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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 RIBEIRÃO PRETO,
bairro Cuniã, 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 RIBEIRÃO PRETO, bairro Cuniã,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CHAPADA DOS
PARECIS, bairro Cuniã, 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 CHAPADA DOS PARECIS,
bairro Cuniã, 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 reivin-
dicações, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

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

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

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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua FABIANA, bairro
Cuniã, 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 FABIANA, bairro Cuniã, municí-
pio 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MACHADO DE
ASSIS, bairro Cuniã, 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 MACHADO DE ASSIS, bairro
Cuniã, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua POLICIAL GUSMÃO,
bairro CUNIÃ, 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 POLICIAL GUSMÃO, bairro
CUNIÃ,, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MARILUZ, bairro
Cuniã, 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 MARILUZ, bairro Cuniã, municí-
pio 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-
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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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MEDIANEIRA, bairro
Cuniã, 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 MEDIANEIRA, bairro Cuniã, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua VILAS RIOS, bair-
ro Cuniã, 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 VILAS RIOS, bairro Cuniã, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua
TRANSAMAZÔNICA, bairro Cuniã, 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 TRANSAMAZÔNICA, bairro
Cuniã, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PEROBA, bairro
Eldorado, 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 PEROBA, bairro Eldorado, 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 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, 11 de dezembro 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 MONTEIRO
LOBATO, bairro ELDORADO, 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 MONTEIRO LOBATO, bairro
ELDORADO, 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, 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 ORQUÍDEAS, bair-
ro ELDORADO, 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 ORQUÍDEAS, bairro ELDORADO,
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, 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 AÇAÍ, bairro
ELDORADO, 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 AÇAÍ, bairro ELDORADO, 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.

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 VITÓRIA RÉGIA,
bairro ELDORADO, bairro Cidade do Lobo, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua VITÓRIA RÉGIA, bairro
ELDORADO, 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, 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 BENJOEIRO, bair-
ro ELDORADO, 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 BENJOEIRO, bairro ELDORADO,
município de Porto Velho/RO.
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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 DAS CAMÉLIAS,
bairro ELDORADO, 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 DAS CAMÉLIAS, bairro ELDORADO, 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 SOIM, bairro
ELDORADO, 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 SOIM, bairro ELDORADO, 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, apresen-
to esta propositura contando com o apoio de nobres Deputa-
dos para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento 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 QUATIPURU, bair-
ro Eldorado, 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 QUATIPURU, bairro Eldorado,
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 reivin-
dicações, 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 SAUL, bairro
Eldorado, 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 SAUL, bairro Eldorado, mu-
nicípio 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
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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 RAJÁ, bairro
Eldorado, 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 RAJÁ, bairro Eldorado, 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, 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 RIO PRETO, bair-
ro Eldorado, 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 RIO PRETO, bairro Eldorado,
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, 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 RIO CANDEIAS,
bairro Eldorado, 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 RIO CANDEIAS, bairro Eldorado,
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, 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 IQUE, bairro
Eldorado, 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 IQUE, bairro Eldorado, municí-
pio 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, 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 AMBURANA, bair-
ro Eldorado, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
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tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua AMBURANA, bairro Eldorado,
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 IBIRAPITINGA,
bairro Eldorado, 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 IBIRAPITINGA, bairro, 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 FREIJÓ, bairro
Eldorado, 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 FREIJÓ, bairro Eldorado, 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, 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  MASSARANDUBA,
bairro Eldorado, 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  MASSARANDUBA, bairro
Eldorado, 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, 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 PRECIOSA, bairro
Eldorado, 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 PRECIOSA, bairro Eldorado,
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-
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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, 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 AQUARIQUARA,
bairro Eldorado, 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 AQUARIQUARA, bairro Eldorado,
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, 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 PAPAGAIOS, bair-
ro Eldorado, 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 PAPAGAIOS, bairro Eldorado,
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, 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 PERIQUITOS, bairro
ELDORADO, 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 PERIQUITOS, bairro ELDORADO,
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, 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 PICA PAU, bairro
ELDORADO, 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 PICA PAU, bairro ELDORADO,
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, 11 de dezembro 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 BEM-TE-VI, bairro
ELDORADO, 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 BEM-TE-VI, bairro ELDORADO, 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 JURITIS, bairro
ELDORADO, 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 JURITIS, bairro ELDORADO, 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 GARÇAS, bairro
Eldorado, 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 GARÇAS, bairro Eldorado, 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, 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 ROUXINOL, bair-
ro Eldorado, 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 ROUXINOL, bairro Eldorado,
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, 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  PINTASILGO, bair-
ro Eldorado, 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  PINTASILGO, bairro Eldorado,
município de Porto Velho/RO.
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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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua JACUNDÁ, bairro
Eldorado, 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 JACUNDÁ, bairro Eldorado, mu-
nicípio 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, 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 MEQUÉNS, bairro
Eldorado, 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 MEQUÉNS, bairro Eldorado,
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, 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 ANUBIS, bairro
Eldorado,  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 ANUBIS, bairro Eldorado, 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.

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 BROMÉLIA, bairro
Eldorado, 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 BROMÉLIA, bairro Eldorado,
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
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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 LOURIVAL LIRA,
bairro Flodoaldo Pontes Pinto, 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 LOURIVAL LIRA, bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
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 GUARAÍ, bairro
Flodoaldo Pontes Pinto, 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 GUARAÍ, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, municí-
pio 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
BRAGA, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, 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 FRANCISCO BRAGA, bairro
Flodoaldo Pontes, 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, 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 FONTE NOVA,
bairro Flodoaldo Pontes Pinto, 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 FONTE NOVA, bairro
Flodoaldo Pontes Pinto, 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, 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 ANTILHAS, bairro
Flodoaldo Pontes Pinto, 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 ANTILHAS, bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, 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, 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 VERA LÚCIA, bair-
ro Flodoaldo Pontes Pinto, 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 VERA LÚCIA, bairro Flodoaldo
Pontes Pinto, 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, 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  JUSSARA, bairro
JARDIM SANTANA, 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  JUSSARA, bairro JARDIM
SANTANA, 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, 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 RIO VERDE, bairro
JARDIM SANTANA, 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 RIO VERDE, bairro JARDIM
SANTANA, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TOCANTINÓPOLIS,
bairro Jardim Santana, 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 TOCANTINÓPOLIS, bairro Jar-
dim Santana, 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-
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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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TOCANTINÓPOLIS,
bairro Jardim Santana, 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 TOCANTINÓPOLIS, bairro Jardim Santana,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MARIA JOSÉ CAR-
VALHO, bairro Jardim Santana, 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 MARIA JOSÉ CARVALHO, bairro Jardim
Santana,, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua LARIMAR, bairro
Jardim Santana, 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 LARIMAR, bairro Jardim
Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ALTO DO BRON-
ZE, bairro Jardim Santana, 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 ALTO DO BRONZE, bairro
Jardim Santana, 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 reivin-
dicações, 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, 12 de dezembro 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 TIJUCA, bairro Jar-
dim Santana, 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 TIJUCA, bairro Jardim Santana,,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ALTO DO BRONZE,
bairro Jardim Santana, 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 ALTO DO BRONZE, bairro Jar-
dim Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na Av. Rio de Janeiro,
bairro Jardim Santana, 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 Av. Rio de Janeiro, bairro Jardim
Santana, 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, apurou-se
que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas ruas
de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimentação
asfáltica trazendo maior qualidade de vida à população. No
entanto, esta semana equipe tem recebido inúmeras queixas
de moradores de ruas que ainda não foram contempladas com
as ações do Executivo, sentindo-se excluídos.

