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ESTADO D!" RONDOni

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
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OF. P/131/84

Porxo Velho RO, 16 de abril de' 1984

SENHOR GOVERNADOR:

lenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência cópias das leis de números

20,21 e 22, promulgadas por este Poder, nos termos do § 49, do Artigo

48, da Constituição Estadual. .

Renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consi

deração.

EXMO. SR.

CEL JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

DD. GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

N E S T A

Deputado JOSÉ BIANCO

Presidente



£j~- . •• —

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DÜ Dí rondok:

ao decreta

ri

ri ABRIL DZ 19b

Autoriza o Iodei Executivo Esta
dua] a criar a Ca a a cc Estudante

Universitário, eu; Porto Ve 1 ri o .

DENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES'.

Faço saoer oue a Assembléia Legislativa do Es:^
u promulgo nos termos ao parágrafo 49 do artigi

Constituição Estaduai, £ seguinte Lei:

Ar11 íí c 1c - íico aotcrizao. o o Poder Executívt
-ria- a _asa c: Estucanie liniver3H=.

;U l VJ

cgí o t -i~' o 7" t c v e ^ í)a .

.- - •_ 11 c 1'V - ; Easi a: L stu c an t> universitari;

*.; „. viicuiadí a becretaria as Estade c- Educação, e a -"TP
oesza correrâc toaas as despesas ai instalação e- manutenção.

Artigo 3:-: - A concessão ce vagas aos estudantes
-,„..._. tg aos- critérios dt pricr idades estóDfJ fu

ODfcQecera, cLl>. '-i a x ui c j.i i- s. , o. ^

ecs veios Poder es Executi"

origem.

pflr;„rai( único - r.cc veuada a concessão de va
gas aos Universitários que pretendam íaaer cursos ja existen
r e s nos seus municípios.

Arti^o 49 - Esta Le: será regulamentada pelo Po
CLr i -, /cutivo em 120 dias apos c sua pudJicaça-c".

Ártico 59 - Revo par—se as disposições em contra

—>/
Plenário das Deliberações, i3 de abril rit 1yó-,.

//?
DEPUTADO JOSÉ BIANCO

Presidente


