
ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MENSAGEM N2 154/88.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RON

DÕNIA, envia a Vossa Excelência, para os fins constitucionais, o incluso
Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimo junto
ã Caixa Econômica Federal-CEF, e dá outras providencias".

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 30 de dezembro de 1988.
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Assembléia Legislativa

XVII - para o Município de São Miguel do Guaporé, o
valor em cruzados, equivalente a 200.000 (duzentos mil) 0TN*s;

XVIII - para o Município de Colorado D'Oeste, o valor
em cruzados, equivalente a 330.000 (trezentos e trinta mil) 0TN's;

XIX - para o Município de Cerejeiras D*Oeste, o valor
em cruzados, equivalente a 160.000 (cento e sessenta mil) 0TN's;

n " Para ° Município de Porto Velho, o valor em
cruzados,equivalenteaS024.000(cinco milhões evinte equatro mil) 0TN's;

equivalente a 130 000 f* l *"* ° MunÍcíPio de Cabi*i> °valor em cruzados,equivalente a 130.000 (cento e trinta mil) 0TN's.

- . ,Art- 29 ~~ Para a garantia do principal e acessórios jnempréstimo contraído, tanto pelo Estado de Rondônia quanto pela Companhia
de Águas eEsgotos de Rondônia-CAERD, para as finalidades indicadas T ar
tigo 12, fica oPoder Executivo autorizado autilizar parcelas de quotas df
Fundo de Participação dos Estados e/ou do Imposto sobre Circulação'de Merca
dorias-ICM edo produto de arrecadação de outros impostos, na forma da íf
oue vfh " \lg°-' V,™ h±p5teSe de SUa eXtÍn^°' os fundos ou imposto!que venham substituí-los, bem como sua insuficiência, parte dos depósitos
bancários, conferindo aCaixa Econômica Federal-CEF os poderes bastantes
EScE! " 8arantÍaS P°SSam S6r P—nte exeqüíveis^ caso de ^
A„Z -, Pará§rafo unico - Os poderes previstos neste artigo sô nn
derao ser exercidos pela Caixa Econômica Federal-CEF na hipótese de o Es?!
efe2uado° "la °U.C°mPanhÍa de ^a* •Esgotos de Rondônia-cS nlo te

ePlurianual do EsSo 2^££^^V^^^Tll^
tabelecidos para os empréstimos por ele contraídos rfrX^Io ! «V "amorti2açi„ d0 prlnclpal .acesJrloa ^l^ZLtTZZ LU"Clente8 a

pnoS Para re8Uiami";sL9 ;:^:f:j\ir:r Executi™baixari °s *<°° *s
Art' 59 " Esta Lei entra em vigor a partir da âat-a a*sua publicação. 6 ^ ir aa data de

Art. 62 - Revogam-se as disposições em contrário.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 30 de dezembro de 1.988.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N° 259, , DE 20 DE DEZEMBRO DE 1988

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Com os mais atenciosos cumprimentos, tenho

a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de Vossas Ex«

lências o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a coji

trair empréstimo junto à Caixa Econômica Federal-C.E.F, e dá outras

providências".

Convém esclarecer inicialmente a Vossas Ex.

celências que o pretendido empréstimo é equivalente a 30.000.000

(trinte milhões) de Obrigações do Tesouro Nacional-OTN, atendida a

sua devida conversão em cruzados, e se destina á execução de obras e

serviços de abastecimento de água e de esgotos sanitários e à suple_

mentaçao ao fundo de Financiamento para Águas e Esgotos do Estado-FAE,

conforme se infere o artigo 1g do Projeto de Lei.

Trata-se de um empréstimo, Senhores Deputa^

dos, do qual não pode prescindir este Executivo, tanto em razão da

grande oportunidade que lhe é ensejada pelo Banco Central do Brasil a.

través da Resolução ns 1486, de 25 de maio de 1988, baixada por deli

beração do Conselho Monetário Nacional, quanto pelo alto significado

de que se revestem as obras de serviços prioritários a que se refere

o presente Projeto de Lei.

Certo estou de que Vossas Excelências re_

conhecem a relevância de tais obras e serviços prioritários que, ao

lado de muitos outros, nao podem sofrer qualquer procrastinação e, 1_o

gicain ente, exigem providências imediatas do maior alcance possível.

ir tanto, de modo nenhum, se pode despre

tunidad e.