Buscando representar estes cidadãos em suas 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua QUARENTINHA,
bairro Jardim Santana, 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 QUARENTINHA, bairro Jardim
Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ALEXANDRE GUI-
MARÃES, bairro Jardim Santana, 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 ALEXANDRE GUIMARÃES, bair-
ro Jardim Santana, município de Porto Velho/RO.
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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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua IPORÃ, bairro
Santana, 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 IPORÃ, bairro Santana,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua JARAGUÁ, bairro
Santana, 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 JARAGUÁ, bairro Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua GOIANÉSIA, bair-
ro Santana, 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 GOIANÉSIA, bairro Santana,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PIRINÓPOLIS,
bairro JARDIM SANTANA, 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 PIRINÓPOLIS, bairro JAR-
DIM SANTANA, 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
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nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 15 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CRISTALINA, bair-
ro JARDIM SANTANA, 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 CRISTALINA, bairro JARDIM
SANTANA, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua LUZIÂNIA, bairro
Jardim Santana, 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 LUZIÂNIA, bairro Jardim Santana,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua OLIDINA BATISTA,
bairro Jardim Santana, 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 OLIDINA BATISTA, bairro Jar-
dim Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BENJAMIN BAR-
BOSA, bairro Jardim Santana, 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 BENJAMIN BARBOSA, bairro Jar-
dim Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua JATAÍ, Bairro Jar-
dim Santana, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
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tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua JATAÍ, bairro Jardim Santana,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua LAURO BARBOSA,
bairro Jardim Santana, 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 LAURO, bairro Jardim Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua JOVIÂNIA, bairro
Jardim Santana, 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 JOVIANIA, bairro Jardim Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ITABERAÍ, bairro
Jardim Santana, 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 ITABERAÍ, bairro Jardim
Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua IVAN CURI, bairro
Jardim Santana, 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 IVAN CURI, bairro Jardim
Santana, 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-
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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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MINEIROS, bairro
Jardim Santana, 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 MINEIROS, bairro Jardim
Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua GOIANIA, bairro
Jardim Santana, 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 GOIANIA, bairro Jardim Santana,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na AV. AMAZONAS, bair-
ro Jardim Santana, 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 AV. AMAZONAS, bairro Jardim
Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ANAPÓLIS, bairro
Jardim Santana, 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 ANAPÓLIS, bairro Jardim
Santana, 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, 12 de dezembro 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 ITUMBIARA, bair-
ro Jardim Santana, 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 ITUMBIARA, bairro Jardim Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ÁGUA MARINHA,
bairro Jardim Santana, 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 ÁGUA MARINHA, bairro Jardim Santana, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PIRACANJUBA,
bairro Lagoa, 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 PIRACANJUBA, bairro Lagoa, 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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua DOURADO, bairro
Lagoa, 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 DOURADO, bairro Lagoa,
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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BARBADOS, bair-
ro Lagoa, 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 BARBADOS, bairro Lagoa,
município de Porto Velho/RO.
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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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ARUANÃ, bairro
Lagoa, 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 ARUANÃ, bairro Lagoa, municí-
pio 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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TAMBAQUI, bairro
Lagoa, 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 TAMBAQUI, bairro Lagoa, 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.

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

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua JARAQUI, bairro
Lagoa, 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 JARAQUI, bairro Lagoa, municí-
pio 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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BRANQUINHA,
bairro Lagoa, 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 BRANQUINHA, bairro Lagoa,
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
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nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

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

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PIABA, bairro La-
goa, 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 PIABA, bairro Lagoa, 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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MANDI, bairro La-
goa, 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 MANDI, bairro Lagoa, município de Porto Ve-
lho/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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BECO CARÁ, bair-
ro Lagoa, 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 BECO CARÁ, bairro Lagoa, mu-
nicípio 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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua APAPÁ, bairro La-
goa, 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 APAPÁ,  bairro Lagoa, 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 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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

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

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
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tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua PACU, bairro Lagoa, 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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PIRARARA, bairro
Lagoa, 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 PIRARARA, bairro Lagoa, 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.

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

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PIRAMUTABA, bair-
ro Lagoa, 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 PIRAMUTABA, bairro Lagoa,
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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PINTADO, bairro
Lagoa, 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 PINTADO, bairro Lagoa, municí-
pio 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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CURIMATÃ, bairro
Lagoa, 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 CURIMATÃ, bairro Lagoa, 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-



30 DE JANEIRO DE 2018Nº 15 184Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

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

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CANDIRU, bairro
Lagoa, 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 CANDIRU, bairro Lagoa, 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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BECO MANDI, bairro
Lagoa, 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 BECO MANDI, bairro Lagoa, 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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PIRAÍBA, bairro
Lagoa, 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 PIRAÍBA, bairro Lagoa, mu-
nicípio 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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MATRINCHÃ, bairro
Lagoa, 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 MATRINCHÃ, bairro Lagoa,
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.
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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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CAPARARI, bairro
Lagoa, 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 CAPARARI, bairro Lagoa, 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.

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

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua JUNDIÁ, bairro
Lagoa, 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 JUNDIÁ, bairro Lagoa,
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, 05 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SURUBIM, bairro
Lagoa, 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 SURUBIM,, bairro Lagoa, 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.

