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ANO VIII

Para firmeza e como prova do acordado, foi lavrado o presente
Primeiro Termo Aditivo, o qual depois de lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes adiantes e
com visto do Senhor Advogado Geral Adjunto desta ALE/RO, e
registrado às fls. 01 (um) do Livro de Registro de Termos
Aditivos do ano de 2019.
Porto Velho, 21 de janeiro de 2019.

ADVOCACIA GERAL

Extrato TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 025/2018
Processo Administrativo n° 12384/2018-51
Contratante: Assembleia Legislativa do estado de Rondônia
– ALE/RO
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA –
CIEE.
DO OBJETO: O TERMO ADITIVO tem por objeto a
PRORROGAÇÂO do Contrato n° 025/2018, referente a
contratação de agente de integração para operacionar o
Programa Bolsa Estágio Remunerado da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia – PROBEL, nos termos da Lei n. 2.732/
2012
DO PRAZO: Fica estabelecido para o presente Termo Aditivo
uma vigência de 3 meses, que se dá a partir do dia 28 de
janeiro de 2019 até 29 de abril de 2019.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: O valor do presente termo
aditivo é de R$ 508.260,00 (quinhentos e oito mil duzentos e
sessenta reais), considerando o valor da bolsa estágio baseada
no valor do presente salário mínimo, acrescidos de auxílio
transporte e valor da taxa de administração do quantitativo de
100 estagiários.
MESA DIRETORA
Presidente: LAERTE GOMES
1º Vice-Presidente: ROSÂNGELA DONADON
2º Vice-Presidente: CASSIA MULETA
1º Secretário: ISMAEL CRISPIN
2º Secretário: DR. NEIDSON
3° Secretário: GERALDO DA RONDÔNIA
4ª Secretaria: EDSON MARTINS
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Secretariado pelos Srs.
ISMAEL CRISPIN - 1° Secretário
DR. NEIDSON - 2° Secretário

Secretário Jair Montes, 2º Secretário Cirone Deiró, 3º
Secretário Alex Silva e 4º Secretário Jhony Paixão.
Lida a Chapa, senhor Presidente.

(Às 18 horas e 03 minutos é aberta a sessão)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Diante da leitura da
Chapa, estando em consonância às exigências regimentais,
eu, como Presidente, defiro o registro da Chapa nº1,
denominada “Por Uma Assembleia Legislativa Representativa”.
Em conformidade comos procedimentos para a eleição da Mesa
Diretora, estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 5º do
Regimento Interno, antes de iniciarmos o processo de votação,
devo informar a Vossas Excelências, que os senhores
Deputados e as senhoras Deputadas, serão chamados para a
votação pela ordem alfabética com o nome Parlamentar.
Chamado a votar, o Deputado proferirá no microfone o seu
voto, sendo seu voto repetido pelo 1º Secretário e anotado na
folha de votação pelo 2º Secretário. Encerrada a votação, os
Secretários farão a contagem e totalização, o resultado da
votação será proclamado pelo Presidente da Sessão. Feitos
os devidos esclarecimentos, vamos dar início à votação.
Solicito ao 1º Secretário, que proceda à chamada
nominal dos senhores Deputados e senhoras Deputadas. E
assim que forem respondendo, o 2º Secretário anotará o voto
na folha de votação.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) –Em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 3ª Sessão Preparatória da 10ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
para a eleição dos membros da Mesa Diretora do 2º Biênio da
10ª Legislatura.
Convido o Deputado Crispin, 1º Secretário da Mesa, e o
Secretário Deputado Dr. Neidson, 2º Secretário da Mesa, para
comporem a Mesa e atuarem respectivamente como 1º e 2º
Secretários desta Sessão.
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, de acordo
com o artigo quinto do Regimento Interno, para concorrer aos
cargos de membros da Mesa Diretora, os candidatos devem
requerer ao Presidente da Sessão o registro de Chapa completa
com o apoio de pelo menos oito Deputados. A votação será
nominal e aberta. Vossas Excelências poderão pegar o
formulário do requerimento para o registro das Chapas que se
encontram sobre a Mesa e devolvidos ao 1º Secretário da
Sessão, devidamente preenchido.
Nesse instante suspendo a Sessão pelo tempo necessário
para o registro das Chapas com os candidatos: Presidente, 1º
Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º
Secretário, 3º Secretário e 4º Secretário da Mesa Diretora.Está
suspensa a Sessão.
(Suspende-se essa Sessão às 18h04min e reabre-se
às 18h05min)
O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, peço neste
momento, oficialmente estou aqui apresentando um
requerimento, assinado por todos os Deputados,para concorrer
à eleição do 2º Biênio. Obrigado, senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Está reaberta a Sessão.
Considerando que houve registro de Chapa única, solicito ao
senhor primeiro Secretário que proceda à leitura do registro
da Chapa única denominada “Por Uma Ale Representativa”,
apresentada à Mesa.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Sessão Preparatória para
a eleição dos membros da Mesa Diretora do 2º Biênio 2021 a
2023 da 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia.
Os Senhores Deputados que o presente subscrevem, nos
termos do artigo quinto do Regimento Interno, requerem a
Mesa Diretora o registro da seguinte Chapa de candidatos aos
cargos de membros da Mesa Diretora para o 2º Biênio 2021 a
2023 da 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia.
Chapa nº01 nominada “Por Uma Assembleia Legislativa
Representativa”. Ao cargo de Presidente Alex Redano, 1º VicePresidente Jean Oliveira, 2º Vice-Presidente Marcelo Cruz, 1º

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Procede à
chamada nominal.
Deputado Adailton Fúria - PSD, como vota?
O SR. ADAILTON FÚRIA – Senhor Presidente, antes de votar,
quero parabenizar Vossa Excelência pela vitória, parabenizar
toda a Mesa Diretora, desejo sucesso a Vossas Excelências.
Com relação ao Deputado Alex Redano, eu digo SIM a
composição da sua Chapa, com certeza tem tudo para ter uma
Assembleia Legislativa fortalecida. Sim.
O SR. DR. NEIDSON (2ºSecretário) – Deputado Adailton
Fúria -PSD, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - Deputado Adelino
Follador -DEM, como vota?
O SR. ADELINO FOLLADOR –Eu voto SIM, parabenizar pela
união da Assembleia, pela união dos 24 Deputados. SIM.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputado Adelino
Follador -DEM, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Aélcio da TV?
O SR. AÉLCIO DA TV – Pela união do Parlamento, eu voto
SIM ao Deputado Alex Redano.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) –Deputado Aélcio da
TV -PP, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Alex Redano?
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O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputado Chiquinho
da Emater -PSB, vota SIM.

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, nobres Pares, antes
de pronunciar meu voto, eu gostaria de antecipar o meu discurso
e pedir desculpas aos Pares, eu tenho um compromisso, sou
adventista e eu paro 18h30, já até passou do horário, então
vou pedir desculpas à plateia, ao público, de não continuar na
Sessão. Então, gostaria, se o senhor Presidente permitir,
agradecer a todos os Pares, a todos os amigos, a sensibilidade
com a causa minha e do Jair e quero agradecer a minha família,
a minha esposa, a vereadora mais bonita de Rondônia,
Presidente Carla Redano, meus amigos. Eu quero agradecer a
minha mãezinha de 80 anos que me ajudou desde a minha
primeira campanha a pé, entregando santinho, onde ela fazia
os pães, eu vendia pão e salgado na rua, quero falar, mãe, que
eu me orgulho muito da senhora, obrigado por tudo. Quero
agradecer meu irmão Mário Redano, meu irmão Sidney, minha
sogra, sogro, toda família e falar, senhores, que estou aqui à
disposição de todos vocês, estou muito honrado e honrarei o
voto de cada um de vocês, de cada eleitor por uma Rondônia
melhor. Muito obrigado e eu voto SIM, senhor Presidente.

O SR. DR. NEIDSON – Voto SIM, senhor Presidente, a Chapa
única.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputado Alex Redano
- PRB, vota SIM.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Deputado Edson
Martins - MDB, como vota?

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Deputado Alex
Silva, como vota?

O SR. EDSON MARTINS – Deputado Edson Martins vota SIM,
senhor Presidente, Alex Redano Presidente.

O SR. ALEX SILVA – Senhor Presidente, meu voto é SIM, por
uma Assembleia unida e representativa. Parabéns Presidente
e a Mesa.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário)–Deputado Alex Silva PRB, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Deputado
Anderson Pereira, como vota?
O SR. ANDERSON PEREIRA – Senhor Presidente, pela
independência do Poder Legislativo e a harmonia entre os
Poderes, eu voto SIM. E parabenizo Vossa Excelência pela
eleição.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - Deputado Anderson
Pereira - PROS, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Deputada Cássias
Muletas - PODEMOS, como vota?

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Deputado Cirone
Deiró - PODEMOS, como vota?
O SR. CIRONE DEIRÓ – Senhor Presidente, quero parabenizálo pela eleição, desejar sucesso nesse 1º biênio, e voto SIM,
por uma Assembleia Legislativa forte, representando o povo
de Rondônia.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputado Cirone Deiró
- PODEMOS, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Deputado Neidson
-PMN, como vota?

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputado Edson
Martins - MDB, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Deputado Eyder
Brasil - PSL, como vota?
O SR. EYDER BRASIL – Boa tarde a Mesa, nesta oportunidade,
quero parabenizar pela eleição e desejar votos de sucesso
nesses próximos dois anos à frente da nossa Casa de Leis, a
casa do povo. Já aproveito aqui, senhor Presidente para falar
como Líder do Governo, representando o Coronel Marcos Rocha,
o seu governo e dizer que a vontade do Governador é que
realmente haja essa harmonia e essa independência entre os
Poderes e que nós, enquanto Governo, nós enquanto
Assembleia devemos e tenho certeza, senhor Presidente, que
iremos trabalhar juntos em prol do benefício e do sucesso, do
progresso do nosso Estado de Rondônia. Eu voto SIM, na chapa
do meu amigo Deputado Alex Redano, também já desejo aqui
sucesso, pode contar conosco para fazermos um excelente
trabalho pelo Estado de Rondônia.

