voto “Não”, ou
seja, vamos derrubar este Veto por que este Veto prejudica os
alunos da Escola Pública, prejudica as pessoas que tem um
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sonho que é de fazer uma faculdade pública e que, este
pequeno projeto de lei, favorece estas pessoas. Então contamos
com os votos dos companheiros para que vote “Não”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira)- Encerrada
a discussão passemos à votação. A votação será secreta.

Os Deputados favoráveis votem SIM e os contrários
NÃO.

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

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

Chamada Nominal:

-Deputado Nereu Klosinski - presente
-Deputado Neri 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 - presente
-Deputado Ellen Ruth - ausente
-Deputado Haroldo Santos - presente
-Deputado Maurão de Carvalho - ausente
-Deputado Kaká Mendonça - ausente
-Deputado Leudo Buriti - presente
-Deputado Chico Doido - ausente
-Deputado Paulo Moraes - presente
-Deputado Ronilton Capixaba - presente
-Deputado Everton Leoni - ausente
-Deputado Romeu Reolon - presente
-Deputado Carlão de Oliveira - presente
-Deputado Edézio Martelli - presente
-Deputado Beto do Trento - presente
-Deputado Renato Veloso - ausente

Segunda chamada:

-Deputado Maurão de Carvalho - Presente
-Deputado Chico Doido - Presente

O SR. DR. DEUSDETE - Senhor Presidente, 17
Deputados votantes.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
Deputado Edézio Martelli e Dr. Carlos para conferir as
cédulas de votação e apurar os votos.

Confere o número de votantes com as sobrecartas.

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

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

- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 005 – VETO TOTAL ao
Projeto de Lei nº 034/03, de autoria do Deputado Beto do Trento
que “autoriza o Poder Executivo a substituir os quadros das
escolas da rede estadual de ensino” e dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão.  Encerrada a discussão em votação.  Os Srs.
Deputados favoráveis ao Veto Total votam “SIM” os contrários
votam “NÃO”.

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

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

Chamada Nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - presente
- Deputado Amarildo de Almeida - presente
- Deputado Dr. Deusdete - presente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Dr. Carlos - presente
- 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 - presente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - presente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Beto do Trento - presente
- Deputado Renato Velloso - ausente

Segunda chamada:

- Deputado Daniel Neri - presente
- Deputado Marcos Donadon - presente
- Deputado Haroldo Santos - presente

Senhor Presidente, 17 Deputados votantes.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Dr. Carlos e o Deputado Romeu, para conferirem
as cédulas de votação.

O número de sobrecartas confere com o número de
votantes.

Com 15 (quinze) votos “não” fica prejudicado o VETO.
Vai ao Expediente. Matéria seguinte.

O SR. DR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Procedendo à leitura da matéria.
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- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 011 - VETO TOTAL ao
Projeto de Lei nº 137/03 – Deputado Carlão de Oliveira – “que
institui  avaliação de docentes e alunos egressos do nível médio
na rede estadual de ensino público e privado”, e dá outras
providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Em
discussão o VETO.  Encerrada a discussão.

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

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

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

Chamada Nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - presente
- 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 - ausente
- Deputado João da Multa - ausente
- Deputado Marcos Donadon - presente
- Deputada Ellen Ruth - ausente
- Deputado Haroldo Santos - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico Doido - ausente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - presente

Segunda chamada:

- Deputado Maurão de Carvalho - presente
- Deputado Daniel Neri - presente
- Deputado João da Muleta - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - presente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Renato Velloso - presente

 O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Gostaria
de comunicar aos Srs. Deputados que no processo de votação
permaneçam no plenário aqui porque fica atrapalhando a
votação.

Solicito do Deputado Dr. Carlos e do Deputado Renato
Velloso, para atuarem como escrutinadores.

O SR. DR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Senhor Presidente, 17 (dezessete) Srs. Deputados votantes.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Confere o
número de votantes com as sobrecartas.

Fica prejudicado o Veto.  Vai ao Expediente.  Matéria
seguinte.

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

- VETO TOTAL ao Projeto de Lei 126/03, de autoria do
Deputado Carlão de Oliveira que institui a obrigatoriedade de
ensino básico da língua espanhola na rede Estadual de ensino
público e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão o veto total do Projeto de Lei 126/03 do Deputado
Carlão de Oliveira. Encerrada a discussão e votação os
Deputados favoráveis votam sim os contrários votam não.