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

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua LEOPOLDINA, bairro
Nova Esperança, 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 LEOPOLDINA, bairro Nova Espe-
rança, 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, 12 de dezembro 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 ESQUADRO, bair-
ro  Nova Esperança, 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 ESQUADRO, bairro  Nova Esperança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua JOÃO PESSOA,
bairro  Nova Esperança, 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 JOÃO PESSOA, bairro  Nova Esperança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RECIFE, bairro  Nova
Esperança, 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 RECIFE, bairro  Nova Esperança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua URUANÃ, bairro
Nova Esperança, 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 URUANÃ, bairro  Nova Espe-
rança, 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 reivin-
dicações, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua LEOPOLDO DE
BULHÕES, bairro Nova Esperança, 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 LEOPOLDO DE BULHÕES,
bairro  Nova Esperança, município de Porto Velho/RO.
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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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Silvânia, bairro
Nova Esperança, 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 Silvânia, bairro Nova Esperan-
ça,, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua NOVA ESPERAN-
ÇA, bairro Nova Esperança, 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 NOVA ESPERANÇA, bairro Nova
Esperança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RIO DAS GARÇAS,
bairro Nova Esperança, 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 RIO DAS GARÇAS, bairro Nova
Esperança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua EUSTÁQUIO SIL-
VESTRE, bairro Nova Esperança, 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 rua EUSTÁQUIO SILVESTRE,
bairro Nova Esperança, 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.
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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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PERNAMBUCO,
bairro Nova Esperança, 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 PERNAMBUCO, bairro Nova Esperança, municí-
pio 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RIO PRETO, bairro
Nova Esperança, 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 RIO PRETO, bairro Nova Esperança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RIO NOVO, bairro
Nova Esperança, 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 RIO NOVO, bairro Nova Es-
perança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RIO JAMARI, bairro
Nova Esperança, 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 RIO JAMARI, bairro Nova
Esperança, 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, 12 de dezembro 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 RIO CANDEIAS,
bairro Nova Esperança, 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 RIO CANDEIAS, bairro Nova Es-
perança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ALAGOAS, bairro
Nova Esperança, 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 ALAGOAS, bairro Nova Espe-
rança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua NOVO HORIZON-
TE, bairro Nova Esperança, 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 NOVO HORIZONTE, bairro Nova
Esperança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na Rua da Paz, bairro
Nova Esperança, 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 da Paz, bairro Nova Esperança,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua OTÁVIO BONFIM,
bairro Nova Esperança, 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 OTÁVIO BONFIM, bairro Nova
Esperança, município de Porto Velho/RO.
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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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RIO GUAPORÉ,
bairro Nova Esperança, 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 RIO GUAPORÉ, bairro Nova Esperança, municí-
pio 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SOLIMÕES, bairro
Nova Esperança, 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 SOLIMÕES, bairro Nova Esperança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RIO TAPAJÓS,
bairro Nova Esperança, 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 RIO TAPAJÓS, bairro Nova
Esperança, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RIO MAMORÉ,
bairro Nova Esperança, 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 RIO MAMORÉ, bairro Nova
Esperança, 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
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nobres Deputados para sua destinação de acordo com o art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RIO NILO, bairro
Nova Esperança, 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 RIO NILO, bairro Nova Esperan-
ça, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua URANO, bairro
NOVA FLORESTA, 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 URANO, bairro NOVA FLORES-
TA, 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, 07 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ESTREITO, bairro
NOVA FLORESTA, 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 ESTREITO, bairro NOVA FLO-
RESTA, 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, 07 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BECO DA PAZ,
bairro NOVA FLORESTA, 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 DA PAZ, bairro NOVA FLO-
RESTA, 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, 07 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MONTE SANTO,
bairro NOVA FLORESTA, 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 Estra-
das de Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria
de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua MONTE SANTO, bairro NOVA FLORESTA, mu-
nicípio 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, 07 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TAPES, bairro NOVA
FLORESTA, 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 TAPES, bairro NOVA FLORESTA, 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, 07 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua VALE DO SOL, bair-
ro NOVA FLORESTA, 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 VALE DO SOL, bairro NOVA FLORESTA, municí-
pio 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, 07 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ESPIRITO SAN-
TO, bairro NOVA FLORESTA, 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 ESPIRITO SANTO, bairro
NOVA FLORESTA, 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, 07 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PARANÁ, bairro
NOVA FLORESTA, 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 PARANÁ, bairro NOVA FLO-
RESTA, 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-
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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, 07 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MINAS GERAIS,
bairro NOVA FLORESTA, 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 MINAS GERAIS, bairro NOVA
FLORESTA, 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, 07 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BECO ACARÁ, bair-
ro NOVA FLORESTA, 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 ACARÁ, bairro NOVA FLO-
RESTA, 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, 07 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TORINO, bairro
NOVA FLORESTA, 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 TORINO, bairro NOVA FLORES-
TA, 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, 07 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PORTO, bairro
NOVA FLORESTA, 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 PORTO, bairro NOVA FLORES-
TA, 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, 07 de dezembro 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 GÊNOVA, bairro
FLORESTA, 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 GÊNOVA, bairro FLORESTA, 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 PENHA, bairro FLO-
RESTA, 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 PENHA, bairro FLORESTA, 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 NOVA REPÚBLICA,
bairro FLORESTA, 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 NOVA REPÚBLICA, bairro FLORESTA, municí-
pio 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 reivin-
dicações, 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 SALINAS, bairro
FLORESTA, 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 SALINAS, bairro FLORESTA,
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 reivin-
dicações, 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 LA CORUNÃ, bair-
ro FLORESTA, 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 LA CORUNÃ, bairro FLORES-
TA, município de Porto Velho/RO.
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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, 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 VERONA, bairro
FLORESTA, 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 VERONA, bairro FLORESTA,
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, 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 JUVENTUS, bairro
FLORESTA, 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 JUVENTUS, bairro FLORESTA,
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, 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 TATUÍRA, bairro
FLORESTA, 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 TATUÍRA, bairro FLORESTA,
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, 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 SÃO JOÃO, bairro
FLORESTA, 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 SÃO JOÃO, bairro FLORESTA,
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-
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tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento 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 MAUÁ, bairro FLO-
RESTA, 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 MAUÁ, bairro FLORESTA, 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 Pinheiro, bairro
FLORESTA, 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 Pinheiro, bairro FLORESTA, 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 Minas Gerais, bair-
ro FLORESTA, 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 Minas Gerais, bairro FLO-
RESTA, 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 ESPIRITO SAN-
TO, bairro FLORESTA, 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 ESPIRITO SANTO, bairro
FLORESTA, 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 PARANÁ, bairro
FLORESTA, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
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tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua PARANÁ, bairro FLORESTA,
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, 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 ESTREITO, bairro
FLORESTA, 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 ESTREITO, bairro FLORESTA,
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, 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 MONTE SANTO,
bairro FLORESTA, 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 MONTE SANTO, bairro FLORES-
TA, 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, 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 BECO DO ARAÇA,
bairro FLORESTA, 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 DO ARAÇA, bairro FLO-
RESTA, 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, 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 BECO DO BARIRI,
bairro FLORESTA, 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 DO BARIRI, bairro FLO-
RESTA, 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-
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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, 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 BECO DO BARIRI,
bairro FLORESTA, 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 BECO DO BARIRI, bairro FLORESTA, 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 VALE DO SOL, bair-
ro FLORESTA, 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 VALE DO SOL, bairro FLORESTA, 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 MANAUS, bairro
FLORESTA, 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 MANAUS, bairro FLORESTA,
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 BECO DA PAZ,
bairro FLORESTA, 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 DA PAZ, bairro FLO-
RESTA, 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 reivin-
dicações, apresento esta propositura contando com o apoio
de nobres Deputados para sua destinação de acordo com o
art. 188 do Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 11 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP
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INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BECO DA
JUVENTUS, bairro FLORESTA, bairro FLORESTA, em Porto Ve-
lho/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 DA JUVENTUS, bairro FLO-
RESTA, 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, 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 PAVINE, bairro
FLORESTA, 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 PAVINE, bairro FLORESTA, mu-
nicípio 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, 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 PEROBA, bairro
FLORESTA, 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 PEROBA, bairro FLORESTA,
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, 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 JOÃO NUNES, bair-
ro FLORESTA, 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 JOÃO NUNES, bairro FLORES-
TA, 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, 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 CANAL, bair-
ro FLORESTA, 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 DO CANAL, bairro FLORESTA,
município de Porto Velho/RO.
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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 TIRIRICA, bairro
FLORESTA, 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 TIRIRICA, bairro FLORESTA, 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, 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 UNIÃO, bairro FLO-
RESTA, 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 UNIÃO, bairro FLORESTA, 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 reivin-
dicações, 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 BECO DA UNIÃO,
bairro FLORESTA, 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 DA UNIÃO, bairro FLO-
RESTA, 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, 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 VICENTE, bairro
FLORESTA, 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 VICENTE, bairro FLORESTA,
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 reivin-
dicações, apresento esta propositura contando com o apoio
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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 VICENTE, bairro
FLORESTA, 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 VICENTE, bairro FLORESTA,
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, 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 PITICA, bairro
FLORESTA, 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 PITICA, bairro FLORESTA, mu-
nicípio 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, 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 METRALHA, bair-
ro FLORESTA, 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 METRALHA, bairro FLORESTA,
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, 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 MOSTARDEIRO,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 MOSTARDEIRO, bairro SÃO
FRANCISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BARÃO, Bairro São
Francisco, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
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tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua BARÃO, Bairro São Francisco,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua VICENTE
FONTOURA, bairro SÃO FRANCISCO, 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 VICENTE FONTOURA, bairro SÃO FRANCISCO,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ITATIAIA, bairro
SÃO FRANCISCO, 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 ITATIAIA, bairro SÃO FRANCISCO, 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 reivin-
dicações, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua EÇA DE QUEIROZ,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 EÇA DE QUEIROZ, bairro
SÃO FRANCISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PROVIDÊNCIA,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 PROVIDÊNCIA, bairro SÃO
FRANCISCO, 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-
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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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CONSTELAÇÃO,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 CONSTELAÇÃO, bairro SÃO
FRANCISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ANA OLIVEIRA,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 ANA OLIVEIRA, bairro SÃO FRAN-
CISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ANTÔNIO FRAGA
MOREIRA, bairro SÃO FRANCISCO, 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 ANTÔNIO FRAGA MOREIRA, bair-
ro SÃO FRANCISCO,, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na RUA DOS ANDRADES,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 DOS ANDRADES, bairro SÃO
FRANCISCO, 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, 12 de dezembro 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 ATAUFO ALVES,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 ATAUFO ALVES, bairro SÃO FRANCISCO, mu-
nicípio 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BASTIN, bairro SÃO
FRANCISCO, 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 BASTIN, bairro SÃO FRANCISCO,, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BORGES DE
MEDEIROS, bairro SÃO FRANCISCO, 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  BORGES DE MEDEIROS, bairro SÃO FRAN-
CISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CINQUENTA E
SEIS, bairro SÃO FRANCISCO, 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 CINQUENTA E SEIS, bairro
SÃO FRANCISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CARLOS REIS,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 CARLOS REIS, bairro SÃO
FRANCISCO, município de Porto Velho/RO.
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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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua GASÔMETRO, bair-
ro SÃO FRANCISCO, 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 GASÔMETRO, bairro SÃO FRAN-
CISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua HIGIANÓPOLIS,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 HIGIANÓPOLIS, bairro SÃO FRAN-
CISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua JOSÉ AMADOR DOS
REIS, bairro SÃO FRANCISCO, 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 JOSÉ AMADOR DOS REIS, bair-
ro SÃO FRANCISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MARIO ANDREAZZA,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 MARIO ANDREAZZA, bairro SÃO
FRANCISCO, 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-
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tados para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento Interno.