A SRA. CÁSSIA DAS MULETAS – Voto SIM, Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - Deputado Eyder Brasil
- PSL, vota SIM.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputada Cássia
Muletas - PODEMOS, vota SIM.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Ezequiel Neiva, do PTB?

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Deputado
Chiquinho da Emater - PSB, como vota?

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente, pela continuidade
da união, da transparência e valorizando, claro, a alternância
do Poder na nossa Assembleia, voto SIM.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Por uma Rondônia forte,
pela união da Assembleia Legislativa, eu voto SIM, Alex Redano
para o 2º biênio.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) –Deputado Ezequiel
Neiva, do PTB, vota SIM.
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O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Geraldo da Rondônia - PSC?
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Antes de votar, eu quero
cumprimentar a todos, uma boa noite. Quero pedir permissão
aqui, Presidente, para eu estar cumprimentando a minha
família; sei que o tempo já está esgotando, muitos já foram
embora. Quero cumprimentar você que veio de 200, 300, 400
quilômetros para estar prestigiando esse momento tão especial
na minha vida e na vida do Parlamento do Estado de Rondônia.
Quero cumprimentar em especial aminha esposa Adriana, que
tem aí lutado, sonhado, sofrido comigo, meu filho Matheus, a
minha primogênita Amanda e a Nicolinha e em especial também
a minha irmã Marcela, que veio de Minas Gerais, três mil e
quinhentos quilômetros, e o Ronaldo, meu cunhado. Eu acho
que seria muito injusto, eu não aproveitar esse momento,
Deputado Laerte, que eles já passaram mensagem para mim
aqui; tenho que ir, tenho compromisso daqui a pouco, de voar
para ir embora. E você que torceu sempre por mim, eu acredito
que 90% sabem da minha história, depois das eleições dia 7
de outubro. Agradeço muito a Deus por esse momento tão
gratificante na minha vida, agradeço a todos meus amigos, os
eleitores do Estado de Rondônia. Deputado Alex Redano, pela
continuidade do Estado de Rondônia, pela seriedade, pela
democracia, voto SIM, meu irmão, estamos juntos pelo Vale
do Jamari e o Estado de Rondônia, por Ariquemes. Um abraço.
Obrigado.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) –Deputado Geraldo da
Rondônia - PSC, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Deputado Ismael
Crispin - PSB. Vou declarar o voto não somente na pessoa do
Deputado Alex, mas, de toda composição, pela continuidade,
pela abertura do diálogo, pelo progresso e pela união do Estado
de Rondônia, eu voto SIM, senhor Presidente.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputado Ismael
Crispin - PSB, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) –Como vota o
Deputado Jair Montes - PTC?
O SR. JAIR MONTES – Presidente Laerte, antes de proferir
meu voto, eu quero também fazer como o Deputado, meu amigo
Redano, que será o próximo Presidente do 2º Biênio. Eu quero
dedicar essa minha posse e o meu mandato de deputado
estadual, em primeiro lugar a Deus, a minha família e o povo
de Rondônia e as pessoas que me ajudaram. Eu passei
momentos difíceis, não de agora, de há tempos, eu cheguei
aqui porque Deus permitiu que eu chegasse. E eu quero falar
aqui para a minha esposa Leilane, que está aqui grávida de 8
meses, da qual eu amo muito, muito obrigado minha esposa
por estar comigo nesses momentos difíceis e em especial aos
meus filhos Jair Júnior e Larissa Montes. Só Deus sabe o que
nós temos passado, mas, Deus é grande e é maravilhoso em
minha vida. Muitos me criticam, os que não me conhecem e os
que me conhecem, me aplaudem, porque sabem quem eu sou
e sabem do meu caráter. Presidente, chegar a deputado
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estadual, quando eu ouço o deputado estadual Luizinho Goebel,
falando que sua mãe tem 84 anos de idade e está aqui ainda
para ver esse momento importante na sua vida; quando vejo
o futuro Presidente Alex Redano falar que sua mãe está aqui,
eu tenho a tristeza de não estar aqui a minha mãe, já falecida,
uma humilde parteira, que fez de tudo para criar os filhos com
muita honestidade. E hoje eu realizo um sonho, um sonho
meu e um sonho da minha família de chegar a deputado
estadual. Eu fiz dois mandatos de vereador nesta Capital e fui
um exemplo de vereador nesta Capital e eu tenho um
compromisso de ser um dos melhores deputados estaduais
do Estado de Rondônia e isso eu vou cumprir e eu tenho o
compromisso por cada vigilante deste Estado, esse vigilante
que me ajudou com quase três mil votos dentro do Estado de
Rondônia, de trabalhar com o Executivo Estadual, de retornar
os vigilantes para as escolas estaduais e tenham a certeza,
muito obrigado a cada um de vocês Deputados, pela
oportunidade e pela chance que estão me dando. Eu estou me
tornando o primeiro Secretário, eu quero fazer essa Secretaria,
como fez o Deputado Lebrão, que foi um exemplo de Secretário
nessa gestão do Deputado Maurão de Carvalho. Tenha a
certeza, Deputado Alex Redano, Vossa Excelência como
Presidente, Vossa Excelência terá em mim um escudo e acima
de tudo um grande amigo e farei de tudo, com toda honradez
e farei de tudo, acima de tudo, com toda honestidade de fazer
o melhor de mim para que possamos ter uma unidade no
parlamento estadual. No mais muito obrigado, meu voto é SIM,
Presidente. Meu voto é SIM pela continuidade, meu voto é
SIM por essa Mesa Diretora, tanto da primeira quanto da
segunda, que graças a Deus foi de maneira republicana. Que
Deus abençoe a todos. Obrigado.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputado Jair Montes
- PTC, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Deputado Jean
Oliveira - MDB.
O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, no mesmo
caminho do primeiro voto do 1º biênio, votamos pelo diálogo,
por uma independência harmônica com os Poderes e para
que a Assembleia continue no mesmo trilho de forma alternada,
mas que a gente possa ter uma Assembleia bem
representativa, a continuidade eu voto SIM, a chapa “Por uma
Ale Representativa”.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputado Jean Oliveira
- MDB, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário)– Como vota o
Deputado Jhony Paixão - PRB?
O SR. JHONY PAIXÃO - Boa tarde, meu Presidente,
parabenizo pela Mesa Diretora, desejo todo sucesso, que o
Criador esteja aí derramando bênçãos sem medidas sobre
esse mandato, sobre essa Mesa Diretora. Por um Estado mais
forte, por uma Ale mais representativa, eu voto SIM na Chapa
1, Alex Redano.

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

Nº 30

10ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

21 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 447

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputado Jhony Paixão
- PRB, vota SIM.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) –Como vota
Deputada Rosângela Donadon - PDT?

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Laerte Gomes - PSDB?

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Presidente, o meu voto é
SIM. Quero aqui parabenizar o nosso amigo e futuro Presidente
do 2º biênio, Alex Redano, Jean Oliveira, em nome de Vossas
Excelências, cumprimentar e parabenizar toda Mesa que vai
compor para o 2º biênio. Meu voto é SIM, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) –Senhor Secretário, o
nosso voto ao nosso companheiro Alex Redano e toda sua Mesa
Diretora é o voto SIM, um voto muito feliz, Deputado Alex, por
a gente ter construído junto com os colegas todo esse processo
eleitoral de uma forma muito transparente, muito republicana
e de muito respeito e com certeza nos uniu mais ainda em
amizade, em consideração. Voto SIM, para o nosso companheiro
Deputado Alex Redano e toda sua Mesa Diretora.
O SR. DR. NEIDSON (2 Secretário) – Deputado Laerte Gomes
- PSDB, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - Como vota o
Deputado Lazinho da Fetagro - PT?
O SR. LAZINHO DA FETAGRO –Voto SIM, senhor Presidente.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputado Lazinho da
Fetagro - PT, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - Como vota o
Deputado Lebrão - MDB?
O SR. LEBRÃO – Mais uma vez eu quero parabenizar todos os
membros tanto da primeira quanto da segunda Mesa, desejar
sucesso a todos vocês, que nós possamos juntos fazer o
trabalho que a população do Estado de Rondôniatanto merece.
Voto SIM, senhor Presidente. Parabéns a todos.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) –Deputado Lebrão MDB, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Luizinho Goebel - PV?
O SR. LUIZINHO GOEBEL – Senhor Presidente, meu voto é
SIM.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) - Deputado Luizinho
Goebel - PV, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Como vota o
Deputado Marcelo Cruz, do PTB?
O SR. MARCELO CRUZ – Senhor Presidente, parabéns pela
eleição, dizer que Vossa Excelência está mais elegante, viu
Presidente. O meu voto é SIM, com toda certeza e com muito
orgulho, meu amigo Alex Redano. Parabéns.
O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputado Marcelo
Cruz - PTB, vota SIM.