:orre, no entanto, que, na conformidade

86/88-B.C., impõe-se atendimento a exi.

estabelecidas, fundamentalmente no que

:eiro e à garantia indispensável para a

zar tão rara e eloqd

da mencionada Resolu

gências ou condições

diz respeito ao Agen

operação.

primeiro caso, este Executivo elege
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

própria Caixa Econômica Federal, conforme consta do artigo 2g do Pro

jeto <1 e Lei, na absoluta Impossibilidade de atribuir tal condição ao

Banco do Estado porque o mesmo não preenche a exigência prevista na

quela Resolução no que concerne à cobertura do saldo devedor acrescj,

do dos montantes aprovados e relativos a operações desse nível, que

ultrapassem a quatro vezes o patrimônio líquido da mencionada organi

zaçao bancaria.

Ademais, como é do conhecimento de Vossas

Excelências, outros Estados da Federação vêm adotando essa medida, ou

seja: a de atuar a Caixa Econômica Federal como Agente,Financeiro em

operações semelhantes e logicamente resultantes das mesmas razões ou

circunstâncias .

No tocante as condições exigidas atinentes

as garantias indispensáveis à transação financeira em apreço, vale-se

este Executivo do poder de utilizar as parcelas de quotas do Fundo de

Participação dos Estado e/ou do Imposto de Circulação de Mercadorias-

-ICM.

Ha ainda, a possibilidade de serem utiliza_

dos outros fundos ou impostos capazes de atender à exigência, inclus_i

ve, parte dos depósitos bancários como cobertura de qualquer insu f_i

ciência, conferindo-se, assim, à Caixa Econômica Federal, satisfató^

rios poderes para que as garantias possam ser prontamente exeqüíveis

no caso de inadimplência, o que está bem definido no artigo 2Q do Pro

jeto de Lei.

fi, Senhores Deputados, o interesse publico

manifestado evidentemente.

Prevê o Projeto de Lei, no seu artigo 3Q,

a consignação que fará este Executivo iiOS seus orçamentos anual e

plurianual, visando a reforçar ainda o seu atendimento devido ao com

promisso a que se propõe, sem se esquecer dos prazos que vierem a ser

estabelecidos para amortização do principal e acessórios inerentes ao

empréstimo ora piei

essas considerações

vada faculdade de d

honrado com a aprov

45 da Constituição

Nobres Senhores Deputados. À luz de todas

clarecimentos, confia este Executivo na ele.

imento de Vossas Excelências, certo de ser

o anexo Projeto de Lei, nos termos do artigo

tàdo, dada a sua expressa significação e op ox_
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

tunidade, pelo que antecipo sensibilizados agradecimentos e subscre.

vo-me com a mais alta estima e consideração.
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PROJETO DE LEI DE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

DE DEZEMBRO DE 1988.

.. • .!? nim i:, ;V.jfc

Autoriza o Poder Executivo a con

trair empréstimo junto â Caixa
Econômica Federal-C.E.F., e dá
outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. I9 Fica o Poder Executivo autorizado

a contrair empréstimo junto à Caixa Econômica Federal-C.E.F., até o va

lor, em cruzados, equivalente a 30.000.000 (trinta milhões) de Obriga_

çoes do Tesouro Nacional-OTN, destinado à execução de obras e serviços

de abastecimento de água e de esgotos sanitários e à suplementaçao do

Fundo de Financiamento para Águas e Esgotos do Estado (FAE).

Art. 29 Para a garantia do principal e

acessórios, do empréstimo contraído, tanto pelo Estado de Rondônia

quanto pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia-CAERD, para as

finalidades indicadas no artigo l9, fica o Poder Executivo autorizado

a utilizar parcelas de quotas do Fundo de Participação dos Estados

e/ou do Imposto sobre Circulação de Mercadorias-ICM e do produto de ar

recadaçao de outros impostos, na forma da legislação em vigor, e, na

hipótese de sua extinção, os fundos ou impostos que venham substituí-

-los, bem como sua insuficiência, parte dos depósitos bancários, con fe_

rindo a Caixa Econômica Federal-CEF os poderes bastantes para que as

garantias possam ser prontamente exeqüíveis no caso de inadimplência.