Plenário das deliberações, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TEODORA LOPES,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 TEODORA LOPES, bairro SÃO FRANCISCO,
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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CASCALHEIRA,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 CASCALHEIRA, bairro SÃO FRANCISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na RUA DA SORTE, bair-
ro SÃO FRANCISCO, 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 DA SORTE, bairro SÃO
FRANCISCO,, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TRAVESSA
CRIAÇÃO, bairro SÃO FRANCISCO, 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 TRAVESSA CRIAÇÃO, bairro
SÃO FRANCISCO,, 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 reivin-
dicações, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BARÃO DE
SOLIMÕES, bairro SÃO FRANCISCO, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
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tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua BARÃO DE SOLIMÕES, bairro
SÃO FRANCISCO,, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na RUA DOS FARRAPOS,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 DOS FARRAPOS, bairro SÃO
FRANCISCO,, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ANCHIETA, bairro
SÃO FRANCISCO, 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 ANCHIETA, bairro SÃO FRAN-
CISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CHICO MENDES,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 CHICO MENDES, bairro SÃO
FRANCISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua AZENHA, bairro
SÃO FRANCISCO, 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 AZENHA, bairro SÃO FRANCIS-
CO, 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-
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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. 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua 05 de Outubro,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 05 de Outubro, bairro SÃO FRANCISCO, 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 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CORAL, bairro SÃO
FRANCISCO, 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 CORAL, bairro SÃO FRANCISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua TRAVESSA ASTOR,
bairro SÃO FRANCISCO, 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 TRAVESSA ASTOR, bairro
SÃO FRANCISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CEMETRON, bair-
ro SÃO FRANCISCO, 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 CEMETRON, bairro SÃO
FRANCISCO, 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, 12 de dezembro 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 MOINHOS DE VEN-
TO, bairro SÃO FRANCISCO, 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 MOINHOS DE VENTO, bairro SÃO
FRANCISCO, 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, 12 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua IBRAIM SUED,
bairro SOCIALISTA, 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 IBRAIM SUED, bairro SOCIALIS-
TA, 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, 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 DOLORES DURAN,
bairro SOCIALISTA, 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 DOLORES DURAN, bairro SOCI-
ALISTA, 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, 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 IBRAIM SUED,
bairro SOCIALISTA, 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 IBRAIM SUED, bairro SOCIALIS-
TA, 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, 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 QUARENTINHA,
bairro SOCIALISTA, 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 QUARENTINHA, bairro SOCIA-
LISTA, município de Porto Velho/RO.
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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 AV. RIO DE JANEIRO,
bairro SOCIALISTA, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria de
Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na AV. RIO DE JANEIRO, bairro SOCIALISTA, municí-
pio 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 ALEXANDRE GUI-
MARÃES, bairro SOCIALISTA, 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 ALEXANDRE GUIMARÃES, bairro SOCIALISTA,
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 COSTINHA, bair-
ro SOCIALISTA, 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 COSTINHA, bairro SOCIA-
LISTA, 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, 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 OSCARITO, bair-
ro SOCIALISTA, 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 OSCARITO, bairro SOCIA-
LISTA, 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
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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 CHE GUEVARA,
bairro SOCIALISTA, 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 CHE GUEVARA, bairro SOCIA-
LISTA, 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, 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 ARIPUANÃ, bairro
SOCIALISTA, 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 ARIPUANÃ, bairro SOCIALISTA,
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, 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 RAIMUNDO
CANTUÁRIO, bairro SOCIALISTA, 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 RAIMUNDO CANTUÁRIO, bairro
SOCIALISTA, 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, 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 MAPINGUARI, bairro
SOCIALISTA, 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 MAPINGUARI, bairro SOCIALIS-
TA, 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, 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 TURQUESA, bair-
ro SOCIALISTA, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
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tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua TURQUESA, bairro SOCIALISTA,
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 MAÍSA, bairro
SOCIALISTA, 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 MAÍSA, bairro SOCIALISTA, 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 GAVIÃO REAL,
bairro SOCIALISTA, 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 GAVIÃO REAL, bairro SOCIALISTA, 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, 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 MIRRA, bairro
SOCIALISTA, 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 MIRRA, bairro SOCIALISTA,
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, 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 ALTO DO BRON-
ZE, bairro SOCIALISTA, 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 ALTO DO BRONZE, bairro
SOCIALISTA, 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-
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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, 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 UNIÃO, bairro
SOCIALISTA, 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 UNIÃO, bairro SOCIALISTA,
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, 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 INÁCIO MENEZES,
bairro SOCIALISTA, 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 INÁCIO MENEZES, bairro SOCI-
ALISTA, 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, 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 FREI TITO LIMA,
bairro SOCIALISTA, 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 FREI TITO LIMA, bairro SOCIA-
LISTA, 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, 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 ÁUREA, bairro
SOCIALISTA, 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 ÁUREA, bairro SOCIALISTA,
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, 11 de dezembro 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 SANTO ANTÔNIO,
bairro SOCIALISTA, 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 SANTO ANTÔNIO, bairro SOCIALISTA, municí-
pio 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 AMÉLIA FARIAS,
bairro SOCIALISTA, 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 AMÉLIA FARIAS, bairro SOCIALISTA, 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
MENEZES, bairro SOCIALISTA, 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 FRANCISCO MENEZES, bairro SOCIALISTA,
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 GRANDE OTELÓ,
bairro SOCIALISTA, 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 GRANDE OTELÓ, bairro SO-
CIALISTA, 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 reivin-
dicações, 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 JAVALI, bairro
SOCIALISTA, 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 JAVALI, bairro SOCIALISTA,
município de Porto Velho/RO.
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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, 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 ROSA PINTO, bairro
SOCIALISTA, 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 ROSA PINTO, bairro SOCIALIS-
TA, 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, 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 RENATO RUSSO,
bairro SOCIALISTA, 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 RENATO RUSSO, bairro SOCIA-
LISTA, 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, 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 SANTOS, bairro
SOCIALISTA, 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 SANTOS, bairro SOCIALISTA,
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, 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 QUIRINÓPOLIS,
bairro SOCIALISTA, 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 QUIRINÓPOLIS, bairro SOCIA-
LISTA, 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
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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 09 de OUTUBRO,
bairro SOCIALISTA, 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 09 de OUTUBRO, bairro SOCIALISTA, municí-
pio 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 ANTONIO VIOLÃO,
bairro TANCREDO NEVES, 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 ANTONIO VIOLÃO, bairro TANCREDO NEVES,
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 JORGE SANTOS,
bairro TANCREDO NEVES, 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 JORGE SANTOS, bairro
TANCREDO NEVES, 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, 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
VIANEZ, bairro TANCREDO NEVES, 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 FRANCISCO VIANEZ, bairro
TANCREDO NEVES, 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 reivin-
dicações, 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 CARUANA, bairro
TANCREDO NEVES, 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 CARUANA, bairro TANCREDO
NEVES, 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, 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 RAIMUNDO
CANTUÁRIA, bairro TANCREDO NEVES, 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 RAIMUNDO CANTUÁRIA, bairro
TANCREDO NEVES,, 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, 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 ITAÚBA, bairro
TANCREDO NEVES, 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 ITAÚBA, bairro TANCREDO NE-
VES, 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, 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
REBOUÇAS, bairro TANCREDO NEVES, 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 FRANCISCO REBOUÇAS, bairro
TANCREDO NEVES, 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, 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
REBOUÇAS, bairro TANCREDO NEVES,, 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 FRANCISCO REBOUÇAS, bairro
TANCREDO NEVES, 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-
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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, 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 ZACARIAS BEZER-
RA, bairro TANCREDO NEVES, 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 ZACARIAS BEZERRA, bairro TANCREDO NEVES,
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 AMÉLIA FARIAS,
bairro TANCREDO NEVES, 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 AMÉLIA FARIAS, bairro TANCREDO NEVES,
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 ABEL DE SOUZA,
bairro TANCREDO NEVES, 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 ABEL DE SOUZA, bairro SO-
CIALISTA, 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 CASSIANA PAES,
bairro TANCREDO NEVES, 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 CASSIANA PAES, bairro
TANCREDO NEVES, 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 excluí-
dos.

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
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INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ITAMARATI, bair-
ro TEIXEIRÃO, 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 ITAMARATI, bairro TEIXEIRÃO,
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, 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 ITAMARATI, bair-
ro TEIXEIRÃO, 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 ITAMARATI, bairro TEIXEIRÃO,
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, 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 VERÔNICA, bairro
TEIXEIRÃO, 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 VERÔNICA, bairro TEIXEIRÃO,
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, 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 GERALDO BRUNO,
bairro TEIXEIRÃO, 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 GERALDO BRUNO, bairro
TEIXEIRÃO, 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, 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 BEATRIZ, bairro
TEIXEIRÃO, 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 BEATRIZ, bairro TEIXEIRÃO,
bairro TEIXEIRÃO, município de Porto Velho/RO.
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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 CASTILHO, bairro
TEIXEIRÃO, 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 CASTILHO, bairro TEIXEIRÃO, bairro
TEIXEIRÃO, 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 PACAEMBU, bairro
TEIXEIRÃO, 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 PACAEMBU, bairro TEIXEIRÃO, bairro
TEIXEIRÃO, 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, apresen-
to esta propositura contando com o apoio de nobres Deputa-
dos para sua destinação de acordo com o art. 188 do Regi-
mento 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 WILTON GUEDES,
bairro TEIXEIRÃO, 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 WILTON GUEDES, bairro
TEIXEIRÃO, bairro TEIXEIRÃO, 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 TARCILA DO
AMARAL, bairro TEIXEIRÃO, 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 TARCILA DO AMARAL, bair-
ro TEIXEIRÃO, 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
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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 DEJANIRA MACHA-
DO, bairro TEIXEIRÃO, 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 DEJANIRA MACHADO, bairro
TEIXEIRÃO, bairro TEIXEIRÃO, 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, 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 LIGIA CLARO, bairro
TEIXEIRÃO, 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 LIGIA CLARO, bairro TEIXEIRÃO,
bairro TEIXEIRÃO, 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, 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 IBRAIM SUED,
bairro TEIXEIRÃO, 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 IBRAIM SUED, bairro TEIXEIRÃO,
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, 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 RITA IBANEZ, bairro
TEIXEIRÃO, 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 RITA IBANEZ, bairro TEIXEIRÃO,
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, 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 MADRE TEREZA,
bairro TEIXEIRÃO, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
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tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua MADRE TEREZA, bairro
TEIXEIRÃO, 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 ORLANDO TERUZ,
bairro TEIXEIRÃO, 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 ORLANDO TERUZ, bairro TEIXEIRÃO, municí-
pio 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 SARA IBANEZ, bair-
ro TEIXEIRÃO, 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 SARA IBANEZ, bairro TEIXEIRÃO, bairro
TEIXEIRÃO, 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, 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 CAZUZA, bairro
TEIXEIRÃO, 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 CAZUZA, bairro TEIXEIRÃO,
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, 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 GREGÓRIO
MATOS, bairro TEIXEIRÃO, 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 GREGÓRIO MATOS, bairro
TEIXEIRÃO, 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-
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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, 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 ANTÔNIO
GOMIDES, bairro TEIXEIRÃO, 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 ANTÔNIO GOMIDES, bairro
TEIXEIRÃO, 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, 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 ALBERTO
AGUINARD, bairro TEIXEIRÃO, 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 ALBERTO AGUINARD, bairro
TEIXEIRÃO, 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, 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 RINO LEVY, bairro
TEIXEIRÃO, 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 RINO LEVY, bairro TEIXEIRÃO,
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, 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 LÚCIA CARVALHO,
bairro TEIXEIRÃO, 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 LÚCIA CARVALHO, bairro
TEIXEIRÃO, 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, 11 de dezembro 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 ROSANA
TEIXEIRÃO, bairro TEIXEIRÃO, 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 ROSANA TEIXEIRÃO, bairro TEIXEIRÃO, 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 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 MARINETE, bairro
TEIXEIRÃO, 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 MARINETE, bairro TEIXEIRÃO, 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 FLAMENGO, bairro
TEIXEIRÃO, 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 FLAMENGO, bairro TEIXEIRÃO, 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 FLAMENGO, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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 FLAMENGO, bairro TRÊS
MARIAS,, 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 CRUZEIRO, bairro
TRÊS MARIAS, 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 CRUZEIRO, bairro TRÊS
MARIAS, município de Porto Velho/RO.
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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, 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 MARTE, bairro
TRÊS MARIAS, 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 MARTE, bairro TRÊS MARIAS,,
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, 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 VASCO DA GAMA,
bairro TRÊS MARIAS, 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 VASCO DA GAMA, bairro TRÊS
MARIAS, 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, 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 ALTO BRASIL, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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 ALTO BRASIL, bairro TRÊS
MARIAS,, 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, 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 ZELINOS NASCI-
MENTO, bairro TRÊS MARIAS, 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 ZELINOS NASCIMENTO, bairro
TRÊS MARIAS,, 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