O SR. DR. NEIDSON (2º Secretário) – Deputada Rosângela
Donadon - PDT, vota SIM.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) - Concluída a
votação, senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Nesse momento vou
proclamar o resultado da votação. Portanto, com 24 votos
favoráveis foi eleita a Chapa denominada ‘Por uma Assembleia
Representativa’ para gerir o destino da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia no 2º Biênio da 10ª Legislatura,
composta dos seguintes membros:
- Presidente Alex Redano;
- 1º Vice-Presidente Jean Oliveira;
- 2º Vice-Presidente Marcelo Cruz;
- 1º Secretário Jair Montes;
- 2º Secretário Cirone Deiró;
- 3º Secretário Alex Silva;
- 4º Secretário Jhony Paixão.
Informamos que a Chapa ora eleita somente tomará
posse no dia 1º de fevereiro de 2021.
Uma salva de palmas aí à chapa eleita para o 2º biênio.
Parabéns Deputado Alex e toda Mesa Diretora, com certeza
vamos já, desde agora, com certeza já vamos fazer um trabalho
conjunto na Assembleia Legislativa.
Senhoras e senhores Deputados, neste momento
estaremos concedendo a palavra aos Deputados que se
inscreveram para fazer uso da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Jean de Oliveira,
por três minutos.
O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente Laerte Gomes,
Senhores Deputados, senhoras Deputadas da Mesa Diretora,
quero aqui nesse momento, acredito que esse momento é um
momento de agradecimento e de seguimento no trabalho,
agradecer a família, agradecer aos amigos, a todos que
acreditaram no nosso trabalho, agradecer a nossa equipeque
se empenhou para que o nosso mandato fosse um mandato
representativo. Mas, o agradecimento maior com toda certeza
é a Deus por ter nos guardado, nos dado força, nos mantido
em pé, para que a gente pudesse lutar e buscar melhorias
para a população do Estado de Rondônia. Eu quero aqui
agradecer aos familiares e amigos que vieram dos municípios
mais distantes da nossa querida Rondônia, que vieram participar
desse momento que a cada momento, ele se torna único. Pela
terceira vez, tomo posse como deputado estadual; mas, que a
cada posse, é momento de entusiasmo, é um momento de
comprometimento com esse Estado e com as pessoas que aqui
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vivem. Eu quero dizer, senhor Presidente, que Rondônia me
deu a oportunidade de ser o segundo deputado mais votado
deste Estado, com meus vinte nove anos de idade consegui
conquistar o terceiro mandato de deputado estadual, o quarto
mandato eletivo com vitória, chegando a essa eleição a 17.823
votos e eu quero dizer a cada amigo e aqueles que me
acompanham nessa batalha, que nós podemos fazer ainda mais,
nós conseguiremos fazer muito mais por Rondônia, o meu
entusiasmo, a minha determinação, a minha força de vontade
de ver Rondônia ainda melhor, de ver as pessoas que aqui
vivem com mais oportunidade. Esse é o meu compromisso nos
próximos quatro anos, batalhar, lutar para que Rondônia
desenvolva e seja um Estado progressista como é de natureza.
Muito obrigado, colegas Deputados; muito obrigado a cada um
que votou nesta chapa; que acabou de ser eleita para o segundo
biênio; uma Chapa denominada Por uma Assembleia mais
representativa, por uma Assembleia que vai lutar pelos anseios
da população. Obrigado, senhores Deputados por acreditarem
em nós, por fazer a alternância desta Mesa Diretora que irá
suceder no segundo biênio. Muito obrigado e boa sorte
Presidente, boa sorte colegas para que façam o melhor pelo
Poder Legislativo para a população de Rondônia. Muito obrigado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) –Obrigado, Deputado
Jean. Obrigado pelas suas palavras.
Para fazer uso da palavra por três minutos, o Deputado
Lazinho da Fetagro.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Cumprimento Vossa Excelência,
parabenizo pela eleição da Mesa, desejo um grande trabalho
assim como ao nobre Deputado Alex, e elevem o nome da
Assembleia ao patamar que ela merece, as duas direções
eleitas. Quero agradecer a Deus, principalmente por estar aqui
hoje, e vocês sabem que mais do que nunca eu tenho que
agradecer a Deus por estar nesse momento aqui. Agradecer a
minha família, a minha esposa que está aqui presente, a D.
Rose; agradecer a todas as lideranças do Estado todo, que em
cada município buscaram voto, que não são votos meus, mas,
votos deles, de cada município que eles buscaram, cada um
que pediu voto, cada um que fez a campanha a seu modo, nos
trouxe a quinta maior votação do Estado de Rondônia nessa
legislatura. Só tenho a agradecer, agradeço a todos os Pares
que deixaram esta Casa neste mandato, que nos ensinaram e
contribuíram conosco. A todos os funcionários da Assembleia,
a toda imprensa que cada vez mais possa transmitir a verdade,
a realidade para o nosso povo. Agradeço a todos que no governo
me ajudaram, ao Ezequiel que está aqui, ao Katatal que está
ali, que no trabalho conseguiu realizar um grande trabalho.
Parabéns pela eleição de vocês, aos novos sejam bem-vindos,
que Deus nos abençoe e consigamos respeitar o nosso Estado
e o nosso povo. Muito obrigado, senhor Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) –Obrigado, Deputado
Lazinho. Deputado Lazinho passou por um momento difícil, mas,
Deus foi fiel, Deputado Lazinho. Parabéns a Vossa Excelência e
a sua família.
Com a palavra agora, por três minutos, o nosso Deputado
Adailton Fúria.
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O SR. ADAILTON FÚRIA – Boa tarde senhor Presidente,
cumprimento aqui a Mesa Diretora da Assembleia;
cumprimento a todos que se fazem presentes aqui nesta tarde
maravilhosa, uma tarde que irá, que tem tudo para mudar a
cara do Estado de Rondônia. Agradeço a todos meus familiares
que se fazem presentes, os meus amigos presentes aqui hoje,
a minha esposa Joliane, meu filho Miguel, meu filho Artur, o
meu pai, senhor Romilton, que se faz presente, a minha mãe,
D. Leonice, que aqui eu faço questão de citar, senhor Presidente,
passou 90 dias, há dois anos, ela passou 90 dias numa UTI
aqui na Capital e eu só pedi uma coisa a Deus, que ela pudesse
acompanhar esse momento, um momento que Deus já havia
preparado para mim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com
dez anos eu já vendia picolé na cidade de Cacoal e com a
separação dos meus pais naquele momento, eu via que eu
tinha que ganhar um espaço, eu tinha que ganhar a minha
vida e a partir dali eu busquei tudo, eu queria alcançar aquilo
que estava longe. Vim morar aos treze anos aqui na Capital,
Porto Velho, com o meu avô e com a minha mãe. A gente
morava numa casa, a casa do meu avô, era uma casa que a
gente estava de favor, e eu me lembro de uma ocasião e aqui,
senhor Presidente, por várias vezes, eu vendi cupuaçu batendo
de bicicleta de porta em porta dessa grande Capital e na
oportunidade uma vez eu cheguei cansado, já era tarde da
noite e tinha um prato de torresmo, mas, tem coisa que marca
a vida da gente e aí eu estava com tanta fome, que eu
praticamente peguei todos os torresmos que ali estavam e aí
meu vô era um senhor muito ignorante, meu vô me deu um
tapa na nuca e aquele prato virou no chão e uma cena me
marcou muito, a minha mãe pegou o prato que ela estava e
entregou em minhas mãos. Foi lá sem dizer nada, pediu para
mim: “meu filho fique tranquilo”. Eu agradeço, mãe, eu
agradeço porque eu construí cada passo para estar aqui hoje,
me tornei vereador no município de Cacoal, assumi uma
Câmara, em uma Câmara conservadora, que nos primeiros
dias de mandato, as pessoas me tacavam pedras. Me tornei o
segundo Secretário da Casa, lutei muito por aquela população.
Denunciei um dos maiores esquemas de corrupção existente
na cidade de Cacoal, denunciei tudo aquilo que pouca gente
teria coragem de denunciar. Em 2016, senhor Presidente, as
pesquisas me apontavam ser ali em Cacoal um dos vereadores
mais votados da história daquele município, foi quando optei
por concorrer para prefeito de Cacoal e coloquei nas mãos de
Deus. Não venci as eleições, mas, tive 12.870 votos, sozinho,
com a cara e com a coragem, nós tivemos uma votação
histórica. Passei dois anos dizendo: dois anos fora da política
não é fácil. Mas, Deus sempre abriu portas, foi quando surgiu