Parágrafo único. Os poderes previstos ne_s

te artigo só poderão ser exercidos pela Caixa Econômica Federal-CEF na

hipótese de o Estado de Rondônia ou Companhia de Águas e Esgotos de

Rondonia-CAERD não tenham efetuado, no vencimento, o pagamento das

obrigações assumi das no contrato de empréstimo celebrado com essa ins

I I I II 1e 'I ti I in ;i n i/i' i i

Art. 39 0* Poder Executivo consignará no

it 11; íiiiihii Iti iiAiHíiíl >/ pliii hi ti ii HI iln H-ütiulii ilu Hninl Ôii i<l i illiinulti na [i|HKM£

que vierem/a /cr/ estabelecidos |>nrn os empréstimos por ele contraídos,

dotações s/u 1iic ientes a amortização do principal e acessórios para cuni

pr imento /díesJta Lei.
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ra os atos próprios para

da data de sua publicaçã

t r a r 1 o

Art. Jk* 0 Chefe do Poder Executivo baixa.

11 aç ão <1 a presente Lei .

Esta Lei entra em vigor a partir

Revogami -se as disposições em co n_
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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MENSAGEM N2 161/89.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

GOtftftNu CO ESTADü CE t I

GOVEPNADC RIA

Protocolo NLÍÜ^^,....
Recebido Em: ^/. Ç <P <y

— W.u
ASSINATURA

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RON

DÔNIA, comunica a Vossa Excelência, que foi mantido o Veto Parcial ao Pro
jeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimo junto a
Caixa Econômica Federal - CEF, e dá outras providências", nos termos do
§ 42 do Art. 66 da Constituição Federal.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 30 de março de 1989

mrnr,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N* 272, DE 30 DE DEZEMBRO DE .1908.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Cumprimentando atenciosamente Vossas Excelên

cias, imp5e-se-me odever de informar que, com base nos artigos 70,
inciso IV, e 48 da Constituição do Estado de RondSnia, vetei o pa
rágrafo único do artigo 1= do Projeto de Lei que "Autoriza o Po
der Executivo a contrair empréstimo junto à Caixa Econômica Fede

ral - CEF., e dá outras providências", o qual foi encaminhado a

este Executivo, para os fins previstos no supramencionado artigo
48, com a Mensagem n°- 154/88, de 30.12.88, desse Legislativo.

Pondero, inicialmente, a Vossas Excelências,

que a inserção do citado parágrafo único no Projeto de Lei inicial
de autoria deste Executivo, causará um dano irreparável a toda a

comunidade hoje já carente dos benefícios proporcionados pela água
tratada, pois serão necessários, nc mínimo, mais 9 (nove) meses

para se refazer toda a programação já aprovada pela Caixa Economi

ca Federal,em decorrência de um Plano de Metas encaminhado a este
mesmo órgão pela Companhia de Águas e Esgotos de RondSnia.

Ainda em relação ao mínimo de 9 (nove) meses

indispensável para que fosse refeita toda aprogramação, deve-se ressaltar que
tal procedimento traria, em conseqüência, a não comtemplação de
nenhum financiamento para Rondônia no decorrer do ano de 1989.

Senhores Deputados. Através do referido Pia

no de Metías 4j>ram consideradas todas as localidades do Estado cã
rentes dá ob^as de saneamento básico, bem como as áreas de superpõ
siçao cofn oÁferos programas, como PLAN0F0R0 eSaneamento Rural.

tJ
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

Peço, ademais, a preciosa atenção de Vossas Ex

celências para o fato de que a distribuição dos valores constante

do parágrafo único em apreço, tornaria o Projeto enviável em que,

em alguns casos, os valores estão superdimensionados, enquanto

que, em outros,estão subdimensionados, o que tornaria o investimen

to insuficiente para atender as necessidades básicas da comunidade.

Merece, também,especial consideração a exclusão,

naquela distribuição de recursos por essa Assembléia Legislativa,do

município-capital, no tocante a esgoto sanitário.

Senhores Deputados. Este Executivo muito se

ressente da redução do recurso pleiteado a essa augusta Casa de

Leis, haja vista que tal redução foi da ordem de quase dois terços,

ou seja: de 30.000.000 (trinta milhões) para 11.000.000 (onze rni_

lhões) de OTN's.

