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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
NOS TERMOS DO § 2° DO ARTIGO 188

DO REGIMENTO INTERNO

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MILAGRE, bairro
CASCALHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua MILAGRE, bairro CASCALHEIRA, município de
Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras quei-
xas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio de

nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PARQUE, bairro
CASCALHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua PARQUE, bairro
CASCALHEIRA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pa-
vimentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à po-
pulação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inú-
meras queixas de moradores de ruas que ainda não foram
contempladas com as ações do Executivo, sentindo-se exclu-
ídos. Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

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

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras quei-
xas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua FOLCLORE, bairro
CASCALHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua FOLCLORE, bairro CASCALHEIRA, município de
Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras quei-
xas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Buscando
representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento
esta propositura contando com o apoio de nobres Deputados
para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regimento
Interno.

Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua FRANCISCO BAR-
BOSA, bairro CASCALHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua FRANCISCO BARBOSA, bair-
ro CASCALHEIRA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúme-
ras queixas de moradores de ruas que ainda não foram con-
templadas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações,
apresento esta propositura contando com o apoio de nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PASTOREIO, bairro
CASCALHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua PASTOREIO, bairro
CASCALHEIRA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúme-
ras queixas de moradores de ruas que ainda não foram con-
templadas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações,
apresento esta propositura contando com o apoio de nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na RUA do PRATO, bair-
ro CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.
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O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na RUA do PRATO, bairro CASTANHEI-
RA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TRACAJÁ, bairro
CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua TRACAJÁ, bairro CASTANHEI-
RA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua INGÁ, bairro Cas-
tanheira, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua INGÁ, bairro Castanheira, muni-
cípio de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TROMBONE, bair-
ro Castanheira, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua TROMBONE, bairro Castanhei-
ra, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

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

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras quei-
xas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Buscando
representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento
esta propositura contando com o apoio de nobres Deputados
para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regimento
Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua VIOLA, bairro Cas-
tanheira, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua VIOLA, bairro Castanheira, município de Porto
Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras quei-
xas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Buscando
representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento
esta propositura contando com o apoio de nobres Deputados
para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regimento
Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SAXOFONE, bairro
CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua SAXOFONE, bairro CASTA-
NHEIRA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúme-
ras queixas de moradores de ruas que ainda não foram con-
templadas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações,
apresento esta propositura contando com o apoio de nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ACORDEON, bair-
ro CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua ACORDEON, bairro CASTA-
NHEIRA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúme-
ras queixas de moradores de ruas que ainda não foram con-
templadas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações,
apresento esta propositura contando com o apoio de nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

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

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ALEGRETE, bairro
CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua ALEGRETE, bairro CASTANHEI-
RA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua OPALA, bairro
CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua OPALA, bairro CASTANHEIRA,
município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BANJO, bairro
CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua BANJO, bairro CASTANHEIRA,
município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SIRI, bairro CAS-
TANHEIRA, município de Porto Velho/RO.
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D O - e - A L E / R O

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua SIRI, bairro CASTANHEIRA, município de Porto
Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras quei-
xas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Buscando
representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento
esta propositura contando com o apoio de nobres Deputados
para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regimento
Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RECO, bairro CAS-
TANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua RECO, bairro CASTANHEIRA, município de Por-
to Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras quei-
xas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Buscando
representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento
esta propositura contando com o apoio de nobres Deputados
para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regimento
Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua AGOGÓ, bairro
CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua AGOGÓ, bairro CASTANHEI-
RA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúme-
ras queixas de moradores de ruas que ainda não foram con-
templadas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações,
apresento esta propositura contando com o apoio de nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua HARPA, bairro
CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua HARPA, bairro CASTANHEI-
RA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúme-
ras queixas de moradores de ruas que ainda não foram con-
templadas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações,
apresento esta propositura contando com o apoio de nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SANTARÉM, bair-
ro CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.
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D O - e - A L E / R O

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua SANTARÉM, bairro CASTANHEI-
RA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CHOCALHO, bair-
ro CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua CHOCALHO, bairro CASTANHEI-
RA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua VIOLONCELO, bair-
ro CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua VIOLONCELO, bairro CASTANHEI-
RA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CAVAQUINHO,
bairro CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua CAVAQUINHO, bairro CASTA-
NHEIRA, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua GUITARRA, bairro
CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.
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D O - e - A L E / R O

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua GUITARRA, bairro CASTANHEIRA, município de
Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras quei-
xas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Buscando
representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento
esta propositura contando com o apoio de nobres Deputados
para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regimento
Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TRIÂNGULO, bair-
ro CASTANHEIRA, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua TRIÂNGULO, bairro CASTANHEIRA, município
de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras quei-
xas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Buscando
representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento
esta propositura contando com o apoio de nobres Deputados
para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regimento
Interno.