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

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

Chamada Nominal:

- Deputado Nereu klosinski - presente
- 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 - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - presente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Veloso - presente

Segunda chamada:
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- Deputado Marcos Donadon - presente
- Deputado Haroldo Santos - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - presente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Deputado Dr. Carlos para conferir os votos. 14 votos “não”,
1 “sim” fica prejudicado o Veto. Vai ao expediente.

Matéria seguinte.
O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –

Procedendo à leitura da Matéria:

- VETO TOTAL ao Projeto de Lei 368/05, de autoria do
Deputado Marcos Donadon que, Institui plantão nas Unidades
locais da Agência de Defesa Sanitária Agropastoril do Estado
de Rondônia – IDARON e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão, para discutir o Deputado Edézio Martelli.

O SR. EDÉZIO MARTELLI – Senhor Presidente, o
Projeto número, a Mensagem nº 136 de 05, ela altera um
projeto de autoria do Marcos Donadon, ela altera o sistema de
plantão de atendimento nas unidades do IDARON, ou seja, para
simplificar esse projeto Srs. Deputados, Deputado Nereu, ele
acrescenta nas agências do IDARON que durante o sábado e o
domingo o IDARON atendesse direto, plantão direto aos que
procuram o IDARON para guia de transporte animal. Porém,
eu fui relator desse projeto na Comissão de Constituição e
Justiça e fui de parecer favorável ao veto que chega a essa
Casa, a ilustre colega Ellen Ruth foi de Parecer pela manutenção
do veto. Ou seja, a intenção do projeto é boa e é constitucional,
quer dizer, você tem o quadro, tem o servidor seria só
administrar isso para atender a demanda, principalmente nas
regiões mais difíceis do Estado de Rondônia, ou seja, o que o
IDARON precisaria é ter um funcionário de plantão nos finais
de semana, que você tem dois dias e se em questões das
estradas, a dificuldade da fazenda, etc, a guia ela tem um
prazo de vencimento. Então se você precisar tirar na sexta
para transportar esse gado no domingo você já vai ter prejuízo
pela distância que você tem. Então o nosso pedido aqui é que
desconsidere o Parecer da Comissão e vote para derrubada
do veto.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Para
discutir o Deputado Marcos Donadon.

O SR. MARCOS DONADON – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, bem relatado, aqui, pelo nosso nobre
Deputado Edézio Martelli.  Eu fui autor desse projeto e quando
eu apresentei aqui nessa Casa esse Projeto Deputado Edézio
Martelli, nós reunimos o seguimento da pecuária no Estado de
Rondônia e esse Projeto, Deputado, é uma reivindicação de
todos os pecuaristas, todas as pessoas que dependem deste
negócio no Estado de Rondônia. Como V.Exª. explicou aqui, a
dificuldade nos finais de semana é muito grande, as vezes o
empresário tem o tempo do final de semana para poder fazer
a remoção do gado dele e ele não tem condições de tirar a
guia de transporte do gado. Então esse Projeto, Srs. Deputados,

é muito importante para o Estado de Rondônia, só para vocês
terem idéia neste encontro que discutimos esse projeto Sr.
Presidente, estava reunido em torno se eu não em engano, de
80, quase 100 pessoas envolvidas nesse projeto.

Então é importante que esta Casa analise com bastante
carinho e que nós possamos derrubar esse veto que é
importante para o Governo, talvez quando analisaram e vetaram
esta matéria não analisaram o aspecto social e o aspecto de
facilidade para os pecuaristas. Enfim, todos aqueles, aquelas
pessoas que necessitam desse serviço. E evidente que através
do IDARON eles vão organizar os finais de semana os plantões,
os funcionários da foram realmente que venha atender a
população do Estado de Rondônia. Então faço aqui esse pedido,
reforçando a colocação do nobre Deputado Edézio Martelli para
que nós possamos derrubar esse projeto e que o Estado de
Rondônia no IDARON venha ter o plantão como nós definimos
em Lei. Obrigado Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão.

Em votação. Solicito o Sr. Deputado Dr. Deusdete fazer
a chamada nominal dos Srs. Deputados.