30 DE JANEIRO DE 2018Nº 15 226Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

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 AMÉRICA, bairro
TRÊS MARIAS, 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 AMÉRICA, bairro TRÊS MARIAS, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua RODRIGUES ALVES,
bairro TRÊS MARIAS, 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 RODRIGUES ALVES, bairro TRÊS MARIAS,,
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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CLEMENTINA, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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 CLEMENTINA, bairro TRÊS
MARIAS, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CORUMBÁ, bairro
TRÊS MARIAS, 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 CORUMBÁ, bairro TRÊS
MARIAS, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua HENRIQUE VA-
LENTE, bairro TRÊS MARIAS, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
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tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua HENRIQUE VALENTE, bairro TRÊS
MARIAS, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ADONIRAN BAR-
BOSA, bairro TRÊS MARIAS, 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 ADONIRAN BARBOSA, bairro
TRÊS MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua QUINCAS BORBA,
bairro TRÊS MARIAS, 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 QUINCAS BORBA, bairro TRÊS
MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua BEIRA SUL, bairro
TRÊS MARIAS, 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 BEIRA SUL, bairro TRÊS MARIAS,
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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CELEBRIDADE,
bairro TRÊS MARIAS, 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 CELEBRIDADE, bairro TRÊS
MARIAS, 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-
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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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua APARECIDA, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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 APARECIDA, bairro TRÊS MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CIDADE, bairro
TRÊS MARIAS, 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 CIDADE, bairro TRÊS MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CAMAQUÃ, bairro
TRÊS MARIAS, 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 CAMAQUÃ, bairro TRÊS
MARIAS, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SÃO GRABRIEL,
bairro TRÊS MARIAS, 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 SÃO GRABRIEL, bairro TRÊS
MARIAS,, 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, apurou-se
que graças à coordenação do Governo do Estado, diversas
ruas de Porto Velho receberam recapeamento ou pavimenta-
ção 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 reivin-
dicações, 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, 06 de dezembro 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 PIRATINI, bairro
TRÊS MARIAS, 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 PIRATINI, bairro TRÊS MARIAS,
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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CRUZ ALTA, bairro
TRÊS MARIAS, 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 CRUZ ALTA, bairro TRÊS
MARIAS, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SANTIAGO, bairro
TRÊS MARIAS, 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 SANTIAGO, bairro TRÊS MARIAS,
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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua LIBERDADE, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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 LIBERDADE, bairro TRÊS
MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CAÇAPAVA, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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 CAÇAPAVA, bairro TRÊS
MARIAS, município de Porto Velho/RO.
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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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua NOVO HAMBUR-
GO, bairro TRÊS MARIAS, 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 NOVO HAMBURGO, bairro TRÊS MARIAS,, mu-
nicípio 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua LIVRAMENTO, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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 LIVRAMENTO, bairro TRÊS MARIAS,, municí-
pio 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MARAJÓ, bairro
TRÊS MARIAS, 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 MARAJÓ, bairro TRÊS
MARIAS, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CANÁRIAS, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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 CANÁRIAS, bairro TRÊS
MARIAS,, 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
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Deputados para sua destinação de acordo com o art. 188 do
Regimento Interno.

Plenário das deliberações, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CAPÃO DA CA-
NOA, bairro TRÊS MARIAS, 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 CAPÃO DA CANOA, bairro TRÊS
MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua NOVA GALILÉIA,
bairro TRÊS MARIAS, 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 NOVA GALILÉIA, bairro TRÊS
MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CAPÃO NOVO,
bairro TRÊS MARIAS, 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 CAPÃO NOVO, bairro TRÊS
MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PONTO COQUEI-
RO, bairro TRÊS MARIAS, 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 PONTO COQUEIRO, bairro TRÊS
MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua MARECHAL
TAUMATURGO, bairro TRÊS MARIAS, em Porto Velho/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno, indica ao Governador do
Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Es-
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tradas de Rodagem e Transportes - DER, através da
Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de
pavimentação asfáltica na rua MARECHAL TAUMATURGO, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SANTA ROSA, bairro
TRÊS MARIAS, 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 SANTA ROSA, bairro TRÊS MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua FERNANDO CONDÉ,
bairro TRÊS MARIAS, 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 FERNANDO CONDÉ, bairro TRÊS MARIAS, mu-
nicípio 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PONTA NEGRA,
bairro TRÊS MARIAS, 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 PONTA NEGRA, bairro TRÊS
MARIAS, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SALTO DO CÉU,
bairro TRÊS MARIAS, 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 SALTO DO CÉU, bairro TRÊS
MARIAS, 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-
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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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SERRA DOURA-
DO, bairro TRÊS MARIAS, 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 Estra-
das de Rodagem e Transportes - DER, através da Coordenadoria
de Ações Urbanísticas - CAU, a necessidade de pavimentação
asfáltica na rua SERRA DOURADO, bairro TRÊS MARIAS,, mu-
nicípio 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ARACARI, bairro
TRÊS MARIAS, 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 ARACARI, bairro TRÊS MARIAS,,
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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua CABO VERDE, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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 CABO VERDE, bairro TRÊS
MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua AMÉRICA DO SUL,
bairro TRÊS MARIAS, 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 AMÉRICA DO SUL, bairro TRÊS
MARIAS,, 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, 06 de dezembro 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 PERNAMBUCO,
bairro TRÊS MARIAS, 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 PERNAMBUCO, bairro TRÊS MARIAS,, municí-
pio 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SILVIA SÓ, bairro
TRÊS MARIAS, 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 SILVIA SÓ, bairro TRÊS MARIAS,, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua ARISTIDES
HAEFENER, bairro TRÊS MARIAS, 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 ARISTIDES HAEFENER, bairro TRÊS MARIAS,,
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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua Ponte Preta, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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 Ponte Preta, bairro TRÊS
MARIAS,, 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 reivin-
dicações, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua VILA NOVA, bair-
ro TRÊS MARIAS, 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 VILA NOVA, bairro TRÊS
MARIAS, município de Porto Velho/RO.
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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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua SANTA CRUZ, bairro
TRÊS MARIAS, 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 SANTA CRUZ, bairro TRÊS
MARIAS, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua GUARANI, bairro
TRÊS MARIAS, 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 GUARANI, bairro TRÊS MARIAS,
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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PORTUGUESA,
bairro TRÊS MARIAS, 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 PORTUGUESA, bairro TRÊS
MARIAS, 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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Indica a ne-
cessidade de Pavimentação Asfáltica na rua PAYSANDU, bairro
TRÊS MARIAS, 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 PAYSANDU, bairro TRÊS
MARIAS,, 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.
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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, 06 de dezembro de 2017
Dep. Aélcio da TV - PP

INDICAÇÃO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - PMDB -
“Indica a necessidade de implementação do Projeto de
Videomonitoramento no Residual Orgulho do Madeira, no mu-
nicípio de Porto Velho.”

O Deputado que o presente subscreve, com base nos
preceitos regimentais, indica ao Poder Executivo Estadual
a necessidade de implementação do Projeto de
Videomonitoramento no Residencial Orgulho do Madeira, no
município de Porto Velho.

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

Senhores Deputados.
Policiamento ostensivo é uma modalidade de exercício da ativi-
dade policial, desenvolvida intencionalmente. Tal modalidade
de policiamento tem por objetivo principal atingir visibilidade à
população, proporcionando o desestímulo de infrações á tal lei
e a sensação de segurança (prevenção contra infrações legais
e profilaxia criminal), por demonstrar a força e a presença
estatal, além de dar segurança aos próprios agentes em dili-
gências (repressão).

