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ATA DA 14ª SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA

AOS 36 ANOS DA PROMULGAÇÃO DA

PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

RESOLUÇÃO 407/2018

(Em 06 de agosto de 2019)

Presidência do Sr. e Sra.

Larte Gomes  - Deputado

Cássia Muleta - Deputada

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –

Senhoras e Senhores, nossos convidados. A Assembleia

Legislativa do Estado de Rondônia, nos termos da Lei n°36, de

11 de dezembro de 1984, que Institui o dia 06 de Agosto como

o Dia do Poder Legislativo, e após aprovação em plenário do

Requerimento do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual

Ismael Crispin, 1° Secretário da Mesa Diretora, realiza nesta

data a Sessão Solene Comemorativa aos 36 anos da

Promulgação da Primeira Constituição do Estado de Rondônia.

Senhoras e Senhores,
Neste momento, para compor a Mesa Diretora dos

trabalhos e assumir a Presidência convidamos Excelentíssimo
Senhor Deputado Laerte Gomes, Presidente desta Casa de
Legislativa.

Para compor a Mesa das Autoridades, convidamos
Excelentíssimo Senhor Deputado Ismael Crispin, 1° Secretário
da Mesa Diretora e Proponente desta Sessão Solene;
Excelentíssimo Senhor José Jodan, Vice-Governador do Estado
de Rondônia; Excelentíssimo Senhor Desembargador Walter
Waltenberg, Presidente do Tribunal de Justiça; Excelentíssimo
Senhor José de Abreu Bianco, Presidente da Assembleia
Constituinte; Excelentíssimo Senhor Oswaldo Piana, Deputado
Constituinte e Presidente do 2° Biênio da 1ª Legislatura;
Excelentíssimo Senhor Hildon Chaves, Prefeito do Município de
Porto Velho; Excelentíssimo Senhor Ivo Scherer, Procurador
de Justiça representando o Ministério Público do Estado de
Rondônia; Excelentíssimo Senhor Edilson de Sousa Silva,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
Excelentíssimo Senhor Dr. Elton Assis, Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil - Seccional Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Bom dia. Bom dia a
todos. Antes de nós iniciarmos, eu quero agradecer a presença
de todos que estão aqui nas galerias, familiares, amigos, todos
os nossos colegas deputados desta legislatura que estão
presentes e aos nossos guerreiros deputados que, ao longo
da história, ajudaram a construir a história do nosso Estado. É
uma alegria e uma honra imensa poder estar presidindo junto
com os nossos colegas esta Sessão. E eu me lembrava agora,
que Deus coloca a gente em lugares, que antes, imagináveis.

Quando, nós desta legislatura, eu poderia imaginar que
um dia estaria presidindo uma Sessão Solene de Comemoração
aos 36 anos da nossa Constituição junto com homens e
mulheres que fizeram a história deste Estado. Para mim hoje
é o dia mais feliz, meu pessoalmente, na Presidência desta
Casa. Estou muito honrado hoje de ter vocês aqui. Se eu fosse
imaginar isso, se eu fosse sonhar com isso, com certeza, eu
jamais acharia que poderia estar aqui hoje. De coração mesmo
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é uma honra para todos nós deputados ter vocês aqui. Eu
admiro e respeito cada um de vocês. A história que vocês
construíram neste Estado só Deus para agradecer. Parabéns e
uma salva de palmas a vocês, que merecem.

Invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta esta Sessão Solene de
Homenagem aos 36 anos da Promulgação da 1ª Constituição
do Estado de Rondônia.

Neste momento, em sinal de respeito, peço a todos que
de pé façamos um minuto de silêncio em homenagem à memória
do senhor João Dias Vieira, Deputado Constituinte, membro da
1ª Legislatura desta Casa, falecido na Cidade de Ji-Paraná no
último dia 17 de julho, em nome à memória do Ex-Deputado
João Dias Vieira, eu também estendo este minuto de silêncio a
todos aqueles parlamentares que passaram por esta Casa e
hoje já não estão mais entre nós.

(01 minuto de silêncio)

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de
Cerimônias) – De pé, como estamos, convidamos a todos para
ouvirmos a execução do Hino Céus de Rondônia, pela Orquestra
Vila Lobos, que é patrocinada pela Cooperativa Sicoob, sobre a
regência do Maestro Marcelo Yamazaki.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)
Estejam todos à vontade. Em nome do Excelentíssimo

Senhor José Jodan, Vice-Governador do Estado de Rondônia,
nós queremos cumprimentar todos os senhores Secretários de
Estado, Superintendentes, Presidentes e Diretores.

Agradecemos à Justiça Eleitoral, aos membros do
Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado de Rondônia e
o Ministério Público Federal.

Agradecemos, em nome do Vereador Maílson, de
Alvorada d’Oeste, a todos os senhores Vereadores que nos
honram com a presença. Os senhores que se mobilizaram e
vieram prestigiar este momento memorável para Rondônia.

Agradecemos a OAB, em nome da Excelentíssima Senhora
Prefeita Elma Amorim, de Alto Paraíso e Presidente do Consórcio
Intermunicipal CISAN, agradecemos todos os senhores Prefeitos
de Rondônia. A Senhora Elma representa, nesta oportunidade,
a AROM - Associação Rondoniense dos Municípios - na pessoa
do Presidente Prefeito Cláudio Santos, de Theobroma.

Com a palavra, o Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa, Deputado Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente)– Senhoras e Senhores,
mais uma vez, nosso bom-dia.
Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus a oportunidade
que nos dá de estarmos aqui nesta Sessão Solene em
comemoração aos 36 anos da nossa Constituição.

Queria aqui ressaltar nosso Primeiro-Secretário da Mesa
Diretora, o Deputado Ismael Crispim, proponente e idealizador
desta Sessão, e que trabalhou diuturnamente para que isso
pudesse estar acontecendo hoje. Em seu nome, Deputado
Ismael, quero cumprimentar e parabenizar toda a equipe da
Assembleia Legislativa, todos os nossos colaboradores,
servidores, que trabalharam também da mesma forma para
que isso pudesse estar acontecendo. E também aos nossos
Deputados Estaduais que apoiaram e presentes também aqui
estiveram em todos os momentos.

Cumprimentar aqui, em nome do Governador Marcos
Rocha, o nosso Vice-Governador, que ora representa o
Governador, José Jodan, nosso companheiro, amigo, leve nosso
abraço, nosso respeito ao Governador Marcos Rocha, que está
em missão hoje em Brasília.

Cumprimentar aqui o Poder Judiciário, em nome do
nosso Presidente, o Desembargador Walter Waltenberg, que
sempre presente está nesta Casa em todos os eventos. Isso
nos honra muito. Leve nosso abraço a todos os
Desembargadores e servidores do Poder Judiciário.

Cumprimentar aqui também nosso Presidente da
Assembleia Constituinte, Ex-Governador, Ex-Senador, Ex-
Prefeito de Ji-Paraná José de Abreu Bianco. É uma alegria,
Bianco, ter você aqui, que é um amigo pessoal. Estar com
você neste momento me honra muito assim como também o
nosso ex-governador, ex-deputado Constituinte, Presidente
desta Casa, Oswaldo Piana, que muito contribuiu, muito mesmo
contribuiu, com nosso Estado de Rondônia.

Cumprimentar aqui o nosso Prefeito da capital, nosso
amigo, correligionário de partido, Hildon Chaves. É uma alegria,
Prefeito, tê-lo conosco aqui.

Cumprimentar o Doutor Ivo Scherer, Procurador de
Justiça, que neste ato aqui representa o Ministério Público.
Leve também o nosso abraço, o nosso respeito ao Procurador-
Geral, Dr. Aluildo.

Cumprimentar aqui o Presidente do Tribunal de Contas,
Dr. Edilson de Sousa Silva, que também já fez parte, como
servidor, desta Casa e também muito contribuiu com o Poder
Legislativo, e hoje dá sua contribuição no Tribunal de Contas.

Cumprimentar também aqui nosso querido amigo Dr.
Elton Assis, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, à
qual nós temos um respeito muito grande. A Ordem tem um
papel importante na história da democracia deste País. Então,
é uma alegria estar aqui com o senhor, e leve o nosso abraço,
nosso respeito e a nossa admiração a todos os advogados do
Estado de Rondônia.

Cumprimentar aqui os nossos ex-deputados, ex-
deputadas, ex-governadores, que estão aqui presentes, que
se deslocaram de seu município, da sua região para vir aqui
hoje participar desta Sessão Solene. Aos familiares que aqui
estão, aos Prefeitos e Prefeitas do nosso Estado de Rondônia
que estão aqui hoje, para nós é uma honra e uma alegria
muito grande poder recebê-los, todos, de braços abertos na
Assembleia Legislativa. Aos nossos Vereadores e Vereadoras
também que se fazem presentes, que vão estar conosco aqui
durante a semana, numa programação bem extensa, de
debates, de palestras que nós vamos ter aqui nesta Casa de
Leis. Para mim, é uma alegria muito grande poder estar
presidindo esta Sessão neste momento ímpar, único da história
do nosso País, da história do nosso Estado. Então, eu queria
aqui, neste primeiro momento, só fazer os agradecimentos, e
especialmente quero reiterar aqui a todos os servidores da
Assembleia Legislativa e que saíram aqui, esses últimos dias,
de madrugada para organizar isso; a vocês, eu só tenho que
dizer muito obrigado, os meus respeitos e a minha admiração
a todos vocês, com a dedicação e o comprometimento de vocês
para com esta Casa.

Mais uma vez, Deputado Crispin, parabéns pela iniciativa,
parabéns pela proposição com o apoio de nossos colegas.



15  DE AGOSTO DE 2019Nº 134 2923Pág.

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

D O - e - A L E / R O10ª LEGISLATURA

Quem sai fortalecido hoje aqui não são os Deputados.
Quem sai fortalecido hoje desta Sessão é a nossa

Constituição, que tem que ser respeitada de todas as formas.
Muito obrigado.

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –

Senhoras e senhores, neste momento será apresentado um

vídeo carregado de emoção e de história. Um vídeo que foi

elaboradonos mínimos detalhes e que, certamente, nos

reportará a um passado tão presente. Este vídeo apresentado

agora, um vídeo documentário com o objetivo de resgatar a

história da construção da primeira Constituição do Estado de

Rondônia.Acompanhemos este vídeo.

(Apresentação de Vídeo)

Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o

pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Deputado Ismael

Crispin, proponente desta Sessão Solene.

O SR. ISMAEL CRISPIN – Senhoras e senhores, impossível

não estar com a voz embargada neste momento. Confesso o

sentimento de emoção, mas vamos lá.

Excelentíssimo Senhor Deputado Laerte Gomes,

Presidente da Assembleia Legislativa desta 10ª Legislatura, o
cumprimento e, em seu nome, cumprimento tambémos colegas
que fazem parte deste momento e que vivem este mandato
tão importante, parabenizo e agradeço pela condução no
parlamento estadual, pela forma austera e progressista com
que Vossa Excelência conduz o mandato e aos nossos pares
também.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia, Senhor Vice-Governador José Jodan, muito nos honra
a sua presença e com certeza prova a visão do Governo do
Estado deste momento histórico e importante em que nós
estamos vivendo.

Excelentíssimo Senhor Desembargador Walter
Waltenberg, Presidente do Tribunal de Justiça, que mais uma
vez nos brinda com a sua presença nos eventos realizados
pela Assembleia Legislativa de Rondônia, isso prova a harmonia
entre os Poderes.

Excelentíssimo José de Abreu Bianco, Presidente da 1ª
Assembleia Constituinte, que alegria poder estar na manhã
deste dia, e ladear uma história tão bonita quanto já foi
exemplificada aqui no dia de hoje. Muito obrigado por ter
atendido ao nosso convite.

Excelentíssimo Senhor Oswaldo Piana, Presidente da
nossa 2ª Assembleia Constituinte, da mesma forma as palavras
dirigidas ao Presidente José de Abreu Bianco, nos alegra, nos
honra e nos remete à história do Estado de Rondônia, muito
obrigado por está presente aqui neste evento.

Excelentíssimo Senhor Hildon Chaves, Prefeito do
Município de Porto Velho, município que congrega e reúne toda
a organização administrativa do Estado de Rondônia, uma alegria
recebê-lo aqui, e em seu nome cumprimento todos os prefeitos
presentes aqui neste evento.

Excelentíssimo Senhor Ivo Scherer, que neste ato
representa o Procurador de Justiça do Ministério Público do
Estado de Rondônia, muito obrigado por nos brindar com a
sua presença.

Ao Ilustríssimo Senhor Elton Assis, Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil; muito obrigado por atender o
chamamento da Assembleia Legislativa. A OAB, que tem essa
importância notória no contexto histórico e constitucional do
Brasil, muito obrigado pelo senhor estar presente aqui e por
ser um colaborador também deste evento.

Cumprimentar o nosso Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia, Dr. Edilson Sousa e Silva, e parabenizá-
lo pela forma com que conduz o Tribunal de Contas, juntamente
aos seus pares. E aproveito para encaminhar abraços do Poder
Legislativo de Rondônia a alguns membros do Tribunal de
Contas aqui presentes, como ex-deputados também que por
aqui passaram. E, neste instante, dizer que o Tribunal de Contas
tem tido um papel importantíssimo no progresso do Estado de
Rondônia, no desenvolver da administração pública deste
Estado. Parabéns e muito obrigado.

Demais autoridades, senhoras e senhores, imprensa,
servidores da Casa. Aos servidores, a minha gratidão pela
maneira com que abraçaram este momento em que nós
estamos vivenciando aqui. Até porque esta Casa é mais dos
nossos servidores do que nossa, porque nós por aqui passamos
e eles, muitos deles eternizam suas vidas por aqui. Então, a
minha gratidão por tudo que fizeram para que o evento se
tornasse o evento em que nós estamos vivenciando na manhã
deste dia.