Os Deputados favoráveis votam “SIM”, os contrários
votam “NÃO”.

Solicito os Deputados que compareçam ao Plenário para
procedimento da votação.

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

Chamada Nominal:

- Deputado Nereu KLosinski - presente
- 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 - presente
- Deputada Ellen Ruth - ausente
- Deputado Haroldo Santos - ausente
- 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 - ausente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - presente
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Segunda chamada:

- Deputado Haroldo Santos - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - presente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito
ao Dr. Carlos para conferir os votos.

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

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Dezesseis
16 confere o número de sobrecartas.

(quatorze) 14 votos NÃO e 2 (dois) SIM. Fica
prejudicado O VETO TOTAL do Projeto de Lei nº 368/05.

 Matéria seguinte.

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

- VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 139/03, de autoria do
Deputado Ronilton Capixaba que “dispõe sobre medidas a serem
adotadas em caso de evasão escolar ou reiteração de faltas
injustificadas de crianças e adolescentes em estabelecimento
de ensino”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão.

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

Solicito ao Dr. Deusdete 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 - presente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - presente
- Deputado Dr. Deusdete Alves - presente
- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Dr. Carlos - presente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Daniel Neri - presente
- Deputado João da Muleta - presente
- Deputado Marcos Donadon - presente
- Deputada Ellen Ruth - ausente
- Deputado Haroldo Santos - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - presente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - ausente

- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - ausente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - presente

Segunda chamada:

- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - presente

(Às 11 horas e 24 minutos o Senhor Deputado Carlão
de Oliveira passou a presidência ao Senhor Deputado
Romeo Reolon).

O SR. PRESIDENTE (Romeo Reolon) – Eu quero
anunciar a presença do Vereador do Candeias, Jairzinho.
Obrigado pela presença.

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) –
Senhor. Presidente 14 votantes.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Reolon) - Eu solicito
aqui a  apuração de votos Dr. Carlos.

(Às 11 horas e 25 minutos o Senhor Deputado Romeo
Reolon passou a presidência ao Senhor Deputado
Carlão de Oliveira).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Confere
o número de votantes com o número de assinantes,
quatorze 14 votos não fica prejudicado o veto. Vai ao
Expediente.

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

- VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 088/03, de autoria do
Deputado Daniel Neri “que Autoriza o Poder Executivo a criar a
Bolsa de Apoio à Produção Literária”.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Em
discussão. Encerrada a discussão.

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

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

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

Chamada Nominal:

- Deputado Nereu klosinski - presente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - presente
- Deputado Doutor Deusdete - presente
- Deputado Gazoni - ausente
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- Deputado Doutor Carlos - presente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Daniel Neri - ausente
- 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 - ausente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - presente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - presente

Segunda chamada:

- Deputado Daniel Neri - presente
- Deputado Marcos Donadon - presente
- Deputado Leudo Buriti - presente

(Às 11 horas e 31 minutos o Senhor Deputado Carlão
de Oliveira passa a presidência para o Senhor Deputado
Renato Velloso).

O SR. PRESIDENTE (Renato Velloso) – Solicito ao
Deputado Martelli para que proceda a apuração dos votos.

O SR. DR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) -
Senhor Presidente, 16 votantes. O número de votantes confere
com o número de sobrecartas.

O SR. PRESIDENTE (Renato Velloso) – um (1)  voto
sim e 15(quinze) não. Fica prejudicado o Veto. Matéria seguinte.

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

- PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 012 – VETO TOTAL ao
Projeto de Lei nº 377/05, de autoria do Deputado Leudo buriti
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar na internet
informações relativas aos atos, contratos e licitações no âmbito
do Poder Executivo”.

O SR. PRESIDENTE (Renato Velloso) – Em discussão
o Veto Total ao Projeto de Lei nº 377/05, de autoria do Deputado
Leudo Buriti que “dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilizar na internet informações relativas aos atos,
contratos e licitações no âmbito do Poder Executivo”.

Encerrada a discussão, passemos à votação.
Solicito ao Deputado Doutor Deusdete que proceda à

chamada nominal dos Srs. Deputados.