a oportunidade de ser candidato a deputado estadual e sai do
município de Cacoal com mais de 10 mil votos, tendo 12.859
votos no Estado de Rondônia. Hoje utilizo esse microfone para
agradecer a cada um desses votos e a cada um dos parceiros
que se fazem aqui presentes que acompanharam a nossa
caminhada e sabem o quanto nós lutamos para chegarmos
até aqui, e pode ter certeza que muito mais nós iremos lutar
pela frente, porque a nossa caminhada, ela só está começando.
Obrigado Cacoal pelas oportunidades, obrigado Rondônia por
tudo e com certeza eu tenho comigo que nós iremos fazer
uma gestão diferente e inovadora na Assembleia Legislativa.
Obrigado.
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O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado Deputado
Fúria. Com a palavra por três minutos, o Deputado Anderson
Pereira.
O SR. ANDERSON PEREIRA –Senhor Presidente, Deputado
Laerte Gomes, nobres colegas Deputados e Deputadas, a quem
eu cumprimento aqui todos os presentes, meus familiares, a
minha mãezinha que está aqui acompanhando essa Sessão,
com 74 anos eu tenho esse privilégio de ela estar me vendo e
me prestigiando e eu mais prestigiado ainda, a minha família e
todos os meus amigos, todos os companheiros de trabalho
que acompanham a nossa labuta no dia a dia. Eu quero aqui
oferecer esse mandato a vocês, a minha família, que é a minha
base, a minha sustentação, a todos os trabalhadores do Estado
de Rondônia, aos meus 11.429 votos, aos meus eleitores que
me contrataram para estar aqui neste Parlamento por quatro
anos. Com a minha voz nesta tribuna e com a minha atuação
na sociedade buscarei com todos os meus esforços bem
representá-los, com coerência, com transparência, com
eficiência, com respeito e principalmente com responsabilidade.
Quero pedir aos nobres Parlamentares, para que juntos
possamos trabalhar pelo progresso e o crescimento do nosso
Estado. Buscando melhorias para a educação, para a saúde do
nosso Estado, que está precisando da nossa atuação; para a
segurança pública, sistema penitenciário e sistema
socioeducativo deste Estado que a população não aguenta mais
esse sistema arcaico, que não recupera o ser humano. Assim,
nessas curtas palavras, eu encerro o meu discurso, pedindo a
todos os presentes, uma salva de palmas aos agentes
penitenciários e socioeducadores deste Estado de Rondônia
que estão numa luta por busca de valorização e eu estou
ombreado ao lado deles, peço a todos os presentes que
aplaudam essas categorias que estão em luta e eu estou aqui
para ser a voz de vocês nesse Parlamento. Obrigado senhor
Presidente.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Anderson. O Deputado Anderson que toma posse hoje nessa
Sessão, no mandato passado assumiu no lugar da nossa
saudosa Deputada Lúcia Tereza, a qual a gente aqui registra e
fez um belo mandato.
Deputado Ezequiel Neiva, por três minutos.
O SR. EZEQUIEL NEIVA – Senhor Presidente boa tarde, saudar
toda a Mesa Diretora, parabenizar a todos, saudar todo o público
aqui presente, nobres colegas Deputados, alguns já se
ausentaram. É uma alegria, senhor Presidente, poder voltar
aqui mais uma vez na condição de deputado estadual. Boa
parte de Vossas Excelências conhecem a nossa história e é
uma história de luta, uma história de muita garra, que a primeira
vez que nós disputamos uma eleição querendo estar neste
parlamento, nos faltaram 33 votos, Deputado Cirone, para estar
aqui como deputado. E eu assistia lá da plateia os colegas
tomando posse e por 33 votos eu não puder estar aqui. Mas,
em 2006 nós conseguimos nos eleger, com 10.043 votos
consegui ser deputado em 2006, fizemos um trabalho
excepcional ao longo de quatro anos como parlamentar,
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aumentamos os nossos votos em mais de 30% e na reeleição
tiramos 13.408 votos e novamente fiquei fora em virtude da
coligação, da nominata que nos apresentou naquele momento.
2014, novamente candidato, sem mandato, sem estrutura,
10.106 votos, mais uma vez me faltou 151 votos e o Ezequiel
Neiva ficou novamente primeiro suplente. Mas a garra, a
probabilidade de não vencer nunca tirou de mim a garra, a
vontade, a luta, a força de poder estar aqui como deputado
estadual. Então, 2018, novamente, eu vinha, Deputado
Anderson, brigar mais uma vez por uma cadeira que lá atrás,
eu já esperava ser minha. E dessa vez nós conseguimos 11.257
votos e Deus nos honrou e nos deu a oportunidade de estar
aqui. Quero saudar aqui os meus amigos, o Dr. Luciano,
Procurador nosso ali do DER; o Katatal que serviu como meu
auxiliar, depois ocupou a pasta de Diretor Geral, fez um belíssimo
trabalho, parabéns. Ao meu amigo, ex-deputado Cleiton Roque,
que trabalhou muito, quase que assinava ponto no DER todos
os dias, trabalhou muito pela sua região, pelo Estado. Falar a
verdade, não é Katatal, todos os dias estava lá torrando a
paciência, mas, trabalhou muito pela região dele, assim que
os Parlamentares fazem, e é assim que nós vamos fazer agora,
Cleiton, lá também. Mas, tudo isso, que eu passei, todas essas
lutas, todas essas provas, nós acabamos, Katatal, por aprender
o segredo de levar algumas pauladas, de perder algumas vezes,
mas, também de lutar. E hoje eu estou aqui mais uma vez
como deputado estadual ao lado desta Mesa Diretora que hoje
toma posse, ao lado dos meus colegas que hoje também
tomaram posse juntamente comigo; não é apenas a Mesa
Diretora que vai transformar, mas, sim os vinte e quatro
Deputados compostos aqui hoje, que vão realmente, cada um,
trabalhar irmanados nesta união que tanto aqui já foi dito, por
que o progresso, Deputado Alex, é o fruto da união entre as
pessoas, e quanto mais unidos e organizados nós estivermos,
mais forte, com certeza, nós seremos. E nós estaremos aqui,
Presidente Laerte, ao seu lado, ao lado de todos vocês para
lutar em prol daquilo que nós acreditamos ser o melhor para o
Estado de Rondônia. E o Governo e toda sua equipe não tenha
dúvida que todos os projetos que forem bons para Rondônia,
nós estaremos lá, não apenas para votar, mas, para defender,
por que este também é o nosso desejo e o nosso interesse. A
minha família muito obrigado por todo apoio, tantas lutas, tantas
noites sem dormir, tantas viagens, tantas idas e vindas, aos
meus amigos que me ajudaram ao longo do Estado, todos
vocês, não vou nominá-los, mas, todos você que abraçaram
nossa causa, que vestiram nossa camisa e também aqui de
Porto Velho. Muito obrigado, muito obrigado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) –Obrigado, Deputado
Ezequiel Neiva.
Com a palavra Deputado Dr. Neidson, por três minutos.
O próximo é o Deputado Aélcio da TV.
O SR. DR. NEIDSON – Senhor Presidente, quero agradecer a
Deus em primeiro lugar por termos sido reeleitos e agradecer
em segundo lugar minha família que está aqui presente. Temos
aí a minha esposa Simone, meu filho João Vítor que está lá me
chamando para ir embora, aguarda aí um pouquinho, minha
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filha Ana Carolina, o Célio não pode estar presente, mas, a
minha família nós temos aqui também meu irmão lá de Rio
Branco que veio aqui, o Marquinho, o Reysson que está aqui
presente. Não é fácil sermos reeleitos aqui para deputado
estadual no Estado de Rondônia, principalmente em nosso
município, que é o município de Guajará-Mirim. Tivemos alguns
candidatos do município, vários candidatos que estiveram lá
também e um município sofrido, estamos tentando ajustar
juntamente com a prefeitura melhorias para o nosso município,
e eu acredito muito que os 24 Deputados aqui unidos, eu e
mais os 23, nós estaremos unidos para trabalhar em prol de
todo Estado de Rondônia e com certeza estaremos também
unidos para ajudar o nosso município de Guajará-Mirim e Nova
Mamoré. Então, senhor Presidente, quero agradecer a presença
de cada um de vocês, a presença dos amigos, que vieram de
outros municípios e estão aqui presentes, e desejar um 2019
repleto de realizações a todos e vamos trabalhar. E quero aqui
reafirmar o meu compromisso com o Estado de Rondônia. A
única promessa que fiz nas duas campanhas que fui eleito, foi
trabalhar pelo nosso Estado, pelos cinquenta e dois municípios.