Nesse contexto entra como uma ajuda de fundamental
importância o Videomonitoramento para a efetiva redução  do
número de ocorrências nestas áreas. O Videomonitoramento
urbano é uma ferramenta utilizada pelos órgãos de segurança
pública  que aperfeiçoa a prevenção e repressão ao crime.

Plenário das Deliberações, 07 de dezembro de 2017.
Dep. Maurão de Carvalho - PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO - PT/RO -
INDICA ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia, com cópia para o Comando Geral do Corpo de Bom-
beiros, da necessidade de implantação de uma unidade do
Corpo de Bombeiros no Município de Nova Mamoré/Rondônia.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o douto plenário na
forma regimental devida, INDICA ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, com cópia para o Coman-
do Geral do Corpo de Bombeiros, a necessidade de implanta-
ção de uma companhia do Corpo de Bombeiros no Município
de Nova Mamoré, Estado de Rondônia.

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

O crescimento das demandas que requerem a presença
do corpo de bombeiros, em especial aquelas que necessitam
de primeiros socorros nas vítimas tem crescido na mesma pro-
porção que a população cresce. Insta destacar que a compa-
nhia de bombeiros que presta atendimento no Município de
Nova Mamoré, está localizada em Guajará-Mirim, aproximada-
mente 45 km de distância, cerca de uma hora de viagem entre
as duas cidades, o que naturalmente ocasiona uma demora no
atendimento desse serviço quando solicitado e por mais que

tentem, estruturalmente, não conseguem alcançar em sua to-
talidade as solicitações. A demora que inevitavelmente ocor-
re, poderia ser evitada caso Nova Mamoré detivesse uma Uni-
dade do Corpo de Bombeiros, gerando maior rapidez no so-
corro às vítimas, sendo justa esta indicação.

Plenário das Deliberações, 12 de dezembro de 2017.
Dep. Lazinho da Fetagro - PT/RO

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES - PTB - Indica ao Go-
vernador do Estado, com cópia ao DER, à necessidade de Re-
cuperação e Sinalização da Rodovia do Café, no município de
Cacoal - RO.

O parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental, indica ao Governo do Estado, através do DER-RO, a
Recuperação e Manutenção da Rodovia do Café, localizada no
Município de Cacoal RO.

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

Senhores e Senhoras Parlamentares,
Objetivo a presente preposição, atender um pedido do

Vereador Claudemar Littig, protocolado neste gabinete atra-
vés do Ofício n° 204/GVCL/2017.

Contudo, venha indicar ao Governo do Estado, através
do DER/RO, a necessidade recuperação e manutenção da Ro-
dovia do Café, no município de Cacoal-RO.

Vale ressaltar, que a rodovia em tratativa, encontra-se
em péssimo estado de conservação, assim provocando inú-
meros acidentes de trânsito e dificultando a escoação da pro-
dução agrícola daquela região.

Como parlamentar, representante outorgado por toda
população do Estado de Rondônia, peço ao Diretor Ezequiel
Neiva, que seja atendido nosso pleito, justo e merecido aos
moradores da região.

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

Plenário das Deliberações, 11 de dezembro de 2017.
Dep. Léo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO - PT/RO -
INDICA ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia da necessidade de serem realizadas parcerias junto
as Secretarias Municipais e Conselhos Municipais de Saúde,
com o objetivo de divulgação através das diversas mídias exis-
tentes, como, televisão, rádio, impressos, outdoor, e outros,
sobre os tipos de atendimento oferecidos pela Atenção Básica
de Saúde dentro de todo o Estado de Rondônia, bem como da
importância da fazer parte da central de regulação dentro des-
sas unidades.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o douto plenário
na forma regimental devida, INDICA ao Excelentíssimo Se-
nhor Governador do Estado de Rondônia da necessidade de
serem realizadas parcerias junto as Secretarias Municipais e
Conselhos Municipais de Saúde, com o objetivo de divulgação
através das diversas mídias existentes, como, televisão, rá-
dio, impressos, outdoor, e outros, sobre os tipos de atendi-
mento oferecidos pela Atenção Básica de Saúde dentro de
todo o Estado de Rondônia, bem como da importância de fa-
zer parte da central de regulação dentro dessas unidades.
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J U S T I F I C A T I V A

A atenção básica (ou atenção primária) em saúde é co-
nhecida como “porta de entrada” dos usuários nos sistemas
de saúde. Ou seja, é o atendimento inicial. A atenção básica
de saúde funciona justamente da forma que se apresenta:
básica. Muitas vezes, em hospitais e pronto socorros, pacien-
tes esperam horas na fila por um atendimento que poderia ser
oportunizado no postinho perto de sua casa. Isso não aconte-
ce por capricho, e sim pela falta de informação. A população
precisa saber que o atendimento no postinho serve como o
principal e mais importante acesso para os demais serviços de
saúde. E acreditamos que uma parceria formalizada entre o
Estado e as Secretarias Municipais e Conselhos Municipais,
por meio de campanhas publicitárias e de informação, dizendo
claramente qual serviço é disponibilizado no “postinho” perto
de sua casa, certamente servirá para redução da lista de es-
pera de pessoas que acreditam estar no melhor lugar para
serem atendidos, isto porque acreditam que um hospital ou
pronto socorro, podem atender com mais rapidez suas neces-
sidades, porém sabemos que existem classificação nos aten-
dimentos e isso o cidadão precisa saber. Esse conhecimento
poderá minimizar também possíveis complicações de pacien-
tes pela demora em serem atendidos. É  necessário que o
cidadão SAIBA que o postinho localizado perto de onde ele
mora, trabalha estuda e vive, é de extrema importância para
lhe garantir uma atenção a sua saúde de qualidade. É no
postinho que se tem o acompanhamento pré-natal que garan-
te uma gravidez segura. Que se tem a consulta médica que
trata de uma infecção.  Que se realiza os curativos. Que são
recebidas as coletas de exames. Enfim, é a porta de entra-
da para que o cidadão possa ser atendido como qualidade e
eficiência. E ainda temos que, muitos nem sabem a importân-
cia de fazer parte da central de regulação dentro da saúde,
instrumento que pode contribuir com as fraudes  no sistema
de marcação e agendamento de consultas e exames. Temos
certeza que o pode Executivo conseguirá apontar quais as for-
mas dessas informações chegarem ao cidadão. Sendo estas
as nossas justificativas, contamos com o apoio deste Parla-
mento.

Plenário das Deliberações, 12 de dezembro de 2017.
Dep. Lazinho da Fetagro - PT/RO

INDICAÇÃO DEPUTADO ANDERSON  DO SINGEPERON - PV
- INDICA ao Departamento de Estradas de Rodagens - DER a
necessidade de se fazer a recuperação do trecho da Estrada
do Nazaré próxima ao presídio Agenor Martins de Carvalho no
Município de Ji-Paraná/RO.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do art.
146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Interno, INDICA ao
Departamento de Estradas de Rodagens - DER, a necessidade
de se fazer a recuperação do trecho da Estrada do Nazaré
próxima ao presídio Dr. Agenor Martins de Carvalho no Municí-
pio de Ji-Paraná, justificando sua urgente providência por con-
ta do desmoronamento de terra que  já comprometeu uma
parte da via.

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Essa estrada tem um histórico de problemas, por falta

de manutenção e de conservação ao longo de muitos anos
com vários registros de acidentes pela falta de manutenção da
via. E no período chuvoso a estrada fica ainda mais perigosa,
pois recentemente um trecho da via esta desmoronando pela
a erosão do solo próximo da via.

Necessitando que se faça um aterro o quanto antes,
para que não comprometa a via por inteiro e torne inacessível
o deslocamento seguro para os moradores da comunidade lo-
cal  e os servidores da Penitenciária Regional Dr. Agenor Martins
de Carvalho,  do Presídio Semiaberto de  Ji-Paraná.

Segundo os servidores da Penitenciária Regional Dr.
Agenor Martins de Carvalho, do Presídio Semiaberto de Ji-
Paraná e da comunidade local relataram  a dificuldade de um
deslocamento adequado e seguro.

Pois em vários trechos os veículos que lá circulam pre-
cisam parar completamente, o que aumenta o risco de resga-
tes de presos e emboscadas contra os transeuntes, por isso a
necessidade da recuperação.

Assim, pelo o apoio dos nobres pares para a aprovação
da indicação.

Plenário das Deliberações, 06 de dezembro de 2017.
Dep. Anderson  do Singeperon - PV

INDICAÇÃO DEPUTADO Dr. NEIDSON - PMN - Indica ao Po-
der Executivo do Estado de Rondônia com cópias á Secretaria
do Estado de Segurança, Defesa e Cidadania - (SESDEC), a
necessidade em realizar a Conclusão, Construção, Instalação
e Manutenção da 1º UNESFRON - Unidade Especializada em
Segurança de Fronteira no Município de Guajará-Mirim/RO.

O Deputado que á presente subscreve, ouvido o Douto
Plenário, na forma regimental, Indica ao Governo do Estado de
Rondônia, com cópias á Secretaria do Estado de Segurança
Defesa e Cidadania - (SESDEC), a necessidade em realizar a
Conclusão, Construção, Instalação e Manutenção da 1º
UNESFRON - Unidade Especializada em Segurança de Frontei-
ra no Município de Guajará-Mirim/RO,  consoante segue doc.
anexo.