Uma notável educadora já afirmara, que um povo sem
memória é um povo sem história, e um povo sem história está
fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do
passado. Faço esse registro inicial, pois a nossa história precisa
ser evidenciada para que a atual e futuras gerações tenham a
exata compreensão desses momentos importantes e cruciais
para o Estado de Rondônia. É inegável a importância da nossa
história jurídica da nossa Carta Magna promulgada em 28 de
setembro de 1989, mas é preciso retroceder a história. No dia
22 de dezembro de 1981, após aprovação de Decreto pelo
Congresso Nacional, o então Presidente da República João
Batista Figueiredo, sancionou a Lei Complementar de nº 41,
criando o Estado de Rondônia. Rondônia, então deixa a condição
de Território Federal e alça a condição de Estado da República
Federativa do Brasil. Todavia, a instalação do Estado só veio
acontecer no dia 04 de janeiro de 1982, com a posse do primeiro
Governador do Estado, o então Coronel Jorge Teixeira de
Oliveira.

Autoridades, senhoras e senhores, de pronto, foi
instalado o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de
Contas e demais composição da organização administrativa
do novo Estado. No entanto, manteve-se uma lacuna, pois o
Poder Legislativo só viria a ser instalado com a eleição e posse
dos eleitos. Assim, de 04 de janeiro de 1982 até o dia 06 de
agosto de 1983 o Governador da época exerceu tecnicamente
a função legislativa.

Os Deputados da Assembleia Constituinte do Estado de
Rondônia só viriam a sereleitos na histórica campanha eleitoral
de 15 de novembro de 1982. Encerrada a campanha e
proclamado o resultado a Instalação da Assembleia Constituinte
acontece no dia 31 de janeiro de 1983. Sob o comando da
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral foram eleitos e
empossados na histórica e memorável Assembleia Constituinte,
os seguintes Parlamentares: Amizael Silva, Arnaldo Martins,
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Heitor Costa, Francisco Nogueira, Genivaldo Souza, Jacob Atallah,
José de Abreu Bianco, José do Prado, Jô Sato, Manoel Silva,
Marvel Falcão, Oswaldo Piana, Silvernani Santos, Walderedo
Paiva, Zuca Marcolino, Amir Lando, Ângelo Angelin, Cloter Mota,
JerzyBadocha, João Dias, Ronaldo Aragão, Sadraque Muniz,
Sérgio Carminato e Tomás Correia. Desses, alguns, aqui entre
nós nos brindando com a sua presença e podendo relembrar a
história; outros, já no andar de cima. A todos eles a nossa
gratidão porque foram esses homens que tiveram a santa missão
de formatar a 1ª Constituição e garantir posteriormente a
plenitude jurídica do novo Estado. Nosso reconhecimento e
eterna gratidão aos Deputados Constituintes de 1983.

Pois bem, no dia 06 de agosto de 1983, sob a Presidência
do Ilustre Deputado Constituinte, José de Abreu Bianco, a 1ª
Carta Constitucional é promulgada, deixando, em consequência,
de funcionar a Assembleia Constituinte passa a funcionar, dessa
forma, a nova Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Essa é a contextualização da importância histórica
inquestionável e irretocável de realizarmos esse grandioso
evento, que tem sim, implícito seu aspecto cívico, educacional,
histórico, pois, um povo sem história está fadado a cometer no
presente e no futuro os mesmos erros do passado.

Outro detalhe importante a ser destacado é que somente
no dia 09 de agosto de 1983 veio a acontecer a 1ª e memorável
Plenária da Assembleia Legislativa. Após breve discurso do
Presidente José de Abreu Bianco, o primeiro Parlamentar a
usar a Tribuna foi o então Deputado Sadraque Muniz, aqui
presente na Plenária na manhã deste dia. Que os próximos 36
anos sejam venturosos em justiça social, humanismo e,
principalmente, em respeito às conquistas sociais que garantam
a dignidade da pessoa humana e o bem-estar do nosso povo.

Que os continuadores dessa tão importante obra
consolidem e amadureçam essas conquistas.

Parabéns aos Deputados Constituintes de 1983! Parabéns
aos Deputados Constituintes de 1989! Salve Rondônia!

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Antes de o Cerimonial
voltar ao uso da fala, eu só queria registrar aqui, que nos
mandou aqui, pediu que fosse registrado, não pode participar
devido estar acometido de um tratamento de saúde que o
impossibilitou de comparecer e mandou um abraço a todos os
colegas ex-deputados, o nosso amigo Beto do Trento, fica aqui
o registro.

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –
Nós queremos registrar e agradecer a presença da Dra. Janilene
Vasconcelos de Melo.Onde está a Dra. Janilene?

Primeira Governadora do Estado de Rondônia, a primeira
mulher a Governar um Estado na Federação brasileira. A nossa
reverência à história da senhora que se confunde com a história
do Estado de Rondônia.

Registramos a presença do Dr. José Gomes de Melo, 1º
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.  Onde
está? A nossa salva de palmas. Muito obrigado por tudo que o
senhor representa para este Estado.

Dr. Celso Ceccatto, Ex-Procurador-Geral desta Casa de
Leis, a nossa reverência.

Senhoras e senhores, a 1ª Constituição, promulgada em
06 de agosto de 1983, teve como protagonistas desse momento

da história de Rondônia os 24 Deputados da 1ª Legislatura do
1º Biênio, tendo como Presidente o então Deputado José de
Abreu Bianco. Com o advento da redemocratização, em 1985,
surge à necessidade de uma nova Carta Magna no Brasil, a
Constituição Federal promulgada em 1988. Nesse momento
histórico e político, já sob a 2ª Legislatura, foi instalada a nova
Assembleia Constituinte, aquele momento presidida pelo então
Deputado Oswaldo Piana Filho, com a gloriosa missão de
adequar a Constituição Estadual à Carta Magna Federal. A
nova Constituição Estadual foi promulgada no dia 28 de
setembro de 1989 e vigora até o presente momento.

Senhores, neste momento, faremos a leitura do Termo
de Doação da Mesa em madeira Cerejeira, que foi entalhada
por um artesão de Ariquemes. Essa mesa serviu de apoio para
assinatura da 1ª Constituição do Estado de Rondônia, em 06
de agosto de 1983, exclusivamente confeccionada para aquela
solenidade.

“Senhora Berenice Luz da Silva, na qualidade de
outorgante doadora, possuidora legal desse bem histórico,
resolve doá-la voluntariamente, em caráter definitivo ao
outorgado receptor: Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, sem qualquer encargo.E a Assembleia compromete-
se a utilizá-la para exposição permanente em seu Salão Nobre”.

Neste momento, senhoras e senhores, as nossas
atenções voltam-se ao telão. Nós assistiremos a um vídeo em
homenagem aos nossos Presidentes e Deputados Constituintes;
Senhor José de Abreu Bianco e o Senhor Oswaldo Piana Filho.
Acompanhemos.

(Apresentação de vídeo)
Senhoras e senhores, neste momento o Senhor

Presidente desta Casa, Deputado Laerte Gomes; o Senhor José
de Abreu Bianco, Deputado Constituinte e 1º Presidente da
Assembleia Legislativa e o Senhor Oswaldo Piana Filho,
Deputado Constituinte, Presidente da Assembleia na 2ª
Legislatura, se dirigem a histórica Mesa, para juntos
autografarem exemplares da Constituição do Estado de
Rondônia, Edição Comemorativa atualizada, que serão
presenteadas aos componentes da Mesa de Honra.

(Assinatura dos exemplares da Constituição)
Senhoras e Senhores, nós convidamos neste momento

o homenageado, Deputado Constituinte, 1º Presidente da
Assembleia Legislativa, Senhor José de Abreu Bianco, para
proferir o seu discurso.

O SR. JOSÉ DE ABREU BIANCO – Excelentíssimo Senhor
Deputado Laerte Gomes, digníssimo Presidentedeste
Parlamento; Senhor Deputado Ismael Crispin, 1º Secretário
nesta Assembleia; Excelentíssimo Senhor José Jodan, Vice-
Governador do Estado de Rondônia; Excelentíssimo Senhor
Desembargador Walter Waltenberg, Presidente do nosso
Tribunal de Justiça; Excelentíssimo Senhor Oswaldo Piana,
Deputado Constituinte, meu colega, quando eu o conheci e
tivemos a alegria de formar uma boa amizade, como o de
resto me aconteceu com os outros 22 deputados.

Excelentíssimo Senhor Hildon Chaves, digníssimo
Prefeito da nossa Capital; Excelentíssimo Senhor Ivo Scherer,
Procurador de Justiça, representando neste momento o
Ministério Público; Excelentíssimo Senhor Edilson de Sousa,
muito digno Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
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Rondônia; Excelentíssimo Senhor Elton Assis, Presidente da
nossa OAB.Senhores Prefeitos e Prefeitas; senhores
Vereadores, são muitos os presentes.

Quero saudar especialmente as ex-deputadas e ex-
deputados; saudar entre os ex-deputados especialmente o Ex-
Governador Daniel Pereira. Mas é uma alegria muito grande
nós estarmos aqui, ter a satisfação. E eu quero agradecer isso,
de comparecer dezenas de ex-deputados e ex-deputadas nesta
homenagem que a Assembleia decidiu prestar, não a nós, mas
ao Estado de Rondônia, registrando esta data histórica.

Quero saudar especialmente os meus ex-colegas
Deputados Constituintes Oswaldo Piana, o Amir Lando, o Tomás
Correia e o Sadraque Muniz.

Minhas senhoras e meus senhores, já fizeram tantas
festas para nós que a emoção já está se manifestando.Mas eu
quero inicialmente, na presença de todos os presentes, os ex-
deputados e ex-deputadas, fazer uma saudação muito especial
e um agradecimento profundo ao deputado Presidente Deputado
Laerte, Presidente desta Casa Legislativa, juntamente com o
Deputado Crispin e todos os seus companheiros da Mesa
Diretora, por esta decisão que eu entendo feliz, bastante
oportuna e já necessária de fazer o registro da passagem de
datas históricas importantes para Rondônia. Vejo que faz 36
anos que nós promulgamos, tivemos a honra de promulgar
esta Constituição e eu creio que seja a primeira vez que nós
estamos fazendo este registro. E tenham todos, absoluta
certeza de que o dia 06 de agosto de 1983 é uma data
importante na história do Estado de Rondônia.

Nas palavras, como disse aqui o Deputado Crispin, acabou
de dizer, fez um relato muito interessante e verdadeiro, mas
eu lembro que no discurso do então Ministro de Justiça, Ministro
Abi-Ackel, que representava o Presidente da República naquela
solenidade, disse para todos nós que estávamos presentes a
ouvi-lo, que naquele momento, um ano e meio depois da
instalação do Estado, é que Rondônia estava de fato passando
a existir como ente da República Federativa do Brasil. Portanto,
é uma data histórica. Eu quero cumprimentar e parabenizar e
agradecer, inclusive, a essa atitude da Mesa Diretora desta
Assembleia.

Eu quero dizer aos presentes, relembrar - muitos aqui
são também daquela época - quenós vivíamos outro momento
em Rondônia. Nós tínhamos, certamente, um terço da
população que nós temos hoje, eu creio que nós tínhamos por
volta de 550 a 600 mil habitantes, hoje nós temos quase 1milhão
e 800. Naquele tempo, nós estávamos vivendo ainda o
asfaltamento da BR, certamente a implantação da nossa UNIR,
construção de Samuel, mas a verdade é que nós vivíamos
naquele momento e, certamente, os que são da minha época,
dessa época - e vejo que aqui muitos o são -, nós vivíamos um
momento de pleno entusiasmo. Era como se fosse um
entusiasmo coletivo. Vivíamos um otimismo, vivíamos uma
esperança, quase que era possível pegar a esperança. Esse
era o clima geral que se vivia em Rondônia naqueles momentos.

E nós fomos eleitos - um pouco de história -, o Deputado
Crispin já foi muito feliz na sua explanação, mas eu vou repetir,
nós fomos eleitos juntos. A primeira eleição geral em Rondônia,
que até então as eleições elegiam apenas um deputado federal,
mas naquela eleição de 15 de novembro de 1982 foi quando
nós elegemos 03 senadores e seus respectivos suplentes, 08

deputados federais e nós, 24 deputados estaduais. E tínhamos
primeiro a missão de elaborar uma Constituição e depois nós
transformamos em Assembleia Legislativa. A nossa posse se
deu em 31 de janeiro de 1983 e quem nos deu posse foi o
Desembargador Darcy Ferreira, que era Presidente do TRE.

No dia seguinte, houve eleição da Mesa e, por obra dos
meus colegas, eu tive a honra singular de me ver Presidente
da Mesa Diretora, com mais seis colegas completando a Mesa.
E foram indicados pelas bancadas do PDS e do PMDB,
respectivamente o saudoso, meu amigo Jacob Atallah como
Líder da bancada do PDS e o Tomás Correia, aqui presente,
como Líder da bancada do PMDB. E nesse dia, no dia, na noite
anterior que eu tomei posse, foi também, Edilson, a minha
entrada, o início na vida pública, da minha participação na vida
pública.

Eu gostaria de fazer, pedir vênia ao Presidente, para
com toda reverência, já citou aqui o Deputado Crispin, os 24
eleitos, eu queria fazer uma citação breve daqueles
companheiros nossos que nos ajudaram, que ombrearam
conosco nesse trabalho que nos dignificou muito de elaborar
essa 1ª Constituição, mas como dizia um deles, o Jacob Atallah,
já estão no andar de cima. Eu inicio pelo próprio Jacob Atallah,
que era médico; o Jo Sato, que era comerciante, tinha uma
farmácia; Amizael Silva, professor; o Walderedo, advogado,
delegado, foi Secretário de Justiça; o Zuca Marcolino era
pecuarista; o Chico Nogueira, grande liderança, parente do
Dedé de Melo, era líder e pioneiro na nossa Guajará-Mirim; o
Arnaldo Martins, economista lá de Vilhena; o Cloter Mota, foi
contador, bastante conhecido, foi vereador em Porto Velho antes
de ser deputado; Ronaldo Aragão, foi médico em Cacoal, depois
foi Senador da República; Ângelo Angelin, que ainda durante o
mandato, renunciou para ser o 2º Governador nomeado do
Estado; o Sérgio Carminato, agricultor lá de Colorado,
Cerejeiras; e o João Dias, conforme o Presidente fez uma
homenagem, falecido recentemente em Ji-Paraná, também
agricultor. Então, em homenagem e respeito à memória, os
nossos respeitos aos parentes desses cidadãos, bons cidadãos
de Rondônia que participaram do nosso progresso, do nosso
crescimento, mas que já se foram para outro plano.