E reafirmo aqui novamente essa promessa. Um grande abraço
a todos.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado Deputado Dr.
Neidson.
Com a palavra a palavra a Deputada Cássia Muletas.
A SRA. CÁSSIA MULETAS –Boa noite a todos. Em primeiro
lugar quero aqui agradecer a Deus por estarmos aqui presentes
hoje nesta posse aqui e sendo empossada com os meus Pares,
Deputados estaduais. Quero aqui em nome do Presidente Laerte,
cumprimentar todos os componentes da Mesa e dizer, Deputado
Laerte, estamos juntos aí para lutar por uma Rondônia melhor,
tenho certeza que Vossa Excelência vai colocar esta Casa, não,
guiar esta Casa como vem guiada pelo Presidente Maurão ou
ainda melhor, eu isso espero. Quero parabenizar a Mesa, quero
parabenizar todos os Deputados empossados hoje e quero hoje
aqui só agradecer, acabei fazendo um discurso, mas, não vou
ler o meu discurso hoje, vou deixar para ler depois lá no plenário
da Assembleia. Quero aqui agradecer cada apoiador que aqui
está, do meu município, do meu Estado de Rondônia. Quero
agradecer o prefeito aqui o prefeito Cláudio e em nome dele
eu quero agradecer todos os prefeitos presentes, como o
Presidente da AROM. Quero agradecer em especial o meu
esposo João da Muleta, porque sem ele, eu tenho certeza que
eu não tinha chegado aonde cheguei. Quero agradecer aqui
também os meus apoiadores, o meu município de Jaru e toda
região, mas, em especial ao meu Estado de Rondônia, aonde
obtive voto em quarenta e oito municípios. Quero agradecer
essa população que confiou o seu voto em mim, e dizer para
vocês, vou retribuir com muito trabalho na Assembleia
Legislativa. Quero agradecer aos Deputados por ter confiado o
seu voto como Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, isso
é uma honra para mim. Quero agradecer em nome do Amauri,
o ex-deputado desta Casa e em nome da Carmem Gon, exdeputada desta Casa, minha irmã e meu cunhado Amauri, eu
quero agradecer toda população presente. Quero agradecer
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todos os meus familiares que saíram de longe para estarem
aqui hoje. Quero agradecer a minha filha Andressa e Maria
Eduarda, porque sempre me deu força para eu chegar aonde
eu cheguei também. Quero agradecer a minha sogra, com 80
anos fazia política ali para a Cássia dos Muletas. Obrigada
minha sogra Narcisa. Quero agradecer e lutar pelas crianças
do Estado de Rondônia e pelas mulheres. Quero agradecer a
Maria Eduarda. Maria Eduarda, a vó vai falar sim de você, que
ontem ela falou assim: “vó, você vai falar de mim no seu
discurso?”. Maria Eduarda um abraço e dizer para você que a
vó te ama demais. Obrigada família, irmãos, genro Guilherme
Erse que também me ajudou muito. Eu quero agradecer cada
um de vocês, muito obrigada e que vocês fiquem com Deus,
porque Ele é a melhor companhia. Obrigada a todos.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, nossa 2ª
Vice-Presidente, Deputada Cássia Muletas.
Com a palavra o Deputado Alex Silva, por três minutos.Pr.
Alex, me permita essa liberdade de chamá-lo de Pr. Alex.
O SR. ALEX SILVA – Obrigado. Boa noite, pessoal! Boa noite,
senhoras e senhores! Boa noite, senhor Presidente!
Quero saudar aqui a Mesa. Parabenizar tanto do
primeiro biênio como a do segundo biênio.Boa noite a toda
imprensa aqui presente! E a todos os senhores e senhoras
que nos assistem também agora, via redes sociais.
Meu discurso será bem breve e curto. Obviamente que
primeiramente que eu quero agradecer a Deus pelo prazer,
pelo privilégio que Ele me deu de estar aqui hoje dentre os 24
Deputados estaduais de Rondônia. Quero aproveitar e
parabenizar também aos meus companheiros. Que o nosso
mandato ao longo destes quatro anos, Presidente, seja de
muitas bênçãos e muitas vitórias.Agradecer a Deus acima de
tudo, claro. Agradecer a minha esposa Rosana, que está aqui,
pela paciência, e dizer que Deus nos honrou, meu amor, desde
a nossa campanha de 2014 onde nós ficamos de 1º Suplente,
e Deus, Ele cumpriu a sua palavra. Mesmo não sendo candidato
nesta eleição de 2018, e a cinco dias da Convenção nos
lançamos. Deus, Ele cumpriu a sua promessa em nossas vidas.
Claro, foram 9.995 votos recebidos aqui no Estado. Eu quero
agradecer a todos, todos, pelo prazer de ter recebido esse
voto de confiança.Quero agradecer aqui em especial a todos
os pastores da instituição na qual eu faço parte, que é a Igreja
Universal do Reino de Deus. Todos os pastores, esposas, todos
os grupos, todos os projetos, evangelização, grupo jovem,
todos os membros, todos aqueles que deram um voto de
confiança a pedido destes membros.Quero agradecer a minha
família que mesmo de longe torceu por mim, orou por mim e
sempre lembrou de mim. E quero aqui agradecer
especialmente a equipe que esteve conosco ao longo desta
campanha. A todos que fizeram parte. Afinal de contas eu não
cheguei aqui sozinho, teve uma equipe, teve um trabalho. O
Bispo Célio Lopes que foi fundamental para isso, Pr. Abraão, e
em nome destes dois eu parabenizo a todos, todos que
trabalharam incansavelmente para que esse dia chegasse.
Quero agradecer aqui a presença do Bispo Santos, do
Pr. Saleno e dos demais Pastores e a equipe que está aqui
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presente. Então muito obrigado. Deus abençoe o nosso
mandato, Presidente, que seja de muitas vitórias, Deputada
Cássia, Deputada Rosângela, Deputado Crispin, Deputado
Chiquinho e os demais companheiros que aqui estão, que Deus
nos abençoe e em defesa da família, o Deputado Alex Silva
está à disposição de todos. Deus abençoe e obrigado!
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Pr. Alex.
Eu quero fazer uma correção, e pedir desculpas Deputado
Jhony, porque me passaram uma relação e o seu nome aqui
não está na ordem.
Então com a palavra o Deputado Jhony Paixão.Me
desculpe, me perdoe, porque a relação, o senhor não está de
terno, está de farda, eles acharam que Vossa Excelência não
era deputado, mas ele é aí foi um dos deputados dos mais
votados do Estado. E sua mãe está aqui também, não é
Deputado Jhony?
O Deputado Jhony vai entrar de bicicleta, o Regimento
não permite, mas, hoje ele merece.
O SR. JHONY PAIXÃO – Antes de mais nada, cumprimento a
Mesa em nome do Presidente e destas duas representantes,
as quais embelezam na verdade a figura do nosso Presidente,
a Deputada Cássia e a Deputada Rosângela. Com certeza, viu
meu Presidente, é a Mesa mais bonita que a Assembleia
Legislativa já teve.
E antes de iniciar o meu discurso, primeiramente
agradecer ao nosso Criador, Deus Todo Poderoso, porque nós
sabemos que sem Ele seria impossível estarmos aqui agora
proferindo palavras aos senhores e olhando nos olhos com
esta sinceridade na qual estamos agora.Agradecer também a
minha mãe e minha avó, pessoas estas que foram mãe e pai
para mim, um exemplo a ser seguido. Saibam vocês duas que
todo o ensinamento, todo local, toda vitória a qual chegaremos,
eu devo a vocês. Ao ensinamento, as nossas dificuldades,
nossas limitações. Como minha vozinha está ali, Dona Rosária,
Roseli, meu irmão Renato, a Maíra, o Luan, meus irmãos. Uma
frase dita que ‘o aço mais forte, ele é construído no fogo mais
intenso’. Então entendemos que as dificuldades as quais eu
tive na minha vida me forjaram para ser a pessoa que sou
hoje. Agradeço a toda a minha família que está aqui presente.
Agradeço a equipe, a nossa equipe preparada por Deus Todo
Poderoso, das quais poucas pessoas acreditavam que
chegaríamos provando que Ele não escolhe os capacitados,
Ele capacita os escolhidos.Eu gostaria meu Presidente, de deixar
uma palavra, mas, antes em agradecimento, agradecer a
pessoa que me colocou interesse pela política. Poucas pessoas
sabem, eu era enojado pela política, nunca fui assessor de
ninguém, nunca trabalhei para ninguém da política. A segunda
vez que eu estive na Câmara Municipal, eu fui como Vereador,
só para os senhores terem uma ideia da minha vida política.
Foi o Jacques Testoni, o dia em que eu entrei no gabinete
daquele homem eu vi tanta seriedade na forma dele trabalhar
em Ouro Preto do Oeste que colocou no meu coração o
interesse pela política de ajudar ao próximo. Junto dele o Ivo e
o assessor Mozaniel. Muito obrigado a vocês dois.E a outra