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

Nobres Pares,
Nobres Parlamentares, cabe ressaltar que a presente

indicação tem consonância com a propositura do célebre Par-
lamentar Dr. Neidson, por meio do Requerimento n. 1249/
17, que tem por escopo solucionar da forma mais célebre e
eficaz as necessidades visualizadas no Prédio da 1° UNESFRON
- Unidade Especializada em Segurança de Fronteira de Guajará-
Mirim - RO. Que na oportunidade informamos que o Requeri-
mento acima indicado foi proposto com o intuito deste Parla-
mentar colher da forma mais detalhada os problemas ocorri-
dos naquela instituição por meio daquela instituição. Acontece
que em resposta a estas indagações fomos informados que
diante do levantamento realizado pela Gerência de Integração
de Segurança e Fronteira - GISFN, estão descritas no docu-
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mento que segue anexo. (Ofício n° 2563/2017/SESDEC -
GAB), as mais importantes e que deram ensejo a possibilidade
das seguintes situações levantadas, senão vejamos:

1. Construção da obra do 2° Piso no qual está faltando
piso, hidráulica, elétrica, pintura, forro, portas, jogo sanitário
para o banheiro, pia para cozinha, central de ar de 12.000
BTU’s e Blindex para as janelas;

2. Construção de garagem, no imóvel indicado para
guarda de viaturas e embarcações;

3. Construção de Canil com capacidade para quatro
(04) cães;

4. Instalação de Porteiro Eletrônico e Câmaras de
Segurança;

5. Manutenção do Térreo e do 1° Piso.

Ante o exposto, solicitamos aos nobres Pares, especial
atenção ao pleito, pedindo desde já a sua aprovação em
plenário, que o caso requer.

Plenário das Deliberações, 04 de dezembro de 2017.
Dep. Neidson de Barros Soares - PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PMN - INDICA
ao Poder Executivo, que interceda junto ao órgão competente,
a necessidade de ENCASCALHAMENTO da rua ESPERANÇA
em toda sua extensão, das TRAVESSAS DA PAZ, ALEGRIA e
FELICIDADE, no Bairro Nacional, do município de Porto Velho-
RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Inter-
no, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a necessida-
de de ENCASCALHAMENTO da rua ESPERANÇA em toda sua
extensão, das TRAVESSAS DA PAZ, ALEGRIA e FELICIDA-
DE, no Bairro Nacional, do município de Porto Velho-RO.

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

Nobres Parlamentares, o objetivo desta indicação é soli-
citar do Poder Executivo, que interceda junto ao órgão compe-
tente, sobre a falta de ENCASCALHAMENTO da rua ESPE-
RANÇA em toda sua extensão, das TRAVESSAS DA PAZ,
ALEGRIA e FELICIDADE, no Bairro Nacional, do Município de
Porto Velho-RO.

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

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

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

Plenário das Deliberações, 11 de dezembro de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid - PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV
- Indica à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) que
capacite seus professores quanto à historia e cultura afro-
brasileira e indígena, nos termos das Leis Federais n° 10.639/
2003 e 11.645/2008.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do
Art. 188 do Regimento Interno, indica à Secretaria de Estado
da Educação (SEDUC) que capacite seus professores quanto à
historia e cultura afro-brasileira e indígena, nos termos das
Leis Federais n° 10.639/2003 e 11.645/2008, conforme o
referencial curricular de Rondônia para aplicabilidade na gra-
de curricular de ensino fundamental e médio no Estado de
Rondônia.

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

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo solicitar à Secretaria de

Estado da Educação (SEDUC) que capacite seus professores
quanto à história e cultura afro-brasileira e indígena, nos ter-
mos das Leis Federais n° 10.639/2003 e 11.645/2008, confor-
me o referencial curricular de Rondônia para aplicabilidade na
grade curricular de ensino fundamental e médio no Estado de
Rondônia.

No dia 20 de novembro de 2017 propus e presidi audi-
ência pública nesta Casa a fim de discutir a efetividade das
Leis Federais n° 10.639/2003 e 11.645/2008 que dispõe so-
bre a obrigatoriedade do ensino da “historia e cultura afro-
brasileira e indígena” e sua execução na grade curricular do
ensino das escolas estaduais.

Quanto ao assunto, a  Lei n° 9.394 (Estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional), de 20 de dezembro de
1996, alterada pelas Leis n° 10.639/2003 e 11.645/2008, as-
sim dispõe quanto ao tema:

“26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e
de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o
estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1° O conteúdo programático a que se refere este ar-
tigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que
caracterizam a formação da população brasileira, a partir des-
ses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da
África e dos africanos, a  luta dos negros e dos povos indíge-
nas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e
o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as
suas contribuições nas áreas social, econômica e político, per-
tinentes à história do Brasil.

§2° Os conteúdos referentes à historia e cultura afro-
brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas
de educação artística e de literatura e história brasileiras.

[...]
Art. 79-B. O calendário escolar, incluirá o dia 20 de no-

vembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.”
Conforme a legislação federal e após todos os debates

e discussões proferidas pelos representantes e participantes
presentes à audiência, foi apontada a necessidade de capaci-
tar os professores quanto à historia e cultura afro-brasileira e
indígena para que nossa sociedade seja consciente e assegu-
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re a igualdade material, e não apenas formal, entre todos os
cidadãos.

Assim, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação
da indicação.

Plenário das Deliberações, 08 de dezembro de 2017.
Dep. Anderson do Singeperon - PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FRTAGRO - PT/RO -
INDICA ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao
Excelentíssimo Secretário de Finanças do Estado de Rondônia,
da necessidade de reforma urgente da 2° DELEGACIA REGIO-
NAL DA RECEITA ESTADUAL localizada no Município de Ji-
Paraná.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na for-
ma regimental necessária, INDICA ao Exmo. Governador do
Estado com cópia ao Excelentíssimo Secretário de Finanças do
Estado de Rondônia, da necessidade de reforma urgente da 2°
DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA ESTADUAL localizada no
Município de Ji-Paraná.

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

Excelsior Parlamento,
Esta indicação vem em atendimento aos servidores e

principalmente aos moradores daquele município que verifi-
cam a necessidade de reforma geral no prédio aonde funciona
a 2° Delegacia Regional da Receita Estadual (Avenida
Transcontinental, 501) ou mesmo a construção de um novo
prédio, isto porque aquela unidade está a olhos vistos, em
péssimas condições, sobretudo na parte externa, sendo la-
mentável servidor e contribuinte serem obrigados a utilizar dos
serviços da SEFIN em local tão deficiente em sua estrutura
física, é necessário garantir nesses espaços o trâmite salutar
para seus servidores e para população em geral. Sendo estas
as nossas justificativas, contamos com o apoio a esta reivindi-
cação.

Plenário das Deliberações, 14 de dezembro de 2017.
Dep. Lazinho da Fetagro - PT/RO

INDICAÇÃO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV -
Indica à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) a criação
de comissão para acompanhar a criação do plano de ensino
da história da África (afro-brasileira) e da história indígena
para ser implementado nas escolas estaduais, nos termos das
Leis Federais n° 10.639/2003 e 11.645/2008.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do Art.
188 do Regimento Interno, indica à Secretaria de Estado da
Educação (SEDUC) a criação de comissão para acompanhar a
criação do plano de ensino da história da África (afro-brasilei-
ra) e da história indígena para ser implementado nas escolas
estaduais, nos termos das Leis Federais n° 10.639/2003 e
11.645/2008, composta por membros daquela Secretaria, de
movimento sociais ligados ao tema, do Sindicato dos trabalha-
dores da Educação, do Sindicato dos Professores das Escolas
Particulares, do Conselho Estadual de Educação, do Conselho

da Promoção da Igualdade Racial, do Ministério Público de
Rondônia, da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RO.

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

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo solicitar à Secretaria de

Estado da Educação (SEDUC) a criação de comissão para acom-
panhar a criação do plano de ensino da história da África (afro-
brasileira) e da história indígena para ser implementado nas
escolas estaduais, nos termos das Leis Federais n° 10.639/
2003 e 11.645/2008, composta por membros daquela Secre-
taria, de movimento sociais ligados ao tema, do Sindicato dos
trabalhadores da Educação, do Sindicato dos Professores das
Escolas Particulares, do Conselho Estadual de Educação, do
Conselho da Promoção da Igualdade Racial, do Ministério Pú-
blico de Rondônia, da Comissão de Direitos Humanos da OAB/
RO.

No dia 20 de novembro de 2017 propus e presidi audi-
ência pública nesta Casa a fim de discutir a efetividade das
Leis Federais n° 10.639/2003 e 11.645/2008 que dispõe sobre
a obrigatoriedade do ensino da “historia e cultura afro-brasi-
leira e indígena” e sua execução na grade curricular do ensino
das escolas estaduais.