Nós tivemos bastante dificuldade no nosso trabalho. É
preciso reconhecer que o Governador de então, Coronel Jorge
Teixeira de Oliveira, grande Governador, teve a preocupação
de mandar reformar um prédio do Estado e nos entregou o
prédio, mas o prédio tinha o plenário, como esse daqui, no
outro prédio, nós ficamos muitos anos lá, tinha as bancadas,
os microfones funcionavam, mas no resto das dependências
nós não tínhamos mais nada, nem um papel, nem uma caneta
Bic, nem uma mesa e nem uma cadeira. E foi assim que, de
repente, fizemos a eleição, tomamos posse da Mesa, e o que
nós vamos fazer e trabalhar onde? De que jeito? Nós não
existíamos. Então, nós não tínhamos o regulamento, nós não
tínhamos Comissão de Licitação, nós não tínhamos um quadro
de servidores e com essas dúvidas na cabeça é que nós
iniciamos. Fomos ouvir os primeiros advogados, os primeiros
colaboradores que vieram graciosamente, de forma voluntária
nos auxiliar nesses primeiros dias de trabalho. E assim foi com
muitas dificuldades.

Mas aquele entusiasmo que eu aqui me referi, que
certamente em nós então estava mais vivo e, certamente, nós



15 DE AGOSTO DE 2019Nº 134 2926Pág.

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

D O - e - A L E / R O    10ª LEGISLATURA

também, todos ou quase todos, com um mínimo de experiência,
eu não tinha nenhuma. Tinha uma meia dúzia que tinha sido
vereador como o Amizael, o Cloter, o João Dias,que tinham
sido vereadores aqui em Porto Velho. O Heitor Costa, que foi
Vereador de Minas Gerais - não sei se em Uberlândia ou
Uberaba. Eu acho que o Chico Nogueira tinha sido, não sei se
tinha sido vereador lá em Guajará-Mirim; o Jacob Atallah tinha
sido Prefeito nomeado aqui em Porto Velho; o Zuca Marcolino
que tinha sido Vice-Prefeito de uma pequena cidade no Estado
de São Paulo. Esses eram os mais experientes de todos nós,
mas com a grande vontade que nós tivemos, nós conseguimos
suplantar tudo isso e num tempo não muito grande, porque em
seis meses, exatamente, pouquinhos dias mais do que seis
meses, nós estávamos com a Constituição elaborada.

Eu posso afirmar, e afirmo com muita satisfação aqui,
que fizemos uma boa Constituição, na época foi bem
reconhecido isso e fomos elogiados. E conforme eu disse no
meu discurso, e o Tomás também discursou naquela noite,
que “o labor foi árduo, mas foi livre”. E realmente nós não
tivemos muita pressão ou quase nenhuma pressão para elaborar
a nossa Constituição. Vejam, nós vivíamos ainda num período
de exceção à democracia, porque era Governo Militar. Estava
caminhando para o encerramento, é verdade, mas poderia ter
uma recaída, como tinha tido no passado. Poderia, a qualquer
momento, eles decidirem criar um Ato Constitucional, assinava
de noite, no outro dia estava valendo. Mas nós, apesar disso,
Governo Militar lá em Brasília, Governo Militar aqui, mas nós
tivemos liberdade para fazer a Constituição. E nós, com essa
liberdade, nós inovamos. Conforme disse o Amir Lando ali no
vídeo, realmente nós nos lembramos do meio ambiente numa
época que pouco se falava, se preocupava com o meio ambiente.

Mas está lá na Constituição original, que nós, um mando
constitucional de Rondônia, que todos temos a obrigação de
cuidar para dar preservação do ecossistema.

E ousamos, e aí ousamos muito, porque nós quisemos
também marcar uma passagem nossa. Nós não quisemos ficar
naquilo de compilar de uma Constituição de outra Constituição.

Então, nós quisemos fazer uma coisa realmente
grandiosa de inovação e essa foi a nossa ousadia. Nós
garantimos na Constituição, ao Ministério Público, que tinha
sido criado por Decreto há um ano, um ano e pouco, garantimos
autonomia administrativa e financeira. E isso só aconteceu na
Constituição de 1988, outubro de 1988, mais de cinco anos
depois de constada na nossa, é que aconteceram as mesmas
garantias ao Ministério Público, que hoje têm todas essas
garantias. Isso começou aqui em Rondônia com Constituintes
eleitos pelo povo de Rondônia, que inicialmente todo mundo
achava que nós não daríamos conta pela nossa inexperiência.

Mas nós fizemos, e está isso aqui para o registro futuro
de quem quiser ler as histórias.

Então, foi com toda essa emoção, com toda essa
satisfação, com todo esse esplendor que foi este Estado de
Rondônia, que teve um crescimento, conforme disse aqui o
Deputado Crispin ao me anteceder. O Estado de Rondônia é um
Estado muito promissor, Jodan. Vocês têm hoje a
responsabilidade, você, o Governador Marco Rocha, de dar
seguimento, comandar o seguimento desse crescimento
realmente grandioso que tem Rondônia e que nós iniciamos. É
uma história pequena ainda, se considerar, levar isso a ferro e

fogo, é um Estado que foi instalado há 37 anos, e que nós
temos as cidades que nós temos no Estado, uma capital com
todos os seus problemas, sem dúvida nenhuma, mas que tem
mais de quinhentos mil habitantes. Poucas cidades no Brasil
têm quinhentos mil habitantes, e temos boas cidades no interior.

Aliás, todas as cidades nossas hoje, são cidades
realmente respeitáveis em termos de qualidade de vida.

Eu fico muito feliz e eu quero, mais uma vez, agradecer
essas homenagens que a Assembleia decidiu nos fazer, mas,
sobretudo, quero agradecer as homenagens que nos são dadas
com a presença de vocês. Muito obrigado.

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos o homenageado, o Deputado Constituinte, Senhor
Oswaldo Piana Filho, para que se dirija à tribuna e profira o
seu discurso.

O SR. OSWALDO PIANA – Bom dia a todos. Excelentíssimo
Senhor Deputado Laerte Gomes, Presidente desta Casa; senhor
Deputado Ismael Crispim, Primeiro-Secretário da Mesa, e pela
oportunidade desta Sessão Solene, muito feliz, nós
agradecemos por isso. Excelentíssimo Senhor José Jodan, Vice-
Governador do Estado de Rondônia; Senhor Desembargador
Walter Waltenberg, Presidente do Tribunal de Justiça;
Excelentíssimo Senhor José de Abreu Bianco, meu amigo,
Presidente da Assembleia Constituinte - e eu dizia para ele,
na passagem agora, antes de assumir esta tribuna, que a
gente precisa resgatar essa história. Está na hora de a gente
escrever isso, deixar para a posteridade, para a história. Não
apenas nós dois, mas os deputados constituintes, os deputados
estaduais, não apenas também os deputados, mas quem passa
pela direção dos mais variados Poderes aqui do nosso Estado.

É importante que o Brasil tenha memória, adito. E eu,
desde adolescente, ouvia dizer que o Brasil é um País
desmiolado, que não tinha memória. Isso tem que acabar,
não é? E nós somos responsáveis por ele também. Senhor
Hildon Chaves, Prefeito do município de Porto Velho; Senhor
Ivo Scherer, Procurador de Justiça, representando o Ministério
Público do Estado de Rondônia. Excelentíssimo Senhor Edilson
de Sousa Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
que começou comigo trabalhando no gabinete ainda criança,
na primeira Assembleia Legislativa - isso é história, não é? Ele
devia ter o quê? 15 anos, 14 anos? É mais ou menos isso aí. E
ele veio comigo durante todo esse tempo, estudou, hoje é
advogado e Presidente do Tribunal de Contas, fazendo um
belo trabalho. Parabéns, Edilson.Excelentíssimo Senhor Elton
Assis, Presidente da OAB – Seccional Rondônia; Dra. Janilene,
é um prazer tê-la aqui, junto com seu marido.

Senhores Deputados Constituintes, a maioria não vejo
há tanto tempo. É uma honra, um prazer revê-los aqui neste
dia. Senhores Deputados Estaduais; servidores da Casa, que
desde o primeiro momento ajudaram a que nós pudéssemos
fazer o que está acontecendo hoje aqui neste novo prédio da
Assembleia, as minhas homenagens a todos vocês, à
imprensa; aos prefeitos; vereadores; Dr. Ceccatto, meu amigo,
responsável pela Procuradoria da Assembleia Legislativa;
senhores vereadores.

Neste momento, eu abro um parêntese, o tempo e a
história me permitem fazer uma breve apresentação da minha
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família. Isso diz respeito a muitos servidores antigos que aqui
ainda labutam, que não se aposentaram, que sempre
perguntam: “Como é que está o Gustavo, como é que está o
Bruno - são meus filhos - A Dona Hélia?”. E se o senhor
Presidente me permitir, neste instante eu gostaria de fazer
uma breve apresentação da minha querida família: Dona Hélia
Piana, professora, minha esposa; meu primogênito Gustavo
Piana, advogado e pastor - é uma honra para mim também -;
Dr. Bruno Piana, economista, Chefe do Controle Externo do
Tribunal de Contas do Estado, concursado; minha querida
netinha, a primeira delas, Domênica Provenzano Piana.

É uma satisfação enorme estar aqui, senhores
integrantes da Mesa, Bianco, senhor Presidente. E dizer que
me restaria contar história, mas o Bianco já contou tudo isso
de uma maneira magistral, como aconteceu e aquela coisa
toda. E lembrei para ele, na entrada aqui para o Plenário, das
dificuldades.- Acabamos de ser eleitos.Ótimo! - Aquele
entusiasmo juvenil, uma coisa fantástica, notável. O espírito
imbuído da maior necessidade de contribuir, de trabalhar em
prol de um Estado que estava começando. E a gente se
perguntou: “E agora, fazer o quê? Como é que funciona uma
Assembleia?” Não tinha papel, não tinha servidor, não tinha
nada. Aí o Bianco disse: “Vamos fazer o seguinte Piana, você
ou o Jacó vão correr este Estado aí, e te vira. Daqui a 60 dias
tem que estar tudo trabalhando.” E foi o que aconteceu.

A gente foi muito feliz. Pegamos algumas seccionais
importantes, uma da Região Norte: Manaus, duas, Amazonas
e o Pará. Depois pegamos Rio de Janeiro, não lembro se Rio
Grande do Sul, mas nos fixamos no Estado de Santa Catarina.

De lá que veio, realmente, a nata que nos ajudou muito.
Nos ajudou muito para que essa coisa funcionasse de uma
maneira plena. E aí, elaboramos a nossa Constituição,
progressista, ousada. O capítulo, já foi citado aqui - o
depoimento do Deputado Amir Lando -, a questão referente ao
meio ambiente; também pelo próprio Bianco, a questão do
Ministério Público - não é, Osmar Vilhena? -, que estava fazendo,
que tinha que se fazer isso aí, está feito o registro.

E, eu gostaria de..., nesse finalzinho de lembranças,
porque isso aqui na verdade é uma conversa, um colóquio de
lembranças. Dentre tantas personalidades que nós trouxemos
para cá para proferir palestras, para discutir as temáticas da
nossa Constituição, se eu não me engano o último, um dos
últimos, o último, ex-ministro Célio Borja do Supremo Tribunal
Federal, recém-aposentado daquele Poder, veio aqui e no final
disse: “Vocês não acreditam a história que vocês estão fazendo.

Esta Constituição é, além de moderna, é ousada, que
vai servir de base para muitos Estados.”. E foi o que aconteceu.

O meu prazer renovado de estar aqui na Assembleia.
Realmente, me emociona rever tantos amigos, deputados

constituintes, deputados estaduais, tantos amigos que passaram
juntos nessa nossa caminhada. E dizer da minha enorme
confiança da pujança maior ainda deste nosso Estado.

Muito obrigado a todos.

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –
Em nome do Presidente desta Casa de Leis, Deputado Laerte
Gomes, nós queremos agradecer a presença de todos os
senhores profissionais da imprensa que atuam na nossa capital
e no interior do Estado de Rondônia. Muito obrigado a todos os

senhores que nos honram com a cobertura do trabalho de cada
um dos nossos profissionais, imprensa.

Senhoras e senhores, para eternizar esta data especial,
nós convidamos o senhor José Carlos Fosqueira,

Superintendente Estadual de Operações dos Correios,

juntamente o senhor Presidente desta Casa, Deputado Laerte

Gomes, bem como os demais membros da Mesa Diretora, para

conduzir o ato de obliteração de selo.

O selo personalizado é uma peça filatélica que possui

real valor de porte, que irá divulgar a imagem do Poder

Legislativo do Estado de Rondônia em todas as partes do

mundo, além de figurar também como peça de coleção.

Há também, senhoras e senhores, além do selo, o

carimbo comemorativo, que após 30 dias passará a compor o

acervo do Museu Nacional dos Correios em Brasília, servindo

de fonte de pesquisa e registro desta importante data histórica

do Poder Legislativo e do Estado de Rondônia.

Para a primeira obliteração e entrega da réplica do

carimbo, convidamos o Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Rondônia, Deputado Laerte Gomes.

Para a segunda obliteração, convidamos a Excelentíssima

Senhora Deputada Cassia Muleta, 2ª Vice-Presidente da Mesa

Diretora.

Para a terceira obliteração, convidamos Excelentíssimo

Senhor Deputado Ismael Crispin, 1º Secretário da Mesa

Diretora.