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

Chamada Nominal:
- Deputado Nereu klosinski - presente
- 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 - presente
- Deputada Ellen Ruth - ausente
- Deputado Haroldo Santos - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - presente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico Doido - ausente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - ausente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - presente

Segunda chamada:

- Deputado Ronilton Capixaba - presente

O SR. DR. DEUSDETE (4º Secretário) – Senhor
Presidente, são 15(quinze) votantes.

O SR. PRESIDENTE (Renato Velloso) – Solicito aos
Deputados Leudo Buriti e Edézio Martelli que proceda o
escrutínio.

O SR. DR. DEUSDETE (4º Secretário) – O número
de votantes confere com o número de sobrecartas.

O SR. PRESIDENTE (Renato Velloso) – quatorze (14)
votos contrários e 01(um) favorável. Fica prejudicado o Veto.

Matéria seguinte.

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

- VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 439/02, de autoria do
Deputado Haroldo Santos que “institui o Exame Simulado do
Ensino Médio do Estado – SIMULADÃO, na rede pública estadual
de ensino médio”.

O SR. PRESIDENTE (Renato Velloso ) -  Em
discussão Única VETO ao Projeto de Lei nº 439/02 de autoria
do Deputado Haroldo Santos.
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Encerrada a discussão, passemos à votação.

Solicito ao Sr. Deputado Deusdete que proceda à
chamada para votação de escrutínio secreto.

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

Chamada Nominal:

- Deputado Nereu Klosinsk - presente
- 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
- Deputada Ellen Ruth - ausente
- Deputado Haroldo Santos - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Leudo Buriti - presente
- Deputado Chico Doido - ausente
- Deputado Paulo Moraes - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Romeu Reolon - presente
- Deputado Carlão de Oliveira - ausente
- Deputado Edézio Martelli - presente
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - presente

Segunda chamada:

- Deputado Maurão de Carvalho - presente
- Deputado Ronilton Capixaba - presente

(Às 11 horas e 43 minutos o Senhor Deputado Renato
Velloso passa a presidência para o Senhor Deputado
Romeu Reolon).

O SR. PRESIDENTE (Romeu Reolon) – Eu quero
registrar a presença do Prefeito Cidão, de Rio Crespo. Obrigado
pela presença!

O SR. DEUSDETE ALVES (4º Secretário) – Senhor
Presidente 14 (quatorze) votantes.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Reolon) – Determino
ao Sr. Escrutinador, Dr. Carlos que faça a contagem dos votos.
Com 01 (um) voto favorável e 13 (treze) votos contrários fica
rejeitado o voto, Ficando prejudicado o Projeto de Lei nº 439/
02.

Está suspensa a sessão por cinco minutos por
inconveniência técnica.

(Suspende-se esta sessão às 11 horas e 48 minutos, e
reabre-se às 15 horas e um minuto, com a presidência
do Sr. Deusdete Alves.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Está
reaberta a sessão.

Ordem do Dia. Não há mais matérias a serem
deliberadas.

Encerrada a Ordem do Dia. Passemos às Comunicações
Parlamentares. Não há oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrarmos a presente sessão, convoco outra
Sessão Ordinária para o dia 18 de abril no horário regimental.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se está sessão às 15 horas e dois minutos).

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº1891/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ceder para a Presidência da República, a
servidora SELMA RODRIGUES GUERRA RIBEIRO, cadastro
nº191-7, com ônus para o órgão de origem, mediante
ressarcimento pela cessionária dos pagamentos, no período
de 01 de maio a 31 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 02 de maio de 2006.

Deputado José Carlos de Oliveira
PRESIDENTE

ATO/ADM/GP/Nº1509/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, a servidora MARIA MADALENA
PEREIRA DOS SANTOS, Cargo de Assistente Técnico
Legislativo, cadastro nº 1095-0, pertencente ao Quadro Efetivo
desta Casa Legislativa, lotada no Departamento de Cerimonial,
conforme Processo nº 00086/2006, no período de 01.04.2006
a 29.06.2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 20 de março de 2006.