21 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 451

pessoa que eu não deixaria de agradecer, o nosso Governador
Confúcio Moura, Presidente Deputado Laerte. Quando nós
estivemos reunidos com ele e mostramos a proposta das Escolas
Militarizadas, eu, Cabo Jorge, Ferreira, e até então, o Deputado
Airton Gurgacz. A realização deste projeto foi de 80% do nosso
mandato. Porque nós entendemos ali que com apenas seis
meses de mandato essa Escola Militarizada saiu, então nós
entendemos que estávamos debaixo da graça do Deus Todo
Poderoso.Mas a palavra que eu deixo neste momento ela está
em I Samuel 2:6-7: “O Senhor é o que tira a vida e a dá; faz
descer à sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor
empobrece e enriquece; Ele abaixa e também exalta. Levanta
o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o
fazer assentar-se entre os príncipes, para fazer herdar o trono
de glória”. Eu tenho certeza que nós faremos um excelente
mandato porque estamos aí debaixo da graça de Deus Todo
Poderoso, porque Romanos 13, diz que nós somos autoridades
constituídas por Deus, e esta mesma Bíblia diz que onde dois
ou mais concordarem em oração Ele também concordará.Então
esta Mesa hoje é fruto de oração. Nosso Presidente, fruto de
oração. E sabemos que vamos lutar incansavelmente em favor
do menor, em favor das pessoas que necessitam.
Já finalizando, só trazer ao conhecimento de vocês. Uma
das poucas fardas que posso usar é esta daqui, Presidente
Laerte Gomes, a nossa túnica, porque a nossa legislação, o
nosso regulamento diz que o Militar uma vez eleito, ele tem
que sair das suas funções. Desde os sete anos de idade o meu
maior sonho era ser Policial Militar, eu tive que abrir mão deste
sonho para poder ingressar na política como Vereador. Eu
aposentaria na Polícia Militar aos 48 anos de idade. Tenho uma
ficha individual impecável, com mais de 58 elogios. Eu não
entrei na política porque deu tudo errado na minha vida
profissional. Eu entrei na política porque o Criador falou: vai! E
eu fui, estou aqui! Para Vereador eu gastei R$ 1.500,00. Para
deputado se eu contar para os senhores, Vossas Excelências
vão falar: impossível. Mas, para Ele não é impossível. Quando
Ele quer até quem tenta atrapalhar, ajuda. “Mas, Deputado
Jhony, Vossa Excelência deixou uma estabilidade financeira para
entrar como Vereador?” Sim. “Mas, a conta não fecha”. Eu
sei.Mas, uma coisa eu digo para os senhores, quando eu tiver
meus 73 anos de idade caminhando pela Avenida Brasil, eu
vou ouvir em alto e bom som lá na escola militarizada, que foi
militarizada graças ao nosso Governador Confúcio Moura. Mil
e poucos alunos cantando o Hino Nacional. Vou olhar para trás
e vou dizer: Todo sacrifício valeu a pena!Então eu peço aos
senhores que continuem colocando nosso nome em oração,
nos dando sabedoria de Salomão, e que nós possamos ter as
decisões mais acertadas possíveis que é em favor da
comunidade, em favor de vocês.
E só para deixar externado aqui, coloquei a bicicleta.
Viemos de bicicleta de Ji-Paraná a Porto Velho. Quero agradecer
do fundo do coração ao Delegado Araújo que foi quem nos
levou, nos mostrou a possibilidade da Lei que foi promulgada
dia 04 de outubro do ano passado, imposto retido no petróleo
para mobilidade urbana e em especial ciclovias, ciclofaixas.
Através daquela reunião que nós tivemos com ele iniciamos
um abaixo assinado, no qual entregaremos nas mãos do
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Governador, já com o estudo de viabilidade em algumas ROs
para implantarmos ciclovias e as ciclofaixas. Não só para as
pessoas que praticam este esporte, mas, para aquelas que
têm na bicicleta o seu único meio de locomoção.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Conclua sua fala,
Deputado.
O SR. JHONY PAIXÃO – Que saem de suas casas sem a certeza
do retorno, é para essas pessoas que nós vamos legislar, é
para essas pessoas que nós somos representantes.
Meu Presidente, finalizo a minha fala, que o Criador nos
leve na mesma segurança que nos trouxe aqui. Que nós
possamos juntos construir uma Rondônia mais forte, uma
Rondônia mais digna, uma Rondônia mais solidária para a
população.Muito obrigado. Tenham boa noite!
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jhony Paixão, nosso colega Deputado de Ji-Paraná.
Com a palavra o Deputado Cirone Deiró.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Boa noite senhores, senhoras aqui
presentes. Não vou me delongar meu Presidente, no discurso
devido o adiantar do horário. Mas, eu não poderia deixar de
fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer
primeiramente a Deus por me oportunizar este mandato. Este
mandato é uma promessa de Deus na minha vida.Quero aqui
agradecer ao meu pai o Zilton, minha mãe Jacirene, meus
irmãos Elson, Emerson, Ederson, Elcirene e Éder; minha esposa
Noeli, meus filhos Bruno, Taysa, meus familiares aqui presentes.
Quero agradecer a vocês pela paciência, por me tolerar fora
da nossa casa para buscar o voto e fazer as visitas. Quero
agradecer pelo incentivo de cada um de vocês, pelo amor que
vocês dispensam a mim.Quero aqui agradecer ao senhor Tozzo
e a sua família que aos dezesseis anos de idade me oportunizou
começar a minha vida profissional. Hoje somos empresários,
sócios juntos aqui no Estado de Rondônia, ele e a sua família
me oportunizou. Não posso deixar de ser grato a ele.Quero
agradecer a então Deputada Estadual Glaucione Rodrigues, hoje
Prefeita de Cacoal, todo o seu Grupo. Ela me colocou, Presidente,
como Agente Público, fui vice-prefeito na cidade de Cacoal por
dois anos, tivemos um desafio muito grande naquela cidade,
mas, trabalhamos lado a lado para melhorar a vida daquele
povo. E a nossa amada Prefeita me ajudou nesta caminhada a
conquistar este mandato, então eu sou muito grato a ela, mas,
nós não podemos virar as costas aquelas pessoas que nos
abraçam. Está aqui hoje toda a minha equipe que me ajudou
voluntariamente neste mandato. Percorreu ruas, casas, levou
xingões, foi em outras cidades, às vezes passou fome e frio,
debaixo de chuva, no sol quente, mas, foram lá pedir o voto e
buscar o voto.Sou muito grato a cada um de vocês. Vocês que
se deslocaram de vários municípios de Rondônia para estar
aqui hoje. Obrigado a cada um de vocês, por estar na minha
equipe, por acreditar no Cirone Deiró. Quero agradecer de todo
o meu coração. Eu não posso deixar de agradecer alguns
amigos empresários que estão aqui presentes também, que
vieram nos prestigiar mesmo na sexta-feira à tarde e vieram
aqui nos cumprimentar e prestigiar.Cumprimentar os prefeitos
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aqui presentes, os vice-prefeitos, os vereadores, diretor Katatal
que tanto nos atendeu, tanto nos ensinou como agente público
ali no DER. Então ficam aqui os meus votos de agradecimento.
E vocês podem ter certeza que vocês vão ter um Deputado
atuante, um Deputado estadual que fará as coisas com
honestidade, com transparência, a política pede isso e nós
faremos com muito vigor a fiscalização, mas, também traremos
ideias para o Governo de Rondônia para nós implementarmos
a nossa arrecadação e a nossa renda.E sabemos que Rondônia,
Presidente, é um Estado que tem a vocação agrícola,
precisamos fortalecer a agricultura familiar, os nossos
produtores o nosso agronegócio, só assim nós poderemos
alcançar aquelas pessoas que mais precisam no nosso Estado
fazendo a nossa assistência social.Obrigado povo de Rondônia.
Obrigado Cacoal. Obrigado Cone Sul. Obrigado Estado por nos
eleger, 9.962 votos de confiança do povo de Rondônia em
Cirone Deiró. Fica aqui a minha gratidão e meu abraço.
Obrigado Rondônia!
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Cirone.
Com a palavra o Deputado Chiquinho da Emater, por
três minutos.
O SR. CHIQUINNHO DA EMATER – Quero aqui saudar a Mesa
e já parabenizar a todas Vossas Excelências, Deputado Laerte,
e dizer que conte com a gente lá na Assembleia para ajudar
esta Assembleia, sempre uma Assembleia forte, e que dê
orgulho ao povo de Rondônia.Quero também desejar ao
Deputado Alex, meu colega meu amigo também, todo sucesso
no 2º Biênio.Quero aqui agradecer a Deus por este momento,
que era um sonho meu de chegar ao Parlamento de Rondônia.
Eu que fui Prefeito lá na minha querida Cabixi, fui vice-prefeito,
fui candidato em 2014, não tive sucesso, mas, fui bem
votado.Quero neste momento agradecer ao ex-governador
Confúcio Moura por ter dado a oportunidade de eu ser o
Presidente da minha querida empresa Emater/Rondônia. Quero
também agradecer ao ex-governador também Daniel Pereira
e ao Cleiton Roque, que me levaram, que me convidaram para
ir para o PSB, e assim tivemos o sucesso de sermos
eleitos.Quero agradecer a minha família. Meu filho Matheus,
a minha esposa Beth, aos meus cunhados que estão aqui e
vieram e tão longe. Aos meus queridos irmãos que vieram lá
de Pernambuco: Tião, Rênia, a minha cunhada Marta, ao meu
cunhado Mendo, a minha sobrinha Carol. Leve um grande beijo
a minha mãe, aos meus outros irmãos, aos meus tios, a minha
família querida.Quero agradecer a todos que tiveram comigo
nesta luta para vencer essa eleição, que não foi fácil, mas, o
caminho do bem; chegamos ao sucesso.Saudar também o
Wilson, do BASA que está aqui. A todas as pessoas que aqui
estão; Katatal, você também do DER que me deu tanta força.
Aos amigos do Idaron, aos meus amigos da SEDAM, aos meus
amigos do Ministério da Agricultura, da Embrapa. E vocês
podem ter certeza que vocês vão ter lá um técnico responsável
para ajudar Rondônia cada vez ser melhor, mais forte,
maior.Quero dizer a meus amigos que estiveram comigo do
Cabixi a Guajará-Mirim, de Machadinho a Costa Marques, que
vocês vão ter um deputado atuante, um deputado do
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agronegócio, mas, principalmente da agricultura familiar, para
fortalecer os pequenos que é a maior agricultura familiar deste
País se encontra em Rondônia.Deputado Laerte, vamos criar
muitos programas para ajudar o nosso povo e nossa gente
que construiu este Estado tão bonito e tão grande. Então meus
amigos é o momento de agradecimento, é o momento de
agradecer a Deus, de agradecer à família, de agradecer aos
amigos que fizeram com que eu chegasse aqui e ser deputado
estadual. Obrigado Rondônia! Essa Rondônia forte, grande e
que nós temos que continuar fazendo com que ela cresça cada
vez mais na geração de emprego e renda. Na geração de