Para a quinta obliteração, convidamos Excelentíssimo

Senhor Deputado Edson Martins, 4º Secretário da Mesa

Diretora.
Senhoras e senhores, a imagem no telão do Selo e do

Carimbo comemorativos aos 36 anos da 1º Constituição
Estadual.

Nós queremos, em nome do nosso querido Deputado
Dr. Neidson, registrar um momento muito importante. Hoje é a
passagem do aniversário do nosso querido Ex-Deputado
Estadual Senhor Tiziu Jidalias, cadê o Tiziu? Uma forte salva
de palmas, a nossa reverência ao Senhor Tiziu Jidalias, em
nome do Deputado Dr. Neidson, que fez questão de que
trouxéssemos a público o seu aniversário.

Senhoras e senhores, como forma de prestar
homenagem aos parlamentares de legislaturas anteriores, nos
termos da Resolução nº 407 de 12 de dezembro de 2018,
propostas pelo então Deputado Jesuíno Boabaid, e pelo
Deputado Laerte Gomes, ficou assegurado o direito de terem
acesso ao plenário em Sessões realizadas para acompanharem
os trabalhos, em conformidade ao que dispõe o Regimento
Interno, assim como ocorre na Câmara Federal.

Convidamos aos Excelentíssimos Senhores Deputados
da atual Legislatura, para tomarem lugar à frente da Mesa de
autoridades, e proceder com a entrega dos distintivos de
identificação de acesso liberado ao Plenário “Deputada Lúcia
Tereza Rodrigues dos Santos”, aos parlamentares de
legislaturas anteriores. Parlamentares estes que ao longo de
mais de três décadas dedicaram e contribuíram com o
desenvolvimento do Estado de Rondônia.

Por gentileza, todos os nossos Deputados da 10ª
Legislatura se posicionando aqui à frente junto ao nosso
Presidente Deputado Laerte.
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Convidamos os Parlamentares integrantes da 1ª Legislatura,
para receberem os distintivos: Deputado Amir Lando, 1ª
Legislatura; José de Abreu Bianco, Deputado da 1ª e 2ª
Legislatura; Oswaldo Piana Filho, Deputado da 1ª e 2ª
Legislatura; Dr. Tomás Correia, Deputado da 1ª e 2ª Legislatura.

Senhores, assim que receberem o Pin, por gentileza, a
pose e o sorriso, para registrarmos esse momento memorável
em fotografia.

Convidamos os Parlamentares integrantes da 2ª
Legislatura para receberem os seus distintivos.

Nós já pedimos a foto oficial, assim que os nossos
Deputados da 1ª Legislatura deixarem o dispositivo, os
Parlamentares integrantes da 2ª Legislatura já poderão proceder.

Convidamos os Parlamentares integrantes da 2ª
Legislatura para receberem os seus distintivos: Edison Fidélis,
Deputado da 2ª Legislatura; João Batista de Lima, Deputado da
2ª, 3ª e 4ª Legislatura; Nilton Caetano de Souza, Deputado da
2ª Legislatura.

Senhores Deputados que já receberam os seus distintivos,
por gentileza, o registro em foto, antes de deixarem o dispositivo.

Deputado João, por gentileza, João Batista, após receber
o distintivo, a foto oficial.

A foto oficial com os nossos Parlamentares integrantes
da 2ª Legislatura.Senhoras e senhores uma salva de palmas
aos Parlamentares integrantes da 2ª Legislatura.
Convidamos,nesta oportunidade, os Parlamentares integrantes
da 3ª Legislatura para receberem os seus dispositivos.

Serão agraciados com os distintivos: Aurindo Vieira
Coelho, Deputado da 3ª Legislatura; Dalton de Franco, Deputado
da 3ª Legislatura; Eurípedes Miranda, Deputado da 3ª
Legislatura; Eni Fidelis, Deputada da 3ª Legislatura; José Mário
de Melo, Deputado da 3ª, 4ª e 5ª Legislatura; Nilton Schramm,
Deputado da 3ª e 4ª Legislatura; Renato Veloso, Deputado da
3ª, 4ª, 5ª e 6ª Legislatura.

Senhoras e senhores, após os cumprimentos, nós
convidamos a todos para se posicionarem para a foto oficial.

Neste momento a foto oficial juntamente com os
Parlamentares integrantes da 3ª Legislatura.

Senhoras e senhores, uma forte salva de palmas aos
nossos Parlamentares integrantes da 3ª Legislatura.

Convidamos os Parlamentares integrantes da 4ª
Legislatura para receberem os seus distintivos: César Cassol,
Deputado da 4ª e 5ª Legislatura; Daniel Pereira, Deputado da
4ª e 5ª Legislatura; Donizete José, Deputado da 4ª Legislatura;
Francisco Sales, Deputado da 4ª Legislatura; João da Muleta,
Deputado da 4ª, 5ª e 6ª Legislatura; Luiz Carlos Coelho de
Menezes; Deputado da 4ª Legislatura; Nilce Casara, Deputada
da 4ª Legislatura; Rosária Helena, Deputada da 4ª Legislatura;
Senhor Everton Leoni, Deputado da 4ª Legislatura.

Senhoras e Senhores Deputados agraciados com os
distintivos, por gentileza se posicionem para foto oficial.Atenção,
senhores Parlamentares da 4ª Legislatura, a foto oficial. Senhor
Daniel Pereira, César Cassol, os nossos Deputados, Rosália
Helena, se posicionando aqui mais a frente para registrarmos
a foto oficial desta Casa de Leis. A foto oficial que ficará
registrada nos anais da história da nossa Casa de Leis. A foto
oficial neste momento.

Senhoras e senhores, uma forte salva de palmas aos
Parlamentares integrantes da 4ª Legislatura.

Convidamos nesta oportunidade os Parlamentares
integrantes da 5ª Legislatura para receberem os distintivos:
Celso Popó, 5ª Legislatura; Francisco Carvalho da Silva,
Deputado da 5ª, 6ª e 7ª Legislatura; Haroldo Santos, Deputado
da 5ª e 6ª Legislatura; Ramiro Negreiros, Deputado da 5ª;
Ronilton Capixaba, Deputado da 5ª e 6ª Legislatura.

Atenção, Senhores Deputados da 5ª Legislatura. Sejam
bem-vindos, os nossos Deputados da 5ª, Chico Paraíba, a nossa
saudação.

Senhores da 5ª Legislatura, a foto oficial da nossa Casa
de Leis. Posição para a foto oficial da nossa Assembleia

Legislativa.

Senhores nós sabemos que é o momento de

comemoração, mas nós pedimos a gentileza dos senhores que

já foram agraciados com o distintivo, para que regressem aos

seus lugares, para que possamos proceder à entrega para os

demais Parlamentares. Muito obrigado pela cooperação dos

senhores.

Nós convidamos neste momento os Parlamentares

integrantes da 6ª Legislatura para receberem os seus

distintivos.

Senhores Deputados da 6ª Legislatura para receberem

os seus distintivos: Deputado Leudo Buriti de Sousa da 6ª

Legislatura. Da 6ª Legislatura, apenas o Deputado Leudo Buriti

de Sousa, mas queremos fazer menção a Amarildo Almeida,

Daniel Neri, Ellen Ruth e Nereu Klosinski.Mas, neste momento

o senhor Leudo Buriti de Sousa, Deputado da 6ª Legislatura.

A foto oficial com o senhor Leudo Buriti, Deputado da

6ª Legislatura. Uma forte salva de palmas.

Convidamos neste momento os Deputados Estaduais da

7ª Legislatura para receberem os distintivos: Daniela Amorim,

Deputada da 7ª Legislatura; Jair Miotto, Deputado da 7ª
Legislatura; Jesualdo Pires, Deputado da 7ª e 8ª Legislatura;
Jidalias dos Anjos, Deputado da 7ª Legislatura; José Amauri
dos Santos, Deputado da 7ª Legislatura; Mauro Rodrigues da
Silva, Deputado da 7ª Legislatura; Miguel Sena, Deputado da
7ª Legislatura.

Senhores Deputados da 7ª Legislatura, após serem
agraciados com os distintivos, atenção para a foto oficial da
Assembleia Legislativa.

Uma forte salva de palmas a 7ª Legislatura, que
acabaram de ser agraciados com os seus distintivos.

Convidamos os Parlamentares integrantes da 8ª
Legislatura para receberem os dispositivos: César Licório,
Deputado da 8ª Legislatura; Cláudio Carvalho, Deputado da
8ª Legislatura; Cletho Muniz Brito, Deputado da 8ª Legislatura;
Edvaldo Soares, Deputado da 8ª Legislatura. Glaucione
Rodrigues, Deputada da 8ª Legislatura; Hermínio Coelho,
Deputado da 8ª e 9ª Legislatura; Zequinha Araújo, Deputado
da 8ª Legislatura; Saulo Moreira da Silva, Deputado da 8ª e
9ª Legislatura.

Senhores deputados da 8ª Legislatura, neste momento
à posição para registro em foto oficial desta Casa de Leis. Por
gentileza, todos se posicionando, Deputado Hermínio, por
gentileza, Deputado Luizinho Goebel, se posicionando. Senhores
Brito, Cláudio Carvalho, César Licório,  por gentileza, à frente
dos senhores o nosso fotógrafo Diego para o registro em foto
desta Casa de Leis. Muito obrigado.
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Senhoras e senhores uma forte salva de palmas aos
nossos Deputados da 8ª Legislatura.

Convidamos neste momento os Deputados da 9ª
Legislatura: Airton Pedro Gurgacz, Deputado da 9ª Legislatura;
Cleiton Roque, Deputado da 9ª Legislatura; Só Na Bença,
Deputado da 9ª Legislatura.

Estamos recebendo, neste momento, os Deputados da
9ª Legislatura; Airton Pedro Gurgacz, Deputado da 9ª
Legislatura; Cleiton Roque e Juraci Barbosa, o nosso Só Na
Bença,Deputado da 9ª Legislatura; Só Na Bença.

Senhoras e senhores a foto oficial da Assembleia
Legislativa com os nossos Deputados da 9ª Legislatura.

Senhoras e senhores, uma forte salva de palmas aos
nossos Deputados da 9ª Legislatura.

Senhores deputados, por gentileza, retornem aos seus
acentos. Senhores, pedimos, por gentileza, que resguardem o
silêncio, pois neste momento nós procederemos com
homenagem muito especial àqueles que já nos deixaram, mas
o seu legado de trabalho e dedicação à frente desta Casa de
Leis permanecem vívidos em todos nós. Por isso, nós pedimos
que os senhores resguardem o silêncio.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Agradecer também a
presença de toda a imprensa aqui que se faz presente. Para
nós é uma alegria muito grande de ter todos vocês aqui.

O SR. RONI FREITAS DA SILVA (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e senhores, o Poder Legislativo quer prestar
homenagem in memoriam aos Parlamentares que de forma
muito especial marcaram o Poder Legislativo com suas
contribuições. Por aqui passaram e deixaram o seu legado que
ficará permanentemente nos Anais desta Casa e do Estado de
Rondônia. Neste momento, o senhor Presidente desta Casa, o
Deputado Laerte Gomes e o proponente desta Sessão se dirigem
ao centro deste plenário para que procedam com a entrega
das homenagens.

Senhores, flexibilizando este momento, a pedido do
Deputado Laerte Gomes, ele novamente quer que todos os
nossos Parlamentares da 10ª Legislatura estejam presentes
neste momento. Por gentileza, os senhores podem se posicionar
ao lado do nosso Presidente.
  Convidamos a senhora Berenice Luz Silva, que nesta ocasião
recebe a homenagem in memoriam ao Deputado Constituinte
Amizael Gomes da Silva.

Senhoras e senhores, no telão a imagem de Ângelo
Angelin. A placa em homenagem in memoriam ao Deputado
Constituinte Ângelo Angelin será encaminhada à família pelo
Cerimonial.

Em seguida, aparece a foto do senhor Arnaldo Martins.
A placa em homenagem in memoriam ao Deputado Constituinte
Arnaldo Martins será encaminhada à família pelo Cerimonial.

Senhoras e senhores, no telão, Cloter Mota. Senhoras e
senhores, a placa será encaminhada à família pelo Cerimonial.

Convidamos Ana Cristina Favacho Nogueira e Mateus
Nogueira Favacho para receber a homenagem in memoriam
ao Deputado Constituinte Francisco Nogueira.

Convidamos o senhor Abdon Atallah para receber a
homenagem in memoriam ao Deputado Constituinte Jacob
Atallah.

Convidamos o senhor Mário da Mata para receber a
homenagem in memoriam ao DeputadoConstituinte João Dias.

Senhores, no telão, Joaquim Azevedo. A placa em
homenagem in memoriam ao Deputado Constituinte Joaquim
Azevedo será encaminhada à família pelo Cerimonial.

Convidamos à senhora Tereza Sato e as filhas Ãmi Sato
e Mei Sato para receber a homenagem in memoriam ao
Deputado Constituinte Jô Sato.

Senhoras e senhores, no telão, Ronaldo Aragão. A placa

será encaminhada à família pelo Cerimonial.

Convidamos o senhor Júlio Carminato para receber a

homenagem in memoriam ao Deputado Constituinte Sérgio

Carminato.

Senhoras e senhores, no telão Walderedo Paiva. A placa

será encaminhada à família pelo Cerimonial,in memoriam ao

Deputado Constituinte Walderedo Paiva.

Senhoras e senhores, no telão, Wálter Bártolo. A sua

placa será encaminhada à família pelo Cerimonial a

homenagem in memoriam ao Deputado Constituinte Wálter

Bártolo.

Convidamos à senhora Claudia Lopes Sá Cândido para

receber a homenagem in memoriam ao Deputado Constituinte

Zuca Marcolino.

Povo de Rondônia, gratidão e muito respeito aos nossos

Deputados pioneiros da 1ª Legislatura. Rondônia pode olhar

para o seu passado com orgulho e para o seu futuro com

esperança. A esperança de dias melhores.

Uma forte e calorosa salva de palmas aos nossos Deputados

Constituintes in memoriam.

