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OFÍCIO N9

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

iqC
/cc. Porto Velho,

Em ,2^ de agosto de 1984

Tenho a honra de encaminhar a V.S£, por

fotocópia, o projeto de lei que "Institui o programa de reflo-

restamento ao longo das rodovias", recentemente aprovado pela

Assembléia Legislativa, a fim de que possa esse Departamento ma

nifestar-se acerca da oportunidade e viabilidade da proposta, o

que solicito seja feito com a urgência possível, tendo em vista

o prazo legal de que dispomos para vetar ou sancionar o mesmo.

Atenciosamente,

HÉLIO FONSECA

Chefe da Casa Civil

Ilm9 Sr.

Dr. JOSÉ LAERTE DE ARAÜJO

MD. Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodaaem
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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

c
MENSAGEM N9 14/84

RECEBIDO
Em Jol , £ ,JX

^"WxV^ Hçka/hJ^^

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA
DO DE RONDÔNIA, tem a honra de epvíar a ,Vossa Excelência, pa
ra os fins constitucionais, o incluso Projeto de Lei que "Ins
titui o Programa de Florestamento ao longo das rodovias".

ASSEMBLÉIA LíEGISLAT! 17 de agosto de 1984.
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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Institui o Programa de Floresta
mento ao longo das rodovias.

Art. 19 - Ê instituído o Programa de Floresta
mento ao longo das rodovias, a cargo do Departamento de Estra
das de Rodagem-DER/RO.

Art. 29-0 programa consistirá no plantio de
árvores às margens das rodovias estaduais.

e spec1
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desta

pios,
e do E

§ 19 - Preferencialmente deverão ser utilizadas

es frutíferas da região, como também outras que se adap
ao ecossistema regional e julgadas tecnicamente preferT

§ 29 - Para a execução dos serviços decorrentes
Lei, o DER/RO poderá celebrar convênio com os Municí
Clubes de Serviço, Escolas Públicas e Órgãos da União
stado que tenham interesse no evento.

Art. 39 - Poderá o programa em tela estender-se
ãs rodovias federais, mediante a celebração de convênios com
o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER, a quem
caberá a fixação das normas a respeito.

Parágrafo único - Poderá igualmente o programa
ser realizado em estradas municipais, após serem firmados con
venios com os respectivos Municípios.

Art. 49-0 Poder Executivo regulamentará a pre
sente Lei no prazo de 60 (sessenta) àÀrsTTT

Art. 59 - Esta Lei/entra em vigor na data de
sua publica ção.

Plenário das D 6es, 1/7 /de agosto de 1984.
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LEI N9 30 , DE 40 DE SETEMBRO DE 1984.

Institui j Prog ie

:.estamento ao loi s rodo_

s.

Faço sab< . IBLÉIA LEGISLATIVA de

creta e eu sanciono a seguinte i:

Art. stituTdo o Programa ^o Flores

tamento ao longo das rodovi; do Departamento de Estradas

de Rodagem-DER/RO.
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Art. 49 O Ex ivo regulalentara

a presente Lei no prazo de 60 { ) dias.

de sua publicação.

:,<•A^K>

Art. . Lei entra em vic

Por d2 setembro ^L
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