oportunidades, Rondônia do sonho de todos nós. Um grande
abraço!
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Chiquinho.
Com a palavra por três minutos, o Deputado Eyder Brasil.
O SR. EYDER BRASIL – Boa noite a todos mais uma vez.
Gostaria de mais uma vez parabenizar à Mesa em nome do
Presidente Laerte Gomes, desejar sucesso nestes próximos
dois anos. O sucesso da Mesa é o sucesso nestes próximos
dois anos. O sucesso da Mesa é o sucesso de toda a Casa,
senhor Presidente, e pode contar com o nosso apoio para isso.
Desejar também sucesso ao meu amigo Alex Redano pela sua
eleição e que possa também ter bastante sucesso. E rogo a
Deus que nós sejamos parte deste sucesso nestes próximos
quatro anos.Como muitos já disseram a palavra hoje que nos
resume é gratidão. Todos aqui, lindas histórias de vida, a minha
também não é diferente.Mas, eu quero agradecer
primeiramente a Deus por ter me concedido meu primeiro
mandato, meu primeiro mandato político, eletivo, o qual me
fez, me passou para a reserva remunerada do Exército
Brasileiro depois de quase 22 anos. Hoje como Militar do Exército
aposentado, olho para trás e sinto orgulho da trajetória que eu
fiz. Mas esta trajetória não seria possível se eu não tivesse o
meu pai, a minha mãe, se não tivesse todos os meus irmãos.
E de onze anos para cá, a minha esposa juntamente com os
meus filhos.Sou grato a Deus por tudo isso, aos meus pais,
irmãos e a minha esposa Elenice, que tem me acompanhado
nos momentos mais difíceis da minha vida. Agradeço aos meus
filhos Micaely, Eyza e Thomas por entenderem que muitas vezes
se faz necessário a minha ausência no nosso lar. Que Deus nos
capacite e continue nos honrando, a nossa vida, a minha e de
todos os outros demais vinte e três Deputados da Casa. Que
possamos juntos, aliados ao Poder Judiciário e ao Poder
Executivo construirmos a Rondônia que tanto queremos e
merecemos.Brasil acima de tudo e Deus acima de todos!
Funciona. Obrigado.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado.
Militar, o tempo regimental. Parabéns, Deputado Eyder. Com
certeza vamos trabalhar aí, juntos, por uma Rondônia melhor.
Com a palavra a Deputada Rosângela Donadon por três
minutos, nossa 1ª Vice-Presidente.
A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Boa noite a todos! A minha
fala, Presidente, é muito breve, só de agradecimentos, tendo
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em vista o avançar do horário, temos mais Oradores ainda,
mais Deputados que vão cumprimentar aqui a todos vocês.
Mas, fica aqui o meu agradecimento especial a cada família
que está aqui hoje para prestigiar este ato solene que é a
posse dos nossos 24 Deputados. Muito obrigada a cada
um.Agradecer aqui toda imprensa que está fazendo toda a
cobertura do nosso evento. Em nome aqui da Jesica Labajos
que é a minha assessora de imprensa, ficam todos
cumprimentados.Cumprimentar em especial o nosso Presidente
Laerte Gomes. Dizer, Presidente, que para mim é uma alegria,
uma satisfação imensa em fazer parte da Mesa Diretora. Eu
tive a oportunidade, Katatal, nesta Legislatura na 9ª Legislatura
de ser a 4ª Secretária da Mesa Diretora do 1º e do 2º Biênio.
E, hoje, na 10ª Legislatura ficando como a 1ª Vice-Presidente
no 1º Biênio para mim é uma alegria, uma satisfação. Vossas
Excelências podem ter certeza que o nosso comprometimento,
a nossa responsabilidade com o Poder Legislativo cada vez se
fortalece, aumenta muito mais. Eu não tenho dúvidas que essa
legislatura presidida pelo nosso Presidente Laerte Gomes será
uma Legislatura de consenso, de harmonia, tendo em vista o
conhecimento, a experiência do nosso Presidente e todos os
membros da Mesa Diretora, todos os 24 Parlamentares que
foram eleitos e reeleitos para essa 10ª Legislatura, não estamos
aqui por acaso, Deus sabe a luta de cada Parlamentar que
teve a oportunidade e o privilégio de estar aqui hoje tomando
posse. Com certeza todos comprometidos com o Estado de
Rondônia.Eu quero, Presidente, fazer um agradecimento
especial a minha família que veio de tão longe, lá de Vilhena,
os meus quatro filhos: Lucas, Marcos, Antônio e Tiago, minhas
duas noras, os meus irmãos também que estão aqui presentes.
Toda a família, assessores, o meu cunhado, ex-deputado
federal Natan Donadon que está aqui comigo também, fica
aqui o meu agradecimento especial a todos! Parabéns! Muito
obrigada! Parabéns Presidente Laerte! Parabéns ao nosso
Presidente também do 2º Biênio, Alex Redano. Eu acredito
firmemente no potencial de Vossas Excelências e o Poder
Legislativo vai está honrando a população de Rondônia
cumprindo o seu papel que é o nosso Poder Legislativo. Muito
obrigada.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputada
Rosângela Donadon.E essa chapa, essa Mesa Diretora tem como
1ª Vice-Presidente uma mulher e como 2ª Vice-Presidente uma
mulher também, valorizando as mulheres do nosso Parlamento.
Com a palavra o Deputado Marcelo Cruz, nosso amigo,
por três minutos.
O SR. MARCELO CRUZ – Quero cumprimentar aqui a Mesa
em nome do nosso Presidente Deputado Laerte Gomes. Dizer
da alegria de estar nesta noite de poder participar deste pleito
do ano de 2019, e fazer parte da 2º Mesa do 2º
Biênio.Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta
oportunidade de poder servir o Estado de Rondônia. Quero
agradecer a Deus por todos os seus benefícios que Ele tem
feito comigo até hoje.Eu não posso deixar de agradecer, vou
ser bem sucinto e bem rápido, eu quero agradecer aqui a minha
família, que a família é a base de tudo, é a base da sociedade,
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é a base do homem, também.Não posso deixar de agradecer a
minha mãe, a Marineuza, uma mulher guerreira. Todas as
pessoas agradeceram; isso foi muito lindo as pessoas
agradecendo as suas mães, aos seus familiares. Eu não poderia
deixar de agradecer essa mulher tão aguerrida, tão guerreira.
Ao qual nós sonhamos juntos este momento, o momento que
eu poderia um dia servir ao meu Estado. Me lembro como se
fosse hoje eu criança, muitas pessoas elas têm sorte na vida,
muitas pessoas, elas acreditam no poder do planeta, da
natureza, mas, eu acredito em Deus. Eu acredito que a minha
vida sempre é pautada, a minha vida é um milagre. E eu sempre
tenho dito para a minha mãe quando ainda criança, e, é através
de um sonho, através de um desejo, eu e minha mãe sonhando.
Eu estou nervoso, eu me lembro que logo criança eu escovando
os meus dentes na minha casa, eu tive uma visão que um dia
eu poderia estar aqui neste Parlamento. E nesta época a gente
era muito humilde e eu falei para a minha mãe, eu disse: minha
mãe, como é que a gente vai conseguir realizar esse sonho,
que este sonho nem talvez seja meu? Eu criança já sabia
conversar com a minha mãe. E ela disse: “meu filho, não te
preocupes, porque Deus proverá o momento e na hora certa tu
serás um deputado estadual”. Eu quero agradecer a ela, por
que a vida inteira ela sempre tem dito para mim: “meu filho
prossiga no teu sonho, nos teus objetivos que tu vais
chegar”.Minha mãe, quero te agradecer de todo o meu coração,
isso aqui é uma declaração que eu faço para a senhora, porque
este sonho não é meu, este sonho é nosso. Meu muito obrigado
por cada ida, por cada pedido de voto que a senhora fez. Por
acreditar em mim. Quantas vezes no sol quente, eu cansado
não iria pedir votos e a senhora sempre com aquela força na
madrugada, à noite, de manhã, incansavelmente pedindo voto
para o seu filho. Minha mãe, muito obrigado! Deus a
abençoe!Também não posso deixar de agradecer aqui o meu
pai. Um homem muito calado que sempre com seu silêncio;
sempre as pessoas perguntam, os meus amigos: “como é que
o teu pai te dá conselho calado?”. Muitas das vezes nós
precisamos de alguém ao nosso lado, que com o seu silêncio,
ele consegue falar muita coisa.Não posso deixar de agradecer
aqui também a minha irmã Mirlene, a minha irmã que assumiu
as atividades da empresa da família, a minha irmã que sempre
trabalhou comigo durante, já mais ou menos 18 anos da nossa
vida. Minha irmã meu muito obrigado. Eu quero deixar registrado
aqui em vídeo, em público a tua importância na minha vida,
sempre acreditando, largando os seus afazeres, largando os
seus sonhos e acreditando no meu sonho. Muito obrigado,
também.Não posso deixar de agradecer também a minha
esposa. Eu estava até falando ontem que ela é meio distante
da política porque ela se dedica a família e ao trabalho dela,
que ela é funcionária pública. Meu muito obrigado minha esposa
pela compreensão de sempre eu estar na atividade olhando
para as pessoas, ajudando ao próximo e você sempre
compreensiva. Meu muito obrigado.Registrar também aqui os
dois filhos que eu tanto amo que é o Matheus e a Marcela. Meu
muito obrigado meus filhos, também, por me amar, por deixar
eu ser o pai de vocês. Meu muito obrigado.Mas, eu quero deixar
registrado aqui que em 2014 fui candidato a deputado estadual,
perdi a eleição por 5.400 votos. Em 2016 fui candidato a
vereador fiz 2.990 votos, 3.000 votos. E eu quero aqui agradecer
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Porto Velho por ter me dado uma votação tão expressiva,
muitas pessoas não acreditavam porque diziam que nós
estávamos no grupo da morte, muitas pessoas não acreditavam
no projeto. Mas, eu quero agradecer a cada um da equipe.
Quero agradecer ao Leonardo, o Mesaque através dos dois
cumprimentar a todas as pessoas que me ajudaram. E eu
tenho certeza que no ano de 2019 este mandato de deputado
estadual nós iremos realmente honrar cada voto e iremos
trabalhar por Porto Velho, pelo Estado de Rondônia. Iremos
fazer muito. Eu tenho certeza que com a força da juventude,
eu tenho certeza que com a força que eu tenho e a vontade de
servir ao meu Estado, porque eu sou patriota, eu amo o meu
Estado e eu quero vê-lo cada vez mais abundante e com
sucesso. E com certeza, eu não tenho dúvidas que no ano de
2019 ainda iremos fazer ainda muito mais.E para finalizar as
minhas palavras eu quero agradecer mais uma vez, deixar
aqui registrado o meu agradecimento ao meu Deus.Meu
Presidente, fico a sua disposição, nestes poucos meses que
nós estamos caminhando juntos aprendi a lhe respeitar e a
respeitar a sua liderança e a forma que Vossa Excelência leva
a coisa pública e a transparência. Eu não tenho dúvidas que
esta Assembleia Legislativa, ela vai fazer a diferença no Estado
de Rondônia. E eu peço a Deus que o Governador do Estado
de Rondônia também tenha o mesmo sentimento. Como ele