Senhoras e senhores Deputados podem regressar ao

dispositivo, aos seus assentos.

Senhoras e senhores, com a palavra Excelentíssimo Senhor

Laerte Gomes, Deputado Estadual, Presidente da Assembleia

Legislativa.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado. Antes de eu
fazer uso da palavra, eu gostaria aqui de abrir aqui a palavra à
Mesa, as nossas autoridades. Logicamente que devido ao tempo,
vai ter que ser bem breve, três minutos, não é Presidente? Por
determinação do Presidente do Tribunal de Justiça, três minutos.

Com a palavra o nosso digníssimo amigo Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Elton Assis. Fique à vontade,
se quiser fazer da Mesa ou da tribuna, fique à vontade.

Na oportunidade enquanto o nosso Presidente da OAB
se dirige à tribuna, eu gostaria de estender essas homenagens
que foram feitas in memoriam aos nossos Deputados,
constitucionalistas, da nossa Constituição, a todos aqueles que
passaram por esta Casa e já não estão mais no nosso meio.
Em nome da minha saudosa amiga, colega de Parlamento,
colega de prefeito, que hoje cede o seu nome a este plenário,
Deputada Lúcia Tereza, eu deixo aqui o abraço a todos os
familiares.

O SR. ELTON ASSIS - Bom dia!

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – É que eu sou
acostumado a cortar aqui quando o Deputado quer falar muito.
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O SR. ELTON ASSIS – O Cerimonial já me falou ali que eu
tenho três minutos, mas como eu sou obediente, eu vou falar
só quarenta minutos aqui, hoje.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Então está bom, o
temo já está correndo.

O SR. ELTON ASSIS - Quero saudar o Presidente desta Casa,
Deputado Laerte Gomes e também o 1º Secretário Deputado
Ismael Crispin e, em vossos nomes, saudar todos os Deputados
desta legislatura. Saudar também o Vice-Governador do Estado
José Jodan, e também o Prefeito Hildon Chaves, e, em vossos
nomes, também saudar todos os integrantes do Poder Executivo.

Saudar o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia Walter Waltenberg, e nesta oportunidade também
saudar todos os integrantes do Poder Judiciário.

Saudar o nosso Presidente da Assembleia Constituinte,
José de Abreu Bianco, e também o Deputado Constituinte,
Presidente do segundo Biênio da 1ª Legislatura, Oswaldo Piana
e, em vossos nomes, saudar todos os deputados constituintes.

Saudar representante do Ministério Público, Dr. Ivo
Scherer, que tive a honra de ser aluno lá na Universidade Federal
de Rondônia, ainda no ano de 1989.

Saudar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, Dr. Edilson Sousa e Silva. Saudar todos os Deputados
desta Legislatura e de todas as demais, e quero fazer aqui em
nome do meu amigo e Ex-Governador deste Estado, Daniel
Pereira.

Inicio essas palavras também pedindo vênia para fazer
uma saudação especial aos Deputados que compuseram a 1ª
Legislatura: Deputado Tomás Correia;Deputado,sempre
Senador Amir Lando, e Deputado José de Abreu Bianco, que
não só trabalharam naquela oportunidade como também são
dignos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, e
fortaleceram e muito a nossa instituição que hoje muito me
orgulha estar aqui prestando esta homenagem a 1ª Constituição
do Estado de Rondônia.

O nosso Estado de Rondônia, talvez seja um país, ou
seja, um Estado em que represente da melhor forma possível
a pujança do nosso Brasil. Nós temos aqui pessoas desde o
Território Federal do Guaporé, pessoas de todos os Estados
brasileiros, e mostra a força do nosso País, representados no
nosso Estado. Que hoje vieram para cá, muitos para, talvez,
passar um curto espaço de tempo, acabaram se radicando aqui,
ficando neste Estado e sendo rondonienses de coração, e aqui
construíram famílias. Então isso representa a pujança do nosso
País, por isso o nosso Estado hoje tem, é tão valoroso e tem
crescido de tal forma.

Quero parabenizar, Deputado Ismael Crispin, a iniciativa
de fazer esta Sessão Solene para homenagear a 1ª Constituição
do Estado de Rondônia. Realmente, uma iniciativa que merece
louvor, principalmente no momento em que nós estamos
vivendo. Um momento onde celebrar o Estado Constitucional é
uma palavra forte e uma palavra de ordem. Nós devemos fazer
isso, celebrar o Estado Constitucional. No momento em que
nós vivemos tempos de intolerância, tempos de radicalismo de
“a” e de “b”, nós temos que celebrar a nossa Constituição
Federal, o nosso Texto Constitucional. Falar, hoje,dos princípios
que regem a Constituição, e, aqui, a Constituição Estadual, por

simetria, segue a nossa Constituição Federal.Nós temos que
falar de valores importantíssimos, de princípios fundamentais
que regem hoje a nossa Constituição Federal. Nós temos que
falar sobre ampla defesa, sobre contraditório, sobre o devido
processo legal. Não há como, neste momento, buscar uma
sociedade livre, justa e solidária se nós não levarmos em conta
esses princípios que regem a todas as Constituições e celebrar
o Estado Constitucional desde a época de Rui Barbosa, que já
dizia que “fora da Lei não há salvação”, já se expressava a
importância do Estado Constitucional.

Não vou me alongar muito. Quero apenas dizer que
dentro dessa simetria da nossa Constituição Estadual, que
naquele momento foi de fundamental importância porque
consolidou um dos Poderes que estava faltando naquele
momento. Nós tínhamos a instalação, como já foi dito aqui, a
instalação do Poder Executivo, do Poder Judiciário, a instalação
do Poder Legislativo, mas a concretude do Poder Legislativo
se deu com a Constituição Estadual, com a 1ª Constituição
Estadual, e olha só o que a história nos mostra hoje.  Hoje,
nos dias atuais, os três Poderes harmônicos estão aqui lado a
lado.  Ao lado nós temos o Tribunal de Justiça e ao lado nós
temos o Poder Executivo, na primeira Avenida de Porto Velho,
que é a Avenida Farquar. Portanto, finalizo essa minha
manifestação aqui dizendo que o Estado Constitucional e a
Constituição têm que sempre ser o nosso farol.

Parabéns a todos que participaram da 1ª Constituição
do Estado de Rondônia! Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Dr. Elton
Assis. Obrigado pelas palavras.
Com a palavra agora, Excelentíssimo Senhor Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia Edilson de Sousa
Silva.

O SR. EDILSON DE SOUSA SILVA – Excelentíssimo Senhor
Presidente da Egrégia Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, Deputado Laerte Gomes, na pessoa de quem eu
quero saudar e abraçar todos os Parlamentares que compõem
a atual Legislatura desta Casa de Leis, Casa que emana a
vontade do povo. Casa que o dono da coisa diz o que quer e
como quer, e começou a falar ao nosso Estado com a criação
do Estado de Rondônia. Estado que eu tenho como o meu
berço. Para cá vim, para cá cresci, aqui casei, aqui conheci
pessoas maravilhosas, aqui tenho uma filha.

Excelentíssimo Senhor Vice-Governador do Estado, na
pessoa de quem eu quero saudar todos os representantes e
membros do Poder Executivo do nosso Estado. Quero saudar
o Prefeito de Porto Velho, Dr. Hildon Chaves; Procurador de
Justiça, Dr. Ivo Scherer, nosso eterno Professor, Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil; saudar de maneira especial
nossos queridos Ex-Governadores; Presidentes desta Casa,
Dr. Oswaldo Piana, a quem eu tive a honra, como ele, de bem
disse de servir nesta Casa.

Peço perdão a todos porque é momento de emoção.
Quem viveu essa história - não é, Everton Leoni? -, sabe

a emoção que nós somos tomados nesta manhã, Deputado
Ismael Crispin. Queria saudar também o nosso 1º Presidente
desta Casa, José de Abreu Bianco, advogado, prefeito de Ji-
Paraná, deputado estadual mais votado no Estado. Eu não
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gostaria de roubar, desculpe assim, tomar emprestadas algumas
palavras do Governador Bianco e do Governador Piana, a dupla
dinâmica que tinha na Assembleia Legislativa: Bianco,
Presidente; Oswaldo Piana, 1º Secretário e depois Presidente.

Mas, voltar ao passado, senhores Deputados aqui
presentes; os Deputados da 1ª Legislatura, na pessoa de quem
eu queria abraçar a todos, o meu amigo Tomás Guilherme
Correia. Eu queria também cumprimentar as esposas dos ex-
deputados aqui presentes, na pessoa da minha querida tia,
Professora Berenice, esposa do Amizael Gomes da Silva. E
queria também abraçar os Deputados, aqueles que fizeram a
história da 1ª, da 2ª, da 3ª, da 4ª, 5ª e até a última Legislatura,
todos foram de uma importância extraordinária. Eu fiquei
ouvindo as palavras do ex-governador Bianco, do ex-
governador Oswaldo Piana e quando entrei nesta Casa e vendo
o Cerimonial anunciando,”no telão, Deputado Zuca Marcolino,
Deputado Jô Hitaka Sato” - quem não se recorda disso, não é,
Deputado Sadraque Muniz? - Os colegas que... E eu agora já
estou aqui sendo petulante, chamar um Deputado de colega,
na época eu era servidor desta Corte, e muito me orgulho em
ter iniciado a minha carreira pública, se posso assim falar, nesta
Casa.

E, de fato, foram dias e momentos difíceis, onde a
dificuldade imperava, Presidente Laerte. Onde não se tinha ar
condicionado, não se tinha praticamente luz, não se tinha mesa,
não se tinha cadeira, não se tinha papel e não tínhamos
conhecimento de como assessorar os senhores Deputados, era
uma dificuldade. E eu não poderia, como fiz com os senhores
Parlamentares, deixar de citar pessoas tão importantes que
por trás das câmeras também escreveram a história do nosso
Estado. E eu quero citar aqui, servidores desta Casa que, como
eu, estavam ali auxiliando, na pessoa do nosso saudoso Dr.
Dilson Machado Fernandes; Dr. Laércio Fernandes; Dr. José
Viana, 1º Diretor-Geral da Casa, nomeado pelo Presidente da
época, José de Abreu Bianco. Nosso saudoso Hugo Mota; estou
vendo aqui o Dr. Ceccatto, também um dos primeiros
Procuradores da Casa; Dr. Zorando; Dr. Zelírio Dall’Aglio; o Kid,
quem não conheceu essas pessoas? Eram verdadeiros
baluartes. Nós não tínhamos horários, não tínhamos nem lanche
dentro da Assembleia, não tinha nada, era tudo uma dificuldade
tremenda. Mas esses servidores, como todos os que aqui estão
hoje, inclusive os já aprovados em concurso, dado posse pelo
Deputado Laerte, estão construindo um novo futuro. Eu queria
lembrar aqui, Deputado Everton Leoni, os pioneiros da imprensa
que aqui estavam nesta Casa diuturnamente, cobrindo os
trabalhos da Assembleia, com toda dificuldade, um
gravadorzinho na mão, um pedaço de papel, a caneta, às vezes
era difícil anotar: Ciro Pinheiro, Lúcio Albuquerque, Beni
Andrade, Beni Andrade que estava aqui, ia para rádio e lá na
rádio Caiari, levava ao ar os acontecimentos; Edinho Marques
da TV Rondônia, Nilce Casara; Edinho Marques. E aqueles
colaboradores sempre presentes, pelo Ministério Público nós
tínhamos o Dr. Ibrahimar, que era o Procurador-Geral de Justiça,
que designou os Promotores de Justiça; Dr. Lúcio Balbi; Dr.
José Carlos Vitachi e Dr. Telmo Forte, que todos depois foram
Procuradores-Gerais de Justiça. E por que não lembrar,
Desembargador Walter Waltenberg, os Desembargadores Darci
Ferreira e Fouad Darwich Zacharias que também contribuíram,
trazendo os pleitos do Poder Judiciário a esta Casa.

Então, viver o momento presente e a gente ditar as
regras e achar que sabe tudo, é algo muito fácil nos dias de
hoje, mas, se nós queremos prever o futuro, e legislar é isso,
é ver a conduta, os costumes e transformá-la em Lei; em regras
de conduta para ordenar o presente e o futuro. Então, se nós
queremos prever o futuro, nós temos que estudar esse passado
para entender como tudo aconteceu no nosso Estado de
Rondônia.

Então, é assim extraordinário ver aqui ao nosso lado
aqui, à esquerda, a Dona Hélia Piana, Professora, Primeira-
Dama do Estado; Dra. Janilene, primeira Governadora. Meu
amigo José Gomes, foi Secretário, foi Conselheiro, é
Conselheiro aposentado, Presidente do Tribunal. V e r
tantas pessoas, empresários, comerciantes. Então este Estado
é um Estado muito rico.

E, desta Casa, Governador Daniel Pereira, saíram nomes
extraordinários que o Estado hoje deve a todos os senhores
Deputados. E daqui saiu dos 10 Governadores que nós tivemos,
10 se eu não me falha a memória, 10, 11 com a Dra. Janilene.

Mas aqui saíram: Ângelo Angelin, Governador do Estado;
Oswaldo Piana; José de Abreu Bianco e Daniel Pereira saíram
daqui. Senadores da República, Senador Amir Lando, Ministro
da Previdência; Ronaldo Aragão, saudoso Ronaldo Aragão; José
de Abreu Bianco novamente. Hernandes Amorim, também saiu
daqui. Então, para não me alongar. Tomás Correia assumiu o
Senado também da República, é verdade. Então vejam, grandes
nomes, Prefeitos que saíram daqui, autoridades. Eu quero dizer
aos senhores que este momento... Murilo Canto, verdade, de
Santa Catarina.

Eu lembro que aquela época, como o Governador Piana
que me antecedeu aqui, falou que na época o Presidente Bianco
dizia assim: “ó, se virem, porque em 60 dias tem que estar
funcionando tudo”. Mas como se virar? Onde pegar ajuda? Onde
buscar? Que nem o Executivo tinha para nos dar. E aí saiu o
Deputado Piana, à época, e o Deputado Jacob Atalah - Jacob
Atalah, saudoso Jacob Atalah! -, a procura de informações.