  - Deputado Carlão de Oliveira -
                                  Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1660/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,
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R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, a servidora ELITA GADELHA
CAMPOS COSTA, cadastro nº 107-4, Cargo de Agente de
Serviços, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa,
lotada no Departamento de Serviços Gerais, no período de
01.07.2006 a 28.09.2006, conforme Processo nº 0288/2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 05 de abril de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1953/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, ao servidor PEDRO DE SOUZA FILHO,
cadastro nº 1027-3, Cargo de Motorista, pertencente ao Quadro
Efetivo desta Casa Legislativa, lotado no Departamento de Policia
Legislativa, no período de 01/06/06 a 29/08/06, conforme
Processo nº 0518/2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1954/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, a servidora MARIA DA
CONSOLAÇÃO VIANA, Cargo de Técnico Legislativo, cadastro
nº 399-7, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa,
lotada no Gabinete da Presidência, no período de 01/06/06
a 29/08/06, conforme Processo nº 0108/2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1937/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de
2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o servidor RUBENS LUZ SILVA, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário
Administrativo, Código DGS-2, deste Poder.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2006.

Gabinete da Presidência, 08 de maio de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1766/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Prorrogar a cedência do servidor CALIL
MACHADO SANTANA, cadastro nº 806-2, para o Poder
Executivo Estadual, sem ônus para este Poder Legislativo, no
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2006.

Gabinete da Presidência, 17 de abril de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1767/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Prorrogar a cedência dos servidores abaixo
para a Associação Beneficente Casa de Saúde Santa Marcelina,
com ônus para este Poder Legislativo, no período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de 2006.

Cadastro                                      Nome
03781                             Hercules Luiz da Costa
08450  Jose Nunes Mesquita

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2006.

Gabinete da Presidência, 17 de abril de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1941/2006
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O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 08.05.2006, na Escola do
Legislativo, a servidora IVANILDE DE SOUZA COSTA, cadastro
nº 757-7, ocupante do Cargo de Agente de Serviços,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, deste Poder
Legislativo.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 09 de maio de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1963/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 04.05.06, na Escola do
Legislativo, o servidor JOAQUIM PEREIRA COELHO, cadastro
nº 936-7, ocupante do Cargo de Agente de Serviços,
pertencente ao Quadro Efetivo, deste Poder Legislativo.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura, retroagindo seus efeitos a 04 de maio de 2006.

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
 Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1952/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, à servidora ANA CRISTINA
FAVACHO NOGUEIRA, Cargo de Assistente Técnico Legislativo,
cadastro nº 638-0, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa
Legislativa, lotada na Divisão de Publicações e Anais, no período
de 01/06/06 a 29/08/06, conforme Processo nº 0195/2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1940/2006.

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, à servidora ELIANA CELESTE PRATA
COSTA, cadastro nº691-7, Cargo de Assistente Técnico
Legislativo, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa
Legislativa, lotada no Gabinete da 1ª Secretaria no período de
01/06/2006 a 25/02/2007, conforme Processo nº 0545/2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 09 de maio de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
    Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1961/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de
09 de dezembro de 1992, ao servidor ELVESTRE LYMAN
JOHNSON, cadastro nº973-0, Cargo de Jornalista, pertencente
ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotado no
Departamento de Comunicação Social, no período de 01/06/
06 a 29/08/06, conforme Processo nº 0419/2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2006.
- Deputado Carlão de Oliveira –

Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1956/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, à servidora IVETE FERREIRA
MARTINS DOS SANTOS, Cargo de Auxiliar Administrativo,
cadastro nº 7-6, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo
desta Casa Legislativa, lotada na Secretaria Administrativa, no
período de 01/06/06 a 29/08/06, conforme Processo nº 0426/
2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2006.