Todavia, o recurso concedido, mediante um pia

nejamento adredemente preparado, proporcionará condições minimas

para que o órgão competente, no caso a Companhia de Águas e Esgotos

de Rondônia - CAERD, possa, de igual modo, minorar as dificuldades

em que se encontra no atendimento de tão prioritário setor da adrni

nistração estadual.

Senhores Deputados. Diante de todos esses escla

recimentos e ponderações, há de convir a elevada faculdade de dis_

cernimento de Vossas Excelências que não resta outro caminho a este

Executivo senão dyeto parcial de que se trata, com amparo nos dis

positivos CO/1S'• i i i:ÜC i Oii;r: :-,

Assim sendo, ficando certo de ser honrado com

mais esse/imprescindível apoio e colaboração de Vossas Excelências,

/



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

antecipo sinceros agradecimentos e subscrevo-me com especial estima

e distinguida consideração.

/' JERÔNIMO GARCIA"DE SANTANA
/

Governador

•

">



Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia — CAERD
AV.DUQUE DE CAXIAS N?1323 -PORTO VELHO-RO CEP. 78.SOO CGC. 05.9 11*.2 54/000 1- 35 JUCOR 3.119 - SUFRAMA - 710001

MINUTA

- A CAERD apresentou ao Governo do Estado e a CEF durante o ano de '

de 1987, um plano de metas,, com abrangência de 5 (cinco) anos, procu

rando dentro deste período atingir também o equi Iibrio economico-finan

ce iro.

Para apresentação deste programa foram, cons ideradas todas as Ioca Ii da

des do Estado carentes de obras de saneamento básico, bem como as a-

reas de superposição com outros programas como Polonoroeste (hoje Pia

nofloro) e Saneamento Rural, que ora se inicia. Estes fatos e a pro

gramaçao apresentada nortearam as ações da área de planejamento e pro

jetos da CAERD no anos de 1987/88. Durante este per iodo foram apresen

tados a CEF, 13 (treze) pedidos de financiamentos i rangendo desde pe

didos de financiamentos para a elaboração de projetos básicos e exe-

cutivos ate programas que visam o desenvoIv imento empresar iaI da Com

panhia, p-.asando ainda ps!:, programa de controle de perdas que visa '

basicamente melhorar o padrão de atendimento do usuário tanto em quan

tidade de água como na qual idade.

Se a "autor izaçao" for mantida da fo.n.a com nos foi apresentada causa

ra um dano irreparável a toda a <o.üunidade hoje ja carente dos benefi

cios proporcionado pela ag'jd ^ratada, pois svao necessário^ no mini-

mo 09 (nove) meses para se refazer ioda a prograrm:r5ao e se apresentar

novos projetos a CEF, o que com certeza fará com que o Estado de Ron

dônia nao seja contemplado com nenhum financiamento durante o ano de

1989. Cabe air.Ja saltar que a divisão proposta na "autorização" '

em alguns casos esta superdimensionadas, o que tornaria o porjeto in

viável economicamente plante o orgao financiador e em outros (casos)

subdimensionada, tornando o investimento insuficiente para atender às

nece- idades básicas da comunidade, como exemplo, podemos citar:

- Rolim de Moura - foram "previstos", 430.000 (0TN's) quando na verda

de sso necessários 1.659-860 CTNTs.

TELEX (069) 2304 . CAERD TELEFONES DDD (069) (PABX.) - 223-3216 - 223-3217 . 223-3218
C-II09-VZ



Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia — CAERD
AV.DUQUE DE CAXIAS N?1323-P0RT0 VELHO-RO CEP. 78.900 CGC. 05.91<t.25V0O0 1-39 JUCOR 3. 119 - SUFRAMA - 710001

- Esgotos sanitário da cidad. de Porto Velho (I- Etapa) 4-165-302 '

0TN's, nao tendo sido provisto ncvds..

- Ampliação do sistema de abastecimento de Vilhena foram previstos '

330.000 0TN's, onde são necessários 1.047-553 0TN's.

Isto posto, solicitamos a supressão do parágrafo u.-ico, para que a

programação apresentada e aprovada pela CEF, seja cumprida na sua fo_r

ma orig inaI.

TELEX (069) 2304 - CAERD TELEFONES DDD (069) (PAFSX) -223-3216 -223-3217 .223-3218
C-II09-V2