Quanto ao assunto, a  Lei n° 9.394 (Estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional), de 20 de dezembro de
1996, alterada pelas Leis n° 10.639/2003 e 11.645/2008, as-
sim dispõe quanto ao tema:

“26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e
de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o
estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1° O conteúdo programático a que se refere este arti-
go incluirá diversos aspectos da história e da cultura que ca-
racterizam a formação da população brasileira, a partir des-
ses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da Áfri-
ca e dos africanos, a  luta dos negros e dos povos indígenas no
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e  o índio
na formação da sociedade nacional, resgatando as suas con-
tribuições nas áreas social, econômica e político, pertinentes à
história do Brasil.

§2° Os conteúdos referentes à historia e cultura afro-
brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas
de educação artística e de literatura e história brasileiras.

[...]
Art. 79-B. O calendário escolar, incluirá o dia 20 de no-

vembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.”
Conforme a legislação federal e após todos os debates

e discussões proferidas pelos representantes e participantes
presentes à audiência, foi apontada a necessidade da criação
de comissão para acompanhar a criação do plano de ensino
da história da África (afro-brasileira) e da história indígena
para ser implementado nas escolas estaduais.

Assim, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação
da indicação.

Plenário das Deliberações, 08 de dezembro de 2017.
Dep. Anderson do Singeperon - PV
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ERRATA

Segundo Termo Aditivo
ao Contrato nº  06/AG/ALE/RO/2015.

Processo Administrativo nº 5316/2015-98

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e Santa Paulina
do Norte Transporte Eireli – EPP

Publicado no DIÁRIO OFICIAL DA ALE/RO nº 143
Pág.2603, em 30 de agosto de 2017.

Onde se lê:

Extrato SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 019/
ALE/2016
Processo Administrativo nº 05316/2015-98.

Leia-se:

Extrato SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 06/AG/
ALE/2015
Processo Administrativo nº 05316/2015-98.

ERRATA

Ao Primeiro Termo Aditivo
ao Contrato n. 025/AG/ALE/RO.

Processo Administrativo n. 01075/2016-62

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Contratada: Claro S/A

Publicado no DIÁRIO OFICIAL DA ALE/RO nº 166
Pág.3074, em 05 de outubro de 2017

Onde se lê:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor do presente TERMO ADITIVO é de R$ 89.639,99 (oiten-
ta e nove mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e nove
centavos), que será pago mensalmente, de acordo com os ser-
viços prestados, calculados pelos preços unitários discrimina-
dos na Cláusula Terceira do Contrato n. 025/AG/ALE/2016.

Leia-se:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor do presente TERMO ADITIVO é de R$ 88.346,64 (oiten-
ta e oito mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e
quatro centavos), que será pago mensalmente, de acordo com

os serviços prestados, calculados pelos preços unitários dis-
criminados na Cláusula Terceira do Contrato n. 025/AG/ALE/
2016.

Porto Velho, 22 de janeiro de 2018.

Visto:
        Celso Ceccatto
         Advogado Geral

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ADVOCACIA GERAL

ATO Nº0057/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

ALMIR PRODENCIANO DO CARMO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Geraldo da Rondônia, a con-
tar de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 10 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0032/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

CAMILA CRISTINA DE SA TELES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
30, no Gabinete do Deputado Adelino Follador, a contar de 08
de janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0016/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

CELINA RAMOS DE SOUZA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
14, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 08 de
janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0039/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

DAIANE DAMASCENO ALFAIA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-23, no
Gabinete da Comissão Permanente de Segurança Publica, 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

ATO Nº0082/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

EDILENE CARVALHO DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
20, no Gabinete do Deputado Geraldo da Rondônia, a contar
de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 12 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0056/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos

termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

ELOI ANTONIO RONSANI, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assistente Especial de Gabinete, código
DGS-9, no Gabinete do Deputado Luizinho Goebel, a contar de
08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 10 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0117/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

A L T E R A R

A lotação do servidor FABIO LUCAS BRITO CARVALHO, ma-
trícula 200163672, Assessor Técnico, para o Gabinete da Co-
missão Permanente de Habitação e Assuntos Municipais, a
contar de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 16  de janeiro de 2018

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0063/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

FERNANDA OLIOSI BARBOSA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-22,
no Gabinete do Deputado Marcelino Tenório, a contar de 08 de
janeiro de 2018.

Porto Velho, 10 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0044/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor FERNANDO
DE LUCENA FROIS, matrícula 200163128, Assistente Técnico,
para o código AST-23, do Gabinete do Deputado Saulo Moreira,
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

ATO Nº0059/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor GERALDO
SERAFIM ARRUDA, matrícula 200163418, Assistente Parla-
mentar, para o código ASP-25, do Gabinete do Deputado Geral-
do da Rondônia, a contar de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 10 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0078/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

GESIANE MATIAS ESTEVES, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-20,
no Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de 08 de
janeiro de 2018.

Porto Velho, 11 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0092/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora HAYLANA
MELO TORRES, matrícula 200163321, Assistente Técnico, para
o código AST-23, do Gabinete da Comissão Permanente de
Educação e Cultura, a contar de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 15 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0045/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora ILKA DA
SILVA VIEIRA, matrícula 200163812, Assistente Técnico, para
o código AST-20, do Gabinete da Comissão Permanente de
Esporte, Turismo e Lazer, 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

ATO Nº0137/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

JOSE ALCIRES BENVINDO NAZARIO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, códi-
go ASP-11, no Gabinete do Deputado Lebrao, a contar de 08
de janeiro de 2018.

Porto Velho, 17 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2802/2015-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:
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A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor JOSE AROLDO COSTA
CARVALHO, para Secretário de Segurança Institucional, có-
digo RDS-2, a partir de 1º de julho de 2015.

Porto Velho, 05 de agosto de 2015.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0015/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

JOSE ROBERTO DA SILVA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor Especial de Gabinete, código
DGS-3, no Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar de
08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0036/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor LEONIO DE SOUZA
RODRIGUES, matrícula 200163886, para Assistente Especial
de Gabinete, código DGS-9, no Gabinete do Deputado Adelino
Follador, a contar de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0093/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor MARCELO
ANDRE AZEVEDO VERAS BARROZO, matrícula 200164029,

Assessor Técnico, para o código AT-22, do Gabinete da Comis-
são Permanente de Educação e Cultura, a contar de 08 de
janeiro de 2018.

Porto Velho, 15 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0021/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

MARCIA CRISTIANE FERREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Marcelino Tenório, a contar
de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0018/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

MARISTELA CAMILA DE SOUZA GOMES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Especial de
Gabinete, código DGS-9, no Gabinete do Deputado Ezequiel
Junior, a contar de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0058/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

NATHALY LORANY DAVELI DE OLIVEIRA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
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código ASP-11, no Gabinete do Deputado Geraldo da Rondônia,
a contar de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 10 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0019/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

NEUZIANE MARQUES DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Dr. Neidson, a contar de 08
de janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0033/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

NEWTON ALMEIDA SOARES, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor Especial de Gabinete, código
DGS-3, no Gabinete do Deputado Adelino Follador, a contar de
08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0020/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

PABLO FELIPE DE SOUZA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
11, no Gabinete da 3ª Secretaria - Deputado Dr. Neidson, a
contar de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0065/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

A L T E R A R

A lotação do servidor REGINALDO BENEDITO BELCHIOR, ma-
trícula 200163022, Assistente Parlamentar, para o Gabinete
da 1ª Vice Presidência - Deputado Edson Martins, a contar de
08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 10  de janeiro de 2018

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0035/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

ROBSON DA SILVA TOLEDO, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
11, no Gabinete do Deputado Adelino Follador, a contar de 08
de janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0017/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

TATIANE PATRICIO, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no Gabi-
nete do Deputado Ezequiel Junior, a contar de 08 de janeiro de
2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº0077/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora VALDENIZE RAMOS DE
AMORIM, matrícula 200164239, para Assistente Técnico, có-
digo AST-14, e relotar na Divisão de Treinamento e Seleção de
Pessoal, a contar de 1º de janeiro de 2018.

Porto Velho, 11 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0014/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

VANDERLI PIVA, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Especial de Gabinete, código DGS-9,
no Gabinete do Deputado Marcelino Tenório, a contar de 08 de
janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0037/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor VANDERLEI BENTO DE
MEDEIROS, matrícula 200163993, para Assistente Especial de
Gabinete, código DGS-9, no Gabinete do Deputado Adelino
Follador, a contar de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0034/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

N O M E A R

VIVALCIR PEREIRA RODRIGUES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Adelino Follador, a contar
de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO 0205/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve;

A L T E R A R

O Cargo de Provimento em Comissão da servidora MARYLAND
DA SILVA OLIVEIRA RUSSELAKIS, matrícula nº. 100005555,
para Secretária de Gabinete, código DGS-6, e relotar no Gabi-
nete do Advogado Geral, a partir de 01 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 18 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0198/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve;

A L T E R A R

A referência da Função em Comissão de Assistente Técnico,
do servidor RAIMUNDO FELICIO DO NASCIMENTO, matricula
nº100000927, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta
Casa Legislativa, para código AT-25, do Departamento de Poli-
cia Legislativa, a partir de 08 de janeiro de 2018.

Porto Velho, 18 de janeiro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO  LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL
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