Naquela época, Deputado Laerte, não tinha celular, não
tinha... O Correio, para chegar aqui era algo extraordinário.
Oh, rapaz, a dificuldade era tremenda! Tremenda!

Mas eu quero aqui, só para finalizar, é relembrar as
grandes discussões da primeira Legislatura e não é diferente
hoje. Eu me lembro que o Presidente Bianco, à época, era
sempre, Deputado Tomás Correia, Deputado Oswaldo Piana,
Deputado Ronaldo Aragão, Deputado Amir Lando, Manoel
Messias, Amizael Gomes da Silva, Silvernani e tantos outros,
Deputado Laerte. A Sessão era suspensa quatro, cinco vezes,
porque a temperatura subia tanto, subia tanto com tanto, tantas
discussões, mas de Projetos de Lei, de projetos que o Executivo
encaminhava para cá, além da Constituinte, é verdade, que a
gente estava falando. E eu não quero me reportar à Constituinte,
que o Presidente da OAB já falou, o Governador Piana, o
Governador Bianco e tantos outros; Deputado Ismael, mas eu
quero viver este passado. E eu digo ao final porque eu quero
viver este passado, Deputado Anderson. Porque nós devemos
olhar para o nosso passado e reverenciá-lo. É triste, hoje, ver
essas pessoas que construíram este Estado glorioso, e eu pego
emprestado aqui, as palavras do Canuto, Ex-Vice Governador,
Deputado Federal quantas vezes, dando entrevista, falando dos
potenciais do nosso Estado e das dificuldades que eram naquela
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época, que ele aqui chegou nas demarcações ainda do Incra.
Então vejam, e essas pessoas estão por aí a transitar.
Eu aplaudo a decisão da Assembleia Legislativa que

concedeu acesso ilimitado aos deputados, ex-deputados aqui,
porque eles são história, eles são a reverência. Nós estamos
hoje aqui, algum tempo depois, Deputado Laerte, alguns anos
na frente vão olhar essas fotografias, “Olha, este está vivo,
este está morto, este está vivo, este fez aquilo, este fez aquilo
lá”. E isso foi o que o Presidente, o Governador Piana falou
aqui. Olhando uma foto, o Chiquilito Erse, Bianco, Tancredo, na
época do Colégio Eleitoral, que saíram daqui para escolher o
futuro Presidente do nosso País, em um colégio eleitoral, e a
gente olhando as fotos lá: “este está vivo, este está morto,
este está vivo, este está morto”. Está parecendo - não é,
Presidente José Gomes? - a galeria de Ex-Presidente do Tribunal
e Contas, um está vivo, outro está morto, está vivo, está morto.
Eu vou deixar a Presidência do Tribunal e vou para a escala do
“está vivo”. Eu não sei quem virá depois de mim. Mas, Deputado
Laerte, então eu estava falando, vendo aquelas fotos aqui, quem
não se recorda destes personagens? Ver o Aurindo Coelho de
cabeça branca, eu que já estou quase sem cabelos; o Deputado
Fidélis, tantos aqui. E nós passamos pelas ruas de Porto Velho,
Prefeito, e temos Rua Venezuela, Rua Haiti, mas nós não temos
uma rua Fouad Darwich Zacharias, não temos uma rua chamada
Jô Yutaka Sato.

Eu, pelo menos, tia Berenice, desconheço uma rua com
o nome de Amizael Gomes da Silva, Professor Amizael ou
Deputado Amizael. Desconheço o nome de uma rua com o nome
de um jornalista da imprensa, que para cá veio construir este
Estado. Desconheço o nome de ex-deputado, de ex-secretários,
ex-governadores. Aqui mesmo, temos dois ex-governadores,
três ex-governadores. As Primeiras-Damas. Quantas pessoas
têm aqui que enfrentaram grandes dificuldades.

Eu estava aqui ouvindo o Governador Bianco falar aqui,
e ali coçar a cabeça, e ali, coçando a cabeça, virei para o Ex-
Promotor de Justiça, Dr. Hildon Chaves, e disse: “Dr. Hildon,
naquela época, se eu fosse Conselheiro do Tribunal de Contas,
eu mesmo me condenaria e condenaria todo mundo”. Porque
naquela época não se tinha nada e nem se fazia, não sabia
como se fazer. O Ministério Público tinha acabado de ser criado
aqui no Estado, através de um Decreto, enfim, mas, o mais
consolidado era o Poder Judiciário.

Então, senhores, temos que honrar o nosso passado para
viver um presente com o olho no passado para projetar o futuro.

E eu quero, como servidor do Estado de Rondônia, como
cidadão deste Estado, render as minhas homenagens a cada
um dos senhores Parlamentares desta Casa, quero fazer um
destaque a 1ª Legislatura que eu participei nessa dificuldade,
não como deputado, mas como servidor, honrar as pessoas
que construíram este Estado, empresários, imprensa, enfim,
comerciantes, funcionários públicos, autoridades aqui presentes.

E dizer que o nosso País, “é um País abençoado por Deus
e bonito por natureza”, já dizia o poeta e o nosso Estado é um
Estado extremamente abençoado, com pessoas
compromissadas e devemos sim, como disse o Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, a quem eu tive a honra
também de participar da Ordem dos Advogados do Brasil, que
nós devemos ter e zelar sempre por um estado de direito,
democrático, social, sempre rendendo homenagens e

glorificando o nome Daquele que é o Senhor dos senhores,
autoridade suprema em nossas vidas, que é Deus, que possa

iluminar os nossos caminhos. Que Deus abençoe Rondônia,

que Deus abençoe a nossa Constituição, que Deus abençoe o

nosso povo e aqueles que fizeram a história do nosso povo.

Deus abençoe.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Presidente.

Com a palavra por três minutos, o Prefeito da nossa Capital,

nosso amigo Hildon Chaves.

O SR. HILDON CHAVES – Senhor Presidente, até para ser

bastante breve, em decorrência do avançar da hora, em seu

nome eu saúdo toda atual Legislatura; em nome do ex-

deputado Everton Leoni, eu saúdo todos os Legisladores

anteriores. Na verdade, hoje é um dia de festa, e um dia

histórico de estarmos aqui relembrando o passado. O Dr. Ivo

Scherer que está aqui, se eu estiver equivocado, me corrija,

na verdade, no início do Ministério Público atuava aqui o MPDFT

- Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o mesmo

no Judiciário, o mesmo no Poder Judiciário, ainda hoje se

chama MPDFT e Justiça do Distrito Federal e Territórios, embora

não existam mais territórios. Existia um Poder Executivo, nós

tínhamos o Território Federal de Rondônia. Então, já existia

um embrião de cada um desses Poderes. Agora, do Legislativo

não, vocês realmente tiverem, Dr. Edilson, que começar

realmente do zero, não existia uma semente, não existia um
embrião.

Então, realmente isso foi um avanço muito grande e
salvo engano, eu acho que foi, não sei se foi o Dr. Bianco ou o
Dr. Piana que mencionaram aqui a questão da autonomia
financeira do Ministério Público em 83, Bianco. Isso só veio
acontecer em 88, com a chamada Constituição Cidadã.

Rondônia assumiu uma posição de vanguarda cinco anos
antes, quando ninguém basicamente falava nesse assunto. A
Constituição Cidadã foi em parte um retrocesso para o
Ministério Público da época, porque o Procurador-Geral de
Justiça era eleito por eleição direta e com a Constituição de
88, passou a ser lista tríplice. Então, na verdade, nós andamos
para trás, Dr. Edilson, nessa questão.

Então, assim, só para relembrar também, eu cheguei à
Rondônia 9 anos depois da Constituição de 83, eu cheguei em
92 e de alguma maneira também acompanho e faço parte
dessa história como todos vocês, como cada um de nós que
está aqui construindo este Estado maravilhoso, cada um com
a sua contribuição, cada um a sua maneira.

E por fazer história e encaminhando para encerrar a
minha fala, eu gostaria, como Prefeito de Porto Velho, que
esta Casa, Presidente Laerte, participasse juntamente conosco
na construção de uma nova história para o saneamento básico
da nossa Capital. Nós assistimos recentemente matérias de
uma emissora de televisão, matéria em caráter nacional,
comparando, registrando que os índices de saneamento básico
de Porto Velho têm padrões africanos. Isso é inaceitável.

Inaceitável para uma Capital de Estado. Todos os
Deputados aqui têm como sua Capital, Porto Velho; Porto Velho
é a Capital do Estado e como tal merece a atenção do Poder
público como um todo.
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Concito-os todos, a cada um de vocês, cada um de
vocês, para que juntos nós consigamos escrever esta nova
história de saneamento. As pessoas, nesse exato momento na
zona sul da Capital, por exemplo, não têm água para escovar
os dentes, não têm água para cozinhar. Os poços amazônicos,
Presidente, secam e durante meses essas pessoas ficam
privadas do item essencial à vida. Graças a Deus nós temos
índices muito melhores em diversos municípios do interior do
Estado, e a nossa Capital está literalmente abandonada.

A prefeitura, o Prefeito junto à prefeitura de Porto Velho
estartou, seguindo promessa de campanha que fiz durante as
eleições, a PPP do saneamento básico. São investimentos de
1.7 bilhões a 2 bilhões de reais sem um centavo de investimento
de dinheiro público. Nós temos, Governador Bianco, as três
maiores empresas de saneamento básico do País participando
deste processo. E mantive três reuniões com equipes do
Governo e com o Governador do Estado, convidando o
Governador para que faça isso a quatro mãos com o Prefeito
de Porto Velho e mais com o apoio de toda a Assembleia, com
o apoio da nossa Câmara de Vereadores para que junto nós
possamos, no cinquentenário desta Casa, vir aqui e falar que
participamos da história mudando a realidade do saneamento
básico no nosso Município de Porto Velho e que saímos de
padrões africanos para a universalização. Isso é possível! Basta
vontade política, decisão política e compromisso com a
população de Porto Velho. É possível! Não custa dinheiro,
porque R$ 2 bilhões a Prefeitura não tem, o Governo não tem,
e a União não tem, mas empresas privadas de grande porte
têm, e vão se remunerar da taxa de água tal e qual já acontece
em diversas cidades brasileiras e algumas do interior donosso
Estado como Ariquemes, Rolim de Moura e Pimenta Bueno,
que está aqui o Deputado Cleiton Roque que me referenda.

Senhores, parabéns a todos os Deputados atuais, que
ajudaram a construir essa história e eu peço que os senhores
nos acompanhem nesta luta pelo nosso povo de Porto Velho.

Um grande abraço a todos. Obrigado, Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Prefeito
Hildon Chaves. Com a palavra o nosso Vice-Governador do
Estado de Rondônia José Jodan. Vai falar antes do nosso Ex-
Deputado e Presidente do Tribunal de Justiça Walter Waltenberg,
porque vai ter que ir a Brasília, está com o bóton, Vossa
Excelência está com o bóton.

O SR. JOSÉ JODAN - Senhoras e senhores, quero
cumprimentar o meu amigo Laerte Gomes, o Presidente da
Mesa, e em nome dele cumprimentar a todos os nossos
queridos Deputados que aqui estão.  Quero cumprimentar em
nome do meu amigo de infância, o WW, Walter Waltenberg, o
Presidente do Tribunal de Justiça, todo o pessoal do Judiciário
aqui. Quero cumprimentar em nome da esposa do meu amigo
Piana, todas as mulheres que aqui estão e todas as Deputadas.

E o meu amigo Piana de juventude; meu amigo Walter
Waltenberg, nós crescemos juntos na juventude, um grande
abraço a todos os vovôs que aqui estão.

Em nome do Coronel Marcos Rocha, vou ler uma carta
que o Coronel mandou que lesse para os senhores.

“Excelentíssimos senhores membros da Assembleia
Legislativa, ao cumprimentar respeitosamente a cada

parlamentar aqui presente, permitam-me endereçar a Vossas
Excelências os sinceros agradecimentos pelo honroso convite
para participar desta Sessão Solene, em Comemoração ao 36°
da Promulgação da Primeira Constituição do Estado de
Rondônia, promovida por esta colenda Casa de Leis.

Rememoro parcialmente que a primeira eleição em
Rondônia na condição do Estado, ocorreu em 15 de novembro
de 1982, quando foi escolhida a representação rondoniense
do Estado, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Os
vinte e quatro deputados estaduais eleitos naquele pleito
receberam a função de constituintes, sendo que quinze
pertenciam à legenda do Partido Democrático Social - PDS e
nove do partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB.

Pelo PDS foram eleitos Amizael Silva, Arnaldo Martins,
Heitor Costa, Francisco Nogueira, Genivaldo Sousa, Jacob
Atallah, José Bianco, José do Prado, Jô Sato, Manoel Messias
Marvel Falcão, Oswaldo Piana, Silvernani Santos, Walderedo
Paiva, Zuca Marcolino. Enquanto que pelo MDB, Amir Lando,
Ângelo Angelin, Clóter Motta, Jerzy Badocha, João dias, Ronaldo
Aragão, Sadraque Muniz, Sergio Caminata e Tomás Correia.

No dia 31 de janeiro de 1983, o Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral, Desembargador Darci Ferreira, presidiu a
posse dos deputados e no dia seguinte a eleição da primeira
Mesa Diretora da Assembleia. Sendo constituída por seu
Presidente José de Abreu Bianco, PDS; o 1° Vice-Presidente
José Zuca Marcolino Sobrinho, PDS; 2° Vice-Presidente José
Ronaldo Aragão, PMDB; 1° Secretário Oswaldo Piana Filho,
PDS; 2° Secretário Ângelo Angelin, PMDB; 3° Secretário
Walderedo Paiva, PDS e o 4° Secretário Jerzy Badocha, do
PMDB.