Plenário das deliberações, 08 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua JUDÁ, bairro Cida-
de Nova em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua JUDÁ, bairro Cidade Nova,
município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúme-
ras queixas de moradores de ruas que ainda não foram con-
templadas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.
Buscando representar estes cidadãos em suas reivindicações,
apresento esta propositura contando com o apoio de nobres
Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TUCURI, bairro
Cidade Nova em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua TUCURI, bairro Cidade Nova,
município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúme-
ras queixas de moradores de ruas que ainda não foram con-
templadas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua LOBO DAIMARA,
bairro Cidade Nova em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
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Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua LOBO DAIMARA, bairro Cidade
Nova, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.

 Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PROF.CÂMARA
LEME, bairro Cidade Nova, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua PROF.CÂMARA LEME, bairro Ci-
dade Nova, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua XANGRILÁ, bairro
Cidade Nova, em Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua XANGRILÁ, bairro Cidade Nova,
município de Porto Velho/RO

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 30 de Novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TAILÂNDIA, bairro
Cidade Nova, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua TAILÂNDIA, bairro Cidade Nova,
município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Bus-
cando representar estes cidadãos em suas reivindicações, apre-
sento esta propositura contando com o apoio de nobres Depu-
tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
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INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua N.SRA.DE NAZARE,
bairro Cidade Nova em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua N.SRA.DE NAZARE, bairro Cidade Nova, muni-
cípio de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras quei-
xas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 30 de Novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BOM JESUS, bair-
ro Cidade Nova em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua BOM JESUS, bairro Cidade Nova, município de
Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, diver-
sas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimen-
tação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população.
No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras quei-
xas de moradores de ruas que ainda não foram contempladas
com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos. Buscando
representar estes cidadãos em suas reivindicações, apresento
esta propositura contando com o apoio de nobres Deputados
para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regimento
Interno.

Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BECO SÃO JOR-
GE, bairro Cidade Nova em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua BECO SÃO JORGE, bairro
Cidade Nova, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúme-
ras queixas de moradores de ruas que ainda não foram con-
templadas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua N.SRA.
AUXILIADORA, bairro Cidade Nova em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade
de pavimentação asfáltica na rua N.SRA. AUXILIADORA, bair-
ro Cidade Nova, município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popu-
lação. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúme-
ras queixas de moradores de ruas que ainda não foram con-
templadas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
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INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua EDUARDO LIMA e
SILVA, bairro Cidade Nova, município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estra-
das de Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria
de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua EDUARDO LIMA e SILVA, bairro Cidade Nova,
município de Porto Velho/RO.

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

Senhores Deputados,
Enviando uma equipe aos bairros de nossa capital, apu-

rou-se que graças à coordenação do Governo do Estado, di-
versas ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavi-
mentação asfáltica trazendo maior qualidade de vida à popula-
ção. No entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras
queixas de moradores de ruas que ainda não foram contem-
pladas com as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas reivindi-
cações, apresento esta propositura contando com o apoio de
nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 30 de novembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

ATO N°2563/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013, resolve;

PRORROGAR:

A cedência da servidora REJANE MARIA DE LIRA CAVAL-
CANTE MEDEIROS cadastro nº. 100010637, ocupante do Car-
go de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, para a Prefeitura
Municipal de Porto Velho, para desempenhar suas atividades
na Secretaria Municipal de Obras – SEMOB, sem ônus para
este Poder Legislativo, no período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2018.

Porto Velho 20 de dezembro de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto/RO

ATO N°2564/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326 de 10 de novembro de 2005, resolve;

R E L O T A R:

JOSÉ VICENTE DOS ANJOS, cadastro nº. 100006545, ocu-
pante do Cargo de Agente de Serviços, pertencente ao Qua-
dro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, no Gabinete da
Deputada Rosângela Donadon, a partir de 13 de dezembro de
2017.

Porto Velho, 19 de dezembro de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0038/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

D E S I G N A R

O servidor JOSE ANTONIO ALVES RODRIGUES, matrícula
200163084, ocupante do Cargo de Assessor Técnico, para res-
ponder, pelo Cargo de Chefe de Gabinete do Deputado Leo
Moraes, a contar de 11 a 31 de janeiro de 2018, no período do
gozo das férias do titular.

Porto Velho, 09 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0051/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor HAMILTON FERNANDES
MEDEIROS, matrícula 200163444, para Chefe de Gabinete,
código DGS-1, e relotar no Gabinete do Deputado Jesuíno
Boabaid, a contar de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 09 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL
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