- Deputado Carlão de Oliveira -
Presidente

 ATO/ADM/GP/Nº 1957/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
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Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, à servidora JANDIRA APARECIDA
OLIVEIRA LEMES, Cargo de Assistente Técnico Legislativo,
cadastro nº 987-0, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo
desta Casa Legislativa, lotada na Divisão de Almoxarifado e
Patrimônio, no período de 01/06/06 a 29/08/06, conforme
Processo nº 1993/2005.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1950/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, à servidora LEIA ECIY DA SILVA
CAVALCANTE, cadastro nº608-2, Cargo de Auxiliar
Administrativo, pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa
Legislativa, lotada no Gabinete da 1ª Secretaria, no período de
01/06/06 a 29/08/06, conforme Processo nº 0165/2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1951/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, a servidora MARIA ALTARIZA
UCHOA, Cargo de Agente de Serviços, cadastro nº 97-7,
pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotada
no Departamento de Serviços Gerais, no período de 01.06.06
a 29.08.06, conforme Processo nº 0439/2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2006 2005.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1913/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder, no período de 01.05.06 a 29.06.06,
a continuação do gozo da Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 129 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, concedida através do ATO/ADM/GP/
Nº293/05 e suspensa pelo ATO/ADM/GP/Nº0901/05, à servidora
MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS DANTAS, cadastro
nº225-4, Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente
ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotada na Divisão de
Taquigrafia, conforme Processo nº 0427/2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 03 de maio de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1955/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92 de
09 de dezembro de 1992, a servidora MARIA IVANÊS
OLIVEIRA DOS SANTOS, cadastro nº778-3, Cargo de
Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro Efetivo
desta Casa Legislativa, lotada na Comissão Permanente de
Licitação, no período de 15.05.2006 a 09.02.2007, conforme
Processo nº 00398/2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1958/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade,
de acordo com o Artigo 123 da Lei Complementar nº 68/92, de
09 de dezembro de 1992, ao servidor ROBERTO BANDEIRA
BEZERRA, cadastro nº660-2, Cargo de Agente de Segurança,
pertencente ao Quadro Efetivo desta Casa Legislativa, lotado
no Departamento de Polícia Legislativo, no período de 01/06/
06 a 29/08/06, conforme Processo nº 0312/2006.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1893/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
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Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de
2005.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a servidora MARIA ARACI
PEDROSA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão
de Secretária de Apoio Código DGS-9, da Secretaria
Administrativa, deste Poder.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 1º de maio de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1804/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 19.04.2006, na Escola do
Legislativo, a servidora MARIA DO SOCORRO MORAES
CORREA cadastro nº 900-2, ocupante do Cargo de Assistente
Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro Permanente de
Pessoal, deste Poder Legislativo.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 19 de abril de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1851/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 01.05.06, na Escola do
Legislativo, o servidor MIRIM LUIZ DE BRITO, cadastro nº
329-4, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo,
pertencente ao Quadro Efetivo, deste Poder Legislativo.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 26 de abril de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1915/2006

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Lotar, a partir de 01.05.2006, na Escola do
Legislativo, a servidora ZELIA DIAS VIEIRA PISSINATTI,
cadastro nº 128-0, ocupante do Cargo de Oficial Legislativo,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, deste Poder
Legislativo.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 03 de maio de 2006.

Deputado Carlão de Oliveira
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 00374/SA/ALE/2006
TOMADA DE PREÇOS  Nº 003/CPL/ALE/2006

A V I S O

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, criada
pelo ATO/ADM/GP/1431/2006, de 10 de março de 2006,
torna público, que se encontra autorizada nos autos do
Processo nº 00374/SA/ALE/2006, a realização de licitação,
às 09 horas, do dia 07 de junho de 2006, na modalidade
de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, tendo por finalidade a qualificação de empresas
e a seleção de propostas, aquisição de material de
expediente, limpeza, copa e cozinha para atender as
necessidades da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, no presente exercício, conforme Anexos, parte
integrante deste Edital, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.

                     A CPL/ALE receberá a documentação e
as propostas dos interessados no dia e hora acima indicados,
na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, situada à
Rua Major Amarantes, 390 - Bairro Arigolândia, em Porto Velho-
RO, telefone: (0XX) 69-216-2710.

                      O inteiro teor do Ato Convocatório e de
seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, para
consulta, no endereço acima, de segunda à quinta-feira das
08h às 12h e das 14h às 18h e as sextas-feiras das 08h as
12horas, podendo ser adquirido até 48 (quarenta e oito) horas
antes da data marcada, dia útil, para o recebimento e abertura
da Documentação e Propostas, mediante o recolhimento, em
DARE, ao Governo do Estado de Rondônia, da importância de
R$ 10,00 (dez reais), Código da Receita 6169 – Taxa de
Aquisição de Editais, não reembolsável, em qualquer agência
do Banco do Brasil S/A.

                                     Porto Velho,  02  de maio de 2006.

ALBINO FALCÃO DE CARVALHO
Presidente da CPL/ALE