sempre tem dito nas suas falas, que ele quer realmente trazer
à coisa pública, a transparência e fazer pelo Estado de
Rondônia.E eu quero aqui me deixar à disposição tanto da
Assembleia como do Governo para que nós possamos ajudar
o nosso Estado, não só com falácia, não só da boca para fora,
mas que realmente nós possamos nos unir e fazer o que o
nosso Estado precisa.Meu muito obrigado e Deus abençoe a
todo!
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Marcelo! Parabéns pelas palavras.
E para finalizar o nosso último Orador, o nosso 1º
Secretário da Mesa Diretora, nosso amigo Ismael Crispin.
O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhor Presidente, senhoras
Deputadas, senhores Deputados. Cumprimentar o público aqui
presente nesta noite.Inicio a minha fala, senhor Presidente,
sendo grato a Deus que sempre tem sido muito generoso comigo
pela sua infinita bondade, por sua misericórdia, pela forma
com que ele tem cuidado da minha vida. Então a Deus toda
honra e toda glória.Externo aqui os meus agradecimentos a
minha família que se fazem presentes na noite de hoje, e que
vieram de longe para este momento que com certeza marca a
história de Rondônia, mas, marca também as nossas vidas.
Faço um agradecimento especial a minha esposa que soube
entender o desejo do nosso coração para este projeto tão
importante para a vida dos rondonienses e que tolerou as
nossas andanças, que tolerou as nossas discussões, mas, que
hoje participa juntamente conosco deste momento que é um
momento ímpar. Presentes na solenidade meu pai, minha mãe,
meus irmãos. E faço um registro também importante aqui todos
são importantes, mas, na família sempre tem alguém que
marca a nossa vida. E eu tenho aqui a presença do meu irmão
Edmar, a quem agradeço do mais profundo do meu coração a
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forma voluntariosa com que se doou para o nosso processo
político. E eu digo sempre que talvez este camarada seja muito
mais político do que eu. Eu venho do meu segundo mandato
de vereador, e a minha entrada na política se deu no
convencimento dele e de alguns amigos. A você, meu irmão, a
minha gratidão pela parceria, por compreender as nossas
dificuldades e não medir esforços para nos acompanhar, mesmo
no momento em que a gente contrariava a vontade um do
outro, mas, nós soubemos e você soube muito bem entender
e caminhar comigo esta caminhada que é tão árdua. Aos nossos
amigos, e aí eu agradeço todos os rondonienses, eu que tive a
alegria de ter uma votação não muito esplendorosa como alguns
colegas aqui, mas, tive votos em quarenta e seis municípios do
Estado de Rondônia, e sei que não fiz isso por mim só, os
meus amigos me conduziram a isso. Então em nome do Alcione,
que nós temos o costume de chamar de “gastura”, eu nomeio
todos os meus amigos de Rondônia, em especial a minha cidade
de São Miguel do Guaporé, que me deu nessa eleição a alegria
de ter 54% dos votos válidos daquela cidade. Me honra receber
os meus irmãos sãomiguelenses aqui que representa num todo
o Estado de Rondônia. Viemos para o Parlamento rondoniense
preocupado com a questão coletiva, preocupado com o Estado
de Rondônia, e nós agora não somos só um representante de
uma pequenina cidade, porém, progressiva, a cidade de São
Miguel do Guaporé, mas nós representamos o Estado de
Rondônia, não tenho dúvidas, meus amigos, que nós iremos
priorizar, sim, e muito a nossa querida cidade de São Miguel
do Guaporé, iremos honrar com o nosso mandato o nosso povo
que nos acolheu ainda no ano de 1987. Faço menção aqui ao
Presidente do PSB, Dr. Mauro Nazif, que também no dia de
hoje tomou posse como deputado federal, na Câmara Federal,
que nos deu a possibilidade de registrar a candidatura de forma
que nós pudéssemos concorrer de igual para igual com os
nossos colegas ali filiados e tivéssemos a alegria de estar eleito,
empossado e poder representá-los. Ao Dr. Mauro Nazif a minha
gratidão. De repente alguns colegas correligionários aqui, faço
questão que os senhores façam menção desse momento ao
Presidente do PSB do Estado de Rondônia, o Dr. Mauro Nazif.
Sendo breve, eu que sou cumpridor das regras e eu gosto da
limitação quando dada, eu sou um pouco legalista, mas, eu
quero concluir a minha fala aqui, Presidente Laerte, e quero
que faça registro disso, mesmo na ausência, quero parabenizar
aqui o Deputado Jean Oliveira, quero fazer um registro porque
acho importante, embora jovem, mas, é um dos nossos
Deputados com maior representatividade na Casa, com maior
número de legislatura. E que tinha a postura e o desejo de
concorrer à presidência da Assembleia Legislativa, abriu mão
disso numa humildade ímpar, abrindo mão, indo para o diálogo,
nos dando oportunidade de compor a Mesa Diretora para o 1º
Biênio indo para o 2º Biênio. Deputado Jean Oliveira que saiu e
eu disse a ele: “Jean, eu vou registrar o que sinto por você”.
Ao colega Jean Oliveira que sofreu muito nesses últimos dias
sendo atacado por quem não tem responsabilidade com o
Estado de Rondônia, por quem não é votado, por quem não
tem compromisso político; mas, se postou de uma maneira
ordeira e humilde para que o Estado de Rondônia tivesse, não
só na pessoa do Governador do Estado, mas, também pelos
membros do Parlamento Estadual postura de quem quer o
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progresso do Estado de Rondônia. Ao Deputado Jean, os meus
parabéns. Assim como registro e parabenizo o Deputado e
Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, o Deputado
Laerte Gomes, parabenizo Vossa Excelência pela forma
transparente, pela maneira com que conduziu a discussão de
eleição da Casa, valorizando o voto de cada Parlamentar, sendo
honroso com cada um deles, mesmo no momento de ataque
tendo a decência de saber que nós caminhávamos para esse
momento que engrandeceu, não só o Parlamento Estadual,
mas, engrandeceu o Estado de Rondônia. Chegar nesse
momento e ter a unanimidade, chegar nesse momento e ter a
possibilidade de eleger as duas Mesas Diretoras. Tenho certeza
que o diálogo, Presidente Laerte, vai nortear o mandato de
cada um dos Deputados da 10ª Legislatura. Desta forma,
faremos o Estado de Rondônia aquilo que nós sonhamos, um
Estado progressista, caminharemos para abrir porta, para gerar
emprego, para cuidar da qualidade de vida e da saúde do nosso
povo. Assim, agradeço aqui a oportunidade dada por Deus, à
oportunidade de compor à Mesa Diretora e abraço os meus
amigos, vereadores, prefeitos; o Édio Vitória que está aqui, é
um amigo que eu não posso deixar de estar sempre registrando
a importância sua na nossa caminhada para estar aqui hoje. A
todos os rondonienses, o nosso abraço, acreditem, que
Rondônia pode muito mais, nós vamos mudar Rondônia e mudar
de verdade.
O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, Deputado
Ismael Crispin, Deputado no Estado de Rondônia, de São
Miguel.
Quero agradecer, quero agradecer aqui a presença
também do nosso amigo Katatal, amigo pessoal nosso; Dr.
Luciano, fizeram um grande trabalho no DER; agradecer também
aqui a presença dos prefeitos, o Charles, nosso amigo; Célio,
também da mesma forma; o Mirandão; Prefeito Valter; Prefeito
Cláudio, Presidente da AROM; vereadores, enfim, a todos, se
sintam aí agradecidos.
Solicito ao senhor 1º Secretário fazer a leitura da Ata
desta Sessão.
O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Procede à leitura
da Ata.
Dou a Ata como lida, senhor Presidente.
(Às 19 horas e 39 minutos, o Sr. Laerte Gomes passa
a Presidência para a Sra. Rosângela Donadon)
A SRA. ROSÂNGELA DONADON (Presidente) – Lida a Ata.
E nos termos do artigo 07º do Regimento Interno, submeto a
apreciação do Plenário a Ata que acaba de ser lida. Os
Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está
aprovada. Vai ao Expediente.
E nada mais havendo a tratar, invoco a proteção de Deus
e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco as Senhoras
Deputadas e os Senhores Deputados para Sessão a realizarse no dia 19 de fevereiro de 2019, às 15horas, na sede da
Assembleia Legislativa.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 19 horas e 42 minutos)
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Adelino Follador, código DGS-1, a contar de 1º de Fevereiro
de 2019.
Porto Velho, 18 de fevereiro de 2019.

ATO Nº0205/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 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:
NOMEAR
CARLA MARIA MARTINS LOBO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Execução
Orçamentaria, código DGS-3, no Departamento de Planejamento
e Acompanhamento Orçamentário - Secretaria de Planejamento
e Orçamento, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0206/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 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:
NOMEAR
CARLOS MONTEIRO RESENDE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Planejamento
e Estudos Orçamentários, código DGS-3, no Departamento de
Planejamento e Acompanhamento Orçamentário - Secretaria
de Planejamento e Orçamento, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ATO Nº0959/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 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:
NOMEAR
JANE ESTER SIQUEIRA LEMOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26,
no Departamento de Cerimonial, a contar de 1º de fevereiro
de 2019.
Porto Velho, 18 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº961/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 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:
NOMEAR

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0964/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 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:
DESIGNAR
A servidora JANE ESTER SIQUEIRA LEMOS, matrícula nº
200166413, Assessor Técnico, para responder pelo
Departamento de Cerimonial, a contar de 1º de fevereiro de
2019.
Porto Velho, 19 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0348/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 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:
NOMEAR
KEILA ROCHA, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Secretário Executivo, código DGS-3, no Gabinete
do Deputado Ismael Crispin, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.

CELI IVONE DE ARAUJO OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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