Em 06 de agosto de 1983, os deputados estaduais
constituintes, eleitos em 15 de novembro de 1982 e empossados
em 1° de fevereiro de 1983 promulgaram a primeira
Constituição do Estado de Rondônia, oportunidade em que a
Assembleia Estadual Constituinte foi desfeita e instalado o Poder
Legislativo, marcado o início em sua totalidade de
funcionamento do Estado de Rondônia.

Em 2019, encontramo-nos em júbilo, junto a este Poder
Legislativo, em razão da comemoração dos 36 anos da
promulgação da primeira Constituição do Estado de Rondônia,
a Carta Magna dos rondonienses, com o propósito de assegurar
os princípios de liberdade, justiça, de favorecer o progresso
socioeconômico e cultural, além de estabelecer o exercício dos
direitos sociais e individuais, com fundamento nas tradições
nacionais de segurança, bem-estar, igualdade, fraternidade
como valores supremos de uma sociedade harmônica e
pluralista. Desprende-se que a necessidade de poder é uma
realidade. No entanto, em um exercício saudável, este encontra
na democracia a fórmula de compreensão de todos em um
processo de decisão e organização dos indivíduos. É dado que
o espaço público não é mera reprodução dos espaços privados.

A política gradua-se atribuindo às pessoas o poder e a
vontade de mudança, através do voto secreto, assegurados na
lei estadual maior.

Tenho plena convicção de que, nas últimas décadas, o
Estado mudou para melhor, e nossa Constituição foi o marco
jurídico deste processo. A hierarquia das leis indica
subordinação necessária da ordem jurídica e positiva à ordem
natural da nossa Carta e suas alterações, posto que a população



15 DE AGOSTO DE 2019Nº 134 2934Pág.

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

D O - e - A L E / R O    10ª LEGISLATURA

exige e os deputados cumprem atentos às necessidades e
adequações as quais vêm modelando de forma revolucionária
e participatória ao nosso tempo, no sentido de dar conhecimento
às diretrizes traçadas em seu bojo, somadas às conquistas
políticas, econômicas e sociais amealhadas por uma sociedade.

Por fim, em vista deste pensamento, nós, representantes
eleitos, almejamos que o Poder Executivo e o Legislativo
continuem a defender nossa Constituição Cidadã como forma
de viabilizar as políticas públicas, com o objetivo de assegurar
os interesses e valores, não esquecendo que nossa missão
coletiva é trabalhar para o bem comum do cidadão, cumprindo
e fazendo executar nossa lei maior, suas normas fundamentais
de organização do Estado e de todos aqueles homens e
mulheres que aqui vivem.

Ante o exposto, subscrevo-me com especial estima e
consideração. Marcos José Rocha dos Santos, Governador”.

Falei com o Governador ontem ou anteontem, e ele disse:
“Jodan, manda um grande abraço a todos os deputados, de
todas as legislaturas, que estão aqui”. A todos vocês que estão
aqui, um grande abraço do nosso querido Governador Coronel
Marcos Rocha.

Não posso deixar de lembrar, senhor Dr. Edilson, a emoção
que o senhor teve aqui. Isso coloca no homem o tamanho do
coração e as tomadas de decisões que o senhor tem junto com
a Assembleia. Parabenizar também o Deputado Laerte e todos
os deputados, com os recursos direcionados para a construção
do nosso hospital João Paulo, que é o anseio da maioria da
nossa sociedade, do nosso querido Estado.

Parabéns a todos que aqui estiveram, parabéns às
lembranças nossas, da nossa juventude, parabéns a todos vocês
e um grande abraço a todos. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Vice-
Governador José Jodan e leve o nosso abraço ao Governador
Marcos Rocha.

Com a palavra, o penúltimo orador, nosso Deputado
eterno, com bóton agora também para ter acesso ao plenário,
nosso Presidente do Tribunal de Justiça, Walter Waltenberg.
Não posso nem delimitar tempo para Vossa Excelência.

O SR. WALTER WALTENBERG – Eu tenho a impressão de que
isso me foi concedido na condição de deputado honorário e
fico muito lisonjeado, senhor Presidente Laerte Gomes, porque
me sinto muito à vontade no meio político. Sempre foi assim,
sempre nutri uma admiração muito grande pela atividade
política. Eu tenho uma visão bastante particular desse aspecto
e quero parabenizar, com todas as minhas forças, a iniciativa
do Deputado Ismael Crispin, que hoje fez desfilar aqui diante
de nós, a história de Rondônia que se confunde, afinal, com a
minha própria história.

Vi aqui amigos de ontem e de hoje. Cada um, a seu
tempo, construindo Rondônia, que hoje é um Estado que é
motivo de orgulho imenso para todos nós. Eu me lembro muito
bem, por exemplo, de uma fotografia que guardo com muito
carinho. Eu estava ansioso por conhecer o Presidente José
Sarney e saí na foto, junto com o então Deputado Piana. E eu
tenho essa foto no meu gabinete. Eu tenho um espaço onde,
eu digo aqui, eu gosto de colecionar fotografias de pessoas
ilustres e guardo com muito carinho essa fotografia. Eu era

assessor de desembargador na época, assessorava o
Desembargador Hélio Fonseca.

Mais adiante, eu me encontrei apurando o plebiscito da
cidade de Santa Luzia d’Oeste, com o então prefeito da capital,
Tomás Correia. Ele desceu lá, de helicóptero, na companhia
do Governador Ângelo Angelin. César Cassol estava presente,
o seu pai o Reditário, o Ivo Cassol.

Na verdade, eu comprei os primeiros móveis da minha
casa do marceneiro Ivo Cassol. Eu tenho até hoje na mesa
da cozinha lá de casa, a mesa que ele me vendeu em parcelas
de não sei quantas vezes, de tão bonita que era a mesa de
Mogno que está lá até hoje.

Naquele tempo, o então Prefeito Tomás Correia
convidou o meu pai para trabalhar com ele na Prefeitura de
Porto Velho e logo em seguida o nomeou Procurador-Geral do
Município de Porto Velho.

Mais adiante, encontrei, por exemplo, dessa lista aqui,
todos participaram da minha história. Professor Ivo Scherer,
por exemplo, nós fizemos juntos uma Especialização na FARO,
eu já o admirava imensamente pelo Promotor de Justiça
atuante, vigoroso que sempre foi. E aprendi com ele ali também,
a forma como ele anotava. Um dia ainda brinquei com ele:
“Você pode me tirar uma xérox das suas anotações?” E ele
falou: “Vá fazer as suas próprias anotações, doutor.” E sempre
foi desse jeito.

O meu querido Prefeito Hildon Chaves, que foi sócio do
Amadeu Sikorski lá em Pimenta Bueno, nós nos conhecemos
daquela época. Edilson, Presidente do Tribunal de Contas,
estudamos juntos também lá na FARO. Foram tantos anos e
agora nos encontramos aqui novamente. E, diversas pessoas.
Eu olho aqui, cada um de vocês escreveu junto comigo um
pedacinho da minha história.

Eu estive no último fim de semana em Porto Alegre, em
uma reunião do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça
do Brasil e Rondônia foi escolhida para que nós façamos o
último encontro deste ano, aqui em nosso Estado. Ao mesmo
tempo, o Dr. Edilson é escolhido Presidente do Colégio de
Presidentes de Tribunais de Contas do País.

Então, Rondônia sempre tem uma notícia boa para dar.
Nós somos o 3º Estado que tem as finanças rigorosamente
em dia. Eu vejo a preocupação dos Presidentes de Tribunais
de Justiças enormes, como Manuel, de São Paulo; como o
Cláudio, do Rio de Janeiro. “Será que eu vou conseguir pagar
os meus juízes esse mês? Será que eu consigo pagar os meus
servidores?”. E eu não tenho a menor preocupação com isso.

Todo mês o repasse chega como se fosse milagre. E
isso se deve a quê? Isso se deve ao trabalho de todos nós que
estamos aqui. Tanto os que estão no Plenário como aqueles
que estão nos assistindo, familiares de deputados, pessoas
do povo que ajudam, cada um fazendo a sua parte, construir
um dos Estados mais vigorosos do País que é o nosso querido
Estado de Rondônia.

Eu me confesso, Deputado Ismael Crispin,
extremamente impactado por este momento. Quando o
Deputado Laerte Gomes, quando conversamos hoje de manhã,
eu falei: “E aí, vamos hastear essa bandeira? Que horas que
eu chego e tal.” Eu não imaginava, de jeito nenhum, que fosse
ser impactado dessa forma. Porque, conforme os trabalhos
foram aqui se desenvolvendo, eu fui recordando a minha própria
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história. Ninguém é presidente do Tribunal de Justiça do dia
para a noite. Foi uma longa caminhada, uma caminhada de
muita tenacidade, de muito estudo.

Eu fiz o primeiro concurso para a magistratura de
Rondônia e não fui aprovado. Depois fiz o concurso para o
Ministério Público do Estado de Rondônia, e não fui aprovado.

Eu tive que estudar mais, eu tive que me dedicar mais.
E depois fui para Rolim de Moura, não tinha um metro de
calçamento, eu falei: como é que pode existir uma cidade na
poeira? Que coisa é essa! Cheguei a Rolim de Moura, para
falar com a minha mãe, quando cheguei aqui, eu não sabia
que roupa a gente lavava não, porque ela surgia lá no meu
armário, limpinha; eu falei: - que coisa diferente, tem que
lavar a roupa, não é? Tem que cozinhar, aqui é muito diferente
para mim. E tinha um telefone em Rolim de Moura, e todo
mundo sabia de tudo, aquilo era igual a pau do fuxico: - Ah, a
fulana está grávida. Como é que você sabe? - Lá no telefone
eu vi contando lá, e tal.

Então, a história da gente é uma coisa linda, que coisa
bonita, nós juntos, todos que estamos aqui hoje, conseguimos
construir. Eu quero desejar felicidades a todos que estão aqui
hoje presentes e fazer uma profunda reverência à história de
cada um de vocês. Eu tenho muito orgulho de vocês todos, e
parabenizo também o Deputado Laerte Gomes, meu querido
parceiro aí de tantas jornadas. Nós temos vivido tempos intensos
e, de fato, nós temos aqui uma relação muito próxima ainda
que extremamente republicana, porque nós sabemos que da
união dos Poderes depende o futuro do nosso Estado. Pelo que
fizeram até aqui, meu muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Presidente.
Agora, eu passo a Presidência para a nossa 2ª

Presidente da Assembleia Legislativa Deputada Cassia Muleta,
que vai conduzir os trabalhos até o final da Sessão. Não
poderíamos encerrar esta Sessão, sem que uma mulher
presidisse, em homenagem a todas ex-deputadas.

(Às 12 horas e 32 minutos o senhor Laerte Gomes, passa
a presidência à senhora Cassia Muleta)

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Boa tarde a todos!
É com prazer também que eu venho presidir também esta
Sessão aqui, onde está aqui o meu esposo Ex-Deputado João
da Muleta, aqui presente. Presidente, é uma emoção estar
aqui com ele hoje, o meu cunhado Amauri dos Santos, também
ex-prefeito, ex-deputado, também aqui sendo homenageado
hoje.

Dr. Waltenberg, aqui, é um prazer sempre o senhor estar
aqui na Assembleia com a gente, e a partir de hoje, não é?
Deputado aqui eleito nosso Presidente da Assembleia, Laerte
Gomes. E é um prazer ver tantos amigos aqui presentes. Na
época do João, convivi com muitos ex-deputados, que hoje
estão aqui. E hoje, eu aqui como Deputada, como Vice-
Presidente da Casa, presidindo esta Casa hoje, é uma emoção
muito grande.

Minha amiga ali a Rosária Helena, uma companheira,
uma mulher guerreira que eu admiro muito, ali sentada, foi
Deputada com o meu ex-esposo, em nome da Rosária, eu
cumprimento todas vocês mulheres guerreiras aqui presentes.

E em nome do meu amigo eterno, é meu compadre,
Ronilton Capixaba, quero cumprimentar todos vocês aqui. Um
abraço a todos, meu eterno Senador Tomás Correia, da minha
cidade de Jaru, aqui também sendo homenageado hoje, como
Ex-Deputado Constituinte neste Estado.

E agora, neste momento também, eu passo a palavra,
quero chamar aqui nosso Presidente da Casa, senhor Deputado

Laerte Gomes, Excelentíssimo Presidente Laerte, para fazer
uso da palavra.

O SR. LAERTE GOMES – Só não vai me cortar, Presidente.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente)- Três minutos.

O SR. LAERTE GOMES – Vou ter o tempo do Presidente do
Tribunal de Contas, mas falou com emoção, não é Presidente
Edilson? A vontade é de fazer um discurso aqui com emoção,
mas o ato nos tem que levar à razão, pela história desta Sessão
hoje. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, mais uma
vez esse momento maravilhoso que nos proporcionou neste
dia de hoje, primeiro de estarmos vivos, não é? E depois de
vivenciarmos todas as emoções que foram verdadeiras aqui
neste plenário desta Casa. Talvez a minha querida, dileta,
sempre amiga, sempre conselheira Lúcia Tereza, de onde ela
estiver, primeiro ela deve está xingando, não é? Porque não
estava aqui, não é Rosária? Mas depois, com certeza, ela está
muito feliz de estar neste plenário, com o nome dela, tantas
pessoas, tantos ex-deputados, deputadas que deram essa
contribuição maravilhosa ao Estado de Rondônia. Se Rondônia
é tudo isso que foi propagado aqui, e eu sei que é, todo esse
potencial, deve-se a vocês, deve-se a vocês, aos deputados
que verdadeiramente o Poder Legislativo representa o cidadão,
representa a população. Se os Projetos avançaram, se deram
condições do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério
Público, do Tribunal de Contas poder executá-los, poder
implementar as políticas públicas que foram feitas ao longo da
história de Rondônia é porque cada um de vocês debateu,
melhorou e votou aqui neste Plenário, nesta Casa. Então é a
vocês a nossa reverência, é o Poder Legislativo que representa
cada município, que representa cada cidadão de Rondônia que
merece aqui as homenagens e a faço junto com os meus
colegas deputados, Deputada Cassia Muleta, a qual eu quero
cumprimentar; Deputado Ismael Crispin; Deputado Ezequiel
Neiva, que ora chega neste Plenário;Deputado Chiquinho da
Emater;Deputado Luizinho;Deputado Dr. Neidson; Deputado
Cirone; Deputado Anderson, todos os Deputados da atual
Legislatura que estão aqui hoje e os Deputados das Legislaturas
anteriores. Importante a gente saber de uma coisa, importante
a gente saber que como nós hoje estamos no mandato, que
um dia, talvez bem próximo, nós seremos ex-deputados
também. Por isso, que quem não respeita a história, Presidente
Edilson, no futuro será esquecido. Por isso que a Assembleia
hoje traz a história de volta para reverenciar a todos os nossos
colegas Deputados. E eu digo, neste evento que nós estamos
realizando aqui, que vai até na próxima sexta-feira, que vai

haver uma série de eventos relacionados ao Dia do Poder

Legislativo, extensivamente ao 36º Aniversário da Promulgação

da 1ª Constituição do Estado de Rondônia, que isso, Bianco

quero cumprimentar você -, isso é resgatar a história. E nós

estamos resgatando a história que você, que o Tomás, que o

Amir, que o Sadraque, que tantos outros aqui, eu não sei se

está faltando algum da 1ª Legislatura Constituinte, que tantos

outros, que tantos outros, e o Piana, os cinco que estão aqui,

que tantos outros, junto com vocês, começaram a construir.

Estas datas importantes devem ser apontadas para o

contexto histórico que marca a série de eventos e ações

programadas para esta semana.

Em 22 de dezembro de 1981, Presidente Walter

Waltenberg, que Vossa Excelência já deveria estar em
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Rondônia, foi sancionada a Lei Complementar 41 criando o
Estado de Rondônia. Surge então, e radiante uma nova estrela
no azul da União.  Em 04 de Janeiro de 1982 o Estado é
efetivamente instalado com a posse o 1º Governador ainda na
condição de nomeado.

A nova estrela azul da União é marco emblemático da
Bandeira do nosso Estado e do nosso Brasão. Marca indelével
que simbolizou e continua simbolizando esperanças, novos
horizontes, progresso, oportunidade para os rondonienses e
rondonianos, e melhores condições de vida para milhares e
milhares de brasileiros oriundos de outro Estado.

A nova estrela marcou a chegada de um sonho esperado
por décadas aos olhares dos céus rondonienses desde a fase
do então Município de Porto Velho, ainda pertencente ao Estado
do Amazonas até a criação do Território Federal do Guaporé e
posteriormente do Território Federal de Rondônia.

A efetiva eleição dos Deputados Constituintes, em 1982,
vem consolidar essa estrela com a posse em janeiro de 1983
dos então Deputados Constituintes. Finalmente, aí se encerra
de forma definitiva os elementos organizacionais e políticos da
fase do Território Federal. De 31 de janeiro de 1983 até os dias
atuais, Piana, foram dias de muitas lutas, dedicação, esforços
e de superação.

Assim, é questão de justiça fazer esse resgate histórico
de prestarmos homenagens e demonstrarmos de forma efetiva
e concreta o nosso reconhecimento e a gratidão aos
Parlamentares da 1ª Legislatura até os seus sucessores em
pleno exercício do mandato parlamentar.

O dia do Poder Legislativo, portanto, é afirmação do
reconhecimento público de lembranças e de gratidão.  O Poder
Legislativo tão exposto a críticas, no entanto, é afirmação da
democracia, é o equilíbrio, pois suas decisões não são adotadas
de forma isolada longe da pressão popular.  O Legislativo adota
seus posicionamentos sempre em ressonância às demandas
populares, dos clamores públicos, reflexos em determinados
momentos de esperança ou desesperanças.

Ao longo de 10 Legislaturas, quantas lutas? Sessões
intermináveis, Everton Leoni. A superação de momentos
turbulentos à busca de solução para problemas angustiantes.

Durante esses momentos, lá sempre estiveram às
senhoras e os senhores, Ilustres Parlamentares que tanto
honraram e dignificaram este Parlamento. Seus exemplos, seus
empenhos ficarão para sempre nos registros dos anais desta
Casa, nosso reconhecimento verdadeiro a todos vocês.

Assim sendo, caríssimos, também como forma de
prestarmos homenagens aos Parlamentares das Legislaturas
anteriores, esta Assembleia Legislativa, de forma unânime,
aprovou a Resolução nº 407, de 12 de dezembro de 2018, de
minha autoria - eu tenho muito orgulho disso -, e do então
Deputado Jesuíno Boabaid, assegurando o direito de acesso ao
Plenário desta Casa.

Desta forma, os nossos colegas de Legislaturas
anteriores, receberam aqui no Plenário, aos que não estiveram,
vão receberseus respectivos distintivos de identificação por se
encontrarem devidamente amparados pelo Regimento Interno
desta Casa. Esse gesto é uma demonstração de
reconhecimento, ficando garantido, desta forma, livre acesso
a vocês, a todos os setores da Assembleia Legislativa.

Autoridades, as quais eu não nominei porque já o fiz no
início desta Sessão, senhoras e senhores. Como é de
conhecimento de todos, nos encontramos sob a égide da
Constituição promulgada no dia 28 de setembro de 1989. Na
época, sob a liderança do aqui nosso Deputado Constituinte
Oswaldo Piana, na condição de Presidente, esta nova Carta

Constitucional já foi concebida com os frutos advindos da nova
República, em consequência da promulgação da Constituição
Federal de 1988, posteriormente identificada e reconhecida
popularmente como Constituição Cidadã.

Assim, senhoras e senhores, imprensa, servidores,
autoridades, essa atual Constituição Estadual, reflexo da
Constituição Cidadã, caracterizada pelo seu forte conteúdo em
defesa, principalmente dos direitos humanos, sociais e da
dignidade da pessoa humana. Todavia, ao reconhecermos a
importância do árduo trabalho dos Constituintes de 89, também
é intrínseco fazermos aqui um recorte histórico. Esse recorte
se faz necessário, pois com a promulgação da 1ª Constituição
do Estado de Rondônia se encerra definitivamente as
características da organização administrativa política do
Território Federal de Rondônia. A data de 06 de agosto de
1983 tem, portanto, essa relevância histórica, passa a funcionar
em sua plenitude os três Poderes.Encerra-se o ciclo e inicia
outro, pois passa a funcionar pela primeira vez, em Rondônia,
a nossa Assembleia Legislativa.

É preciso esse resgate histórico de 31 de janeiro de 83
com a posse dos senhores Deputados Estaduais Constituintes.
Até o dia 06 de agosto de 1983 esteve em funcionamento a
Assembleia Constituinte sob a presidência do meu amigo e
brilhante Deputado Constituinte, Governador, Senador, Prefeito
de Ji-Paraná José de Abreu Bianco. A 1ª Constituição Estadual
tem a sua importância e relevância histórica incomensurável.

Nossa eterna gratidão e o nosso reconhecimento aos
ilustres parlamentares constituintes de 1983.

Aproveito esta oportunidade, já finalizando, para
informar aos presentes e àqueles que nos assistem através
da imprensa, que a programação prossegue amanhã com a
exposição alusiva aos 36 anos da promulgação da 1ª
Constituição. Na quinta-feira estaremos efetivando o
lançamento do Edital do Concurso de Redação para alunos do
ensino fundamental e médio e ainda o lançamento do Edital
do Concurso que irá escolher a bandeira oficial da Assembleia
Legislativa. A programação se encerra na sexta-feira com a
realização do Seminário:”As mudanças, correções e
imperfeições e aspectos atuais da Constituição Estadual”. Uma
vasta programação para, de verdade, fazermos uma grande
homenagem aos 36 anos de Constituição do Estado.

Eu queria finalizar dizendo a cada um de vocês, eu vejo
o João Batista vindo lá de Cabixi; eu vejo deputados vindos de
todo o Estado de Rondônia, ex-deputados. Isso mostra para
todos nós, Deputado Crispin - quero te parabenizar pela
indicação deste evento e pela organização da tua equipe,
mostra que valeu a pena. Porque, quando a gente faz bem
feito, o resultado é esse aqui, o sucesso. Hoje, hoje sob a
nossa gestão na Assembleia Legislativa, esta Mesa Diretora,
os nossos colegas deputados, nós temos procurado, Prefeito
Jesualdo, honrar a história de vocês, a história que vocês
construíram. Muitas vezes, a gente sendo chato, dizendo “não”,
e eu tenho feito isso constantemente, os colegas, às vezes,
ficam chateados porque a gente está procurando fazer algo
para deixar esta Casa mais forte. Para as pessoas lá de fora
deste plenário, ouvirem o nome da Assembleia e terem orgulho
dela, é na economicidade, é na gestão, é na eficiência e é no
resultado para o cidadão.

Eu quero aqui, diante de todos vocês meus caros colegas
deputados desta legislatura, muitas vezes pedir desculpas por
às vezes que eu não pude atender vocês, mas quero também
reconhecer a vocês: Anderson, Cirone, Luizinho, Neidson,
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Chiquinho, Ezequiel que está aqui, a Cassia, o Crispin, agradecer
pela compreensão de vocês em abrir mão de muitas coisas
que era direito de vocês, que é direito, para a gente poder
economizar e devolver esse dinheiro para sociedade. São R$
30 milhões economizados em 05 meses, e eu sozinho jamais
seria capaz disso. Foi com vocês que a gente conseguiu fazer
isso.

No mais, eu quero agradecer, que Deus possa abençoar
todos vocês. Agora, e um dia vocês, deve estar bem próximo,
eu também vou querer um bóton desses para estar aqui no
plenário, para quando eu estiver em Porto Velho, vir aqui no
plenário, conversar com os amigos, conversar com os
deputados, saber que eu fui respeitado, que eu sou respeitado,
que eu contribuí com a história de Rondônia. E é esse
sentimento, é esse sentimento de verdade, de verdade que
passou no meu coração quando eu fiz a indicação para que os
deputados pudessem ter acesso ao plenário, à Sessão

Ordinária, às Comissões desta Casa. Vocês podem entrar e

participar. Só não têm direito a voz e voto. Desde que trajado

como o Regimento manda, vocês podem participar da Sessão

inteira. Isso é respeitar quem construiu a história, e foram

vocês que fizeram isso. Obrigado. Deus abençoe a todos!

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) - Muito obrigada,

Deputado Laerte. É um prazer também estar aqui nesta

Legislatura com o Deputado Laerte na presidência desta Casa,

onde que ele leva os serviços muito a sério. E quando ele nega

um pedido para gente, Everton Leoni, eu sei que é pelo bem

do nosso Estado. E ninguém fica com raiva, ninguém fica

chateado, brinca com ele. E estamos aí para trabalharmos juntos

e sempre estarmos ajudando o Estado de Rondônia.

Então, Deputado Laerte, eu quero aqui parabenizá-lo,

também, pelo trabalho aqui nesta Casa, e dizer que Vossa

Excelência é respeitado por todos os deputados aqui. Muito

obrigada.

O SR. DR. NEIDSON – Presidente, só uma Questão de Ordem.

Só para lembrar também, que nessa data comemorativa
desta Sessão Solene, nós comemoramos também os 194 anos,
hoje é aniversário da Bolívia, que é nosso país vizinho e é uma
data alusiva também ao nosso país vizinho. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES – Presidente, já começou Questão de
Ordem, a minha última. Vocês não estranhem porque ele é
boliviano. Um deputado boliviano que nós temos em Rondônia.

A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) - Muito obrigada,
Deputado. E parabenizar também a Bolívia, o nosso vizinho
aqui, que a gente tem o maior respeito, onde o senhor é médico
que se formou na Bolívia e está aí um excelente médico, o
médico de todos os deputados aqui na Casa.

Muito obrigado a todos. Também quero cumprimentar
aqui o Deputado o Ezequiel Neiva, que acabou de chegar, está
vindo de longe para participar aqui um pouquinho, ele ainda
chegou aqui a tempo. Quero agradecer a todos. Parabenizar o
Deputado Crispin pela Indicação, uma bela indicação. Nós
estamos muito felizes que Vossa Excelência tenha feito aí feito
essa Indicação aqui para a Casa.Quero agradecer aqui ao Dr.
Walter Waltenberg pela presença, sempre aqui com os

deputados; o Dr. Piana; o Dr. Ivo Scherer. Quero agradecer ao

Presidente da OAB, também ali presente.Quero agradecer aqui

ao Dr. Bianco, nosso eterno Governador aqui de Rondônia, onde

tem os nossos respeitos.Agradecer também ao Presidente do

Tribunal de Contas, o Dr. Edilson, aqui. E ao João da Muleta

também, não é, gente? Meu esposo, aqui, presente hoje. Eu

sei o tanto que ele é querido nesta Casa aqui, onde todo mundo

admira e todo mundo é apaixonado nele. Tem hora que eu

brinco aqui com o Deputado Laerte, que atende mais ao João

do que a mim como Deputada, tem essa paixão. Então eu quero

agradecer a todos vocês, especialmente, Deputado Laerte, a

todas as mulheres aqui presentes.

E agradecer também por Vossa Excelência me deixar

finalizar esta Sessão Solene aqui hoje. É um prazer muito

grande.

Invocando a proteção de Deus declaro encerrada esta

Sessão Solene. E convidamos a todos os presentes para

acompanharem as autoridades para o descerramento inaugural

da Galeria dos Presidentes e da Galeria dos Deputados

Constituintes no Salão Nobre. Todos sigam para o Salão Nobre

e parabéns a todos. Muito obrigada.

(Encerra-se esta Sessão Solene
às 12 horas e 51 minutos).

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº3262/2019-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:

D E S I G N A R

O servidor CARLOS MONTEIRO RESENDE, matrícula nº

200165660, ocupante do Cargo de Chefe de Divisão, para

responder pela Secretaria de Planejamento e Orçamento, no

período de 19 a 26/08/2019.

Porto Velho, 14 de agosto  de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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