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TAQUIGRAFIA

ATA DA 17ª SESSÃO SOLENE
PARA ENTREGA DE VOTO DE LOUVOR

AOS ESCOTISTAS DE RONDÔNIA
(Em  29 de agosto de 2019)

Presidência do Sr.
Lazinho da FETAGRO - Deputado

      (Às 15 horas e vinte e cinco minutos é aberta a sessão)

O SR. ZECCA PAIM (Mestre de Cerimônias) – Senhoras e
senhores, autoridades presentes, telespectadores que assistem
ao vivo esta solenidade, funcionários desta Casa, boa tarde.

É com grande satisfação que está Casa Legislativa os
recebe nesta tarde para a realização desta Sessão Solene em
homenagem aos Escotistas de Rondônia, sejam todos bem-
vindos!

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após
aprovação em Plenário, de Requerimento do Exmº. Sr.
Deputado Estadual Lazinho da Fetagro, realiza nesta data
Sessão Solene, para entrega de Voto de Louvor aos Escotistas
de Rondônia.

Vamos proceder neste momento à composição da Mesa
de Honra e convido para tomar assento em seus respectivos

lugares o Deputado Lazinho da Fetagro, Proponente desta

Sessão Solene.

Convido também o Sr. Márcio Silva Paes, Vice-Presidente

da Região Escoteira de Rondônia.

Convido ainda a Sra. Diles Angelina Santolin, Ex-

Presidente da Região Escoteira de Rondônia.

Para fazer parte da Mesa, também convidamos a Sra.

Sueli Cristina Franco dos Santos, Portadora da Insígnia de

Madeira e Diretora Regional de Escotismo.

Sr. Gley Pullig, Secretário das Entidades Paramaçônicas

da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia.

Convidamos ainda o Sr. Thiago Castro de Oliveira,

Grande Oriente do Brasil – GOB, da Loja Maçônica Luz e

Perseverança.
Convidamos o Dr. Rafael Lucas Nunes Garcia, Ex-Membro

Juvenil do Movimento Escoteiro.
Neste momento, Sua Excelência o Deputado Estadual

Lazinho da Fetagro, procederá à abertura desta solenidade.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Invocando a
proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro
oficialmente aberta esta Sessão Solene, para entrega de Voto
de Louvor aos Escoteiros de Rondônia.

O SR. ZECCA PAIM (Mestre de Cerimônias) – Estando a
Mesa dos trabalhos composta, convocamos as autoridades,
bem como, os ilustres visitantes para que de pé cantemos o
Hino Céus de Rondônia, letra de Joaquim de Araújo Lima e
música do Dr. José de Mello e Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

O SR. ZECCA PAIM (Mestre de Cerimônias) – Podem tomar
seus lugares. E eu gostaria de convidar neste momento, Raiany
Rosalino Soniga, que fará a Oração dos Escoteiros.

A SRA. RAIANY ROSALINO SONIGA – Boa tarde a todos.
Peço que todos os escoteiros e demais pessoas fiquem de pé
em respeito à oração. Repitam comigo, por favor.
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“Senhor ensina-me a ser generoso;
A servi-te como mereces;
A dar sem medir;
A lutar sem medo de ser ferido;
A trabalhar sem descanso e não esperar outra

recompensa;
Se não a de saber que faço a tua vontade;
Assim seja”.

O SR. ZECCA PAIM (Mestre de Cerimônias) – Gostaríamos
de agradecer também a presença do Grupo de Escoteiros do
Ar Belmont. Agradecer o Grupo de Escoteiros 1º de Maio, o Sr.
Régis de Lima Rio, Diretor Administrativo da Região Escoteira
de Rondônia.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Boa tarde a
todos. É um prazer muito grande recebê-los nesta Casa, a Casa
do Povo. Eu não imaginava que um dia iria homenagear, Antônio,
os Escoteiros de Rondônia. Lá no Paraná eu ainda fui guarda
mirim, quando eu era criança e hoje a gente aprende cada dia
a conhecer pessoas com ações, com atos diferentes no nosso
País, então, é muito importante para nós, para esta Casa poder
fazer essa homenagem.

Antônio e a Sueli, estão aqui, são amigos nossos já de
há muito e é prazer muito grande em nome deles abraçar e
cumprimentar a cada um e a cada uma de vocês aqui. Em
nome do nosso Presidente Laerte, a gente fica feliz em poder
fazer toda essa homenagem.

Quero cumprimentar todos os nossos parceiros
funcionários aqui desta Casa, colaboradores, agradecer ao
público presente, nós honra muito tê-los junto conosco aqui.

Quero cumprimentar o Sr. Márcio Silva Paes, Vice-
Presidente da Região Escoteira de Rondônia. O nosso Presidente,
o Sr. Geraldo não pode estar presente. Sra. Diles Angelina
Santolin, Ex-Presidente da Região Escoteira de Rondônia; Sra.
Sueli Cristina Franco dos Santos, Portadora da Insígnia de
Madeira e Diretora Regional de Escotismo; Sr. Gley Pullig,
Secretário das Entidades Paramaçônicas da Grande Loja
Maçônica do Estado de Rondônia – Glomaron; aqui também
representando o Grão-Mestre. Seja bem-vindo. O Sr. Thiago
Castro de Oliveira, Grande Oriente do Brasil da Loja Maçônica
Luz e Perseverança e o Dr. Rafael Lucas Nunes Garcia, Ex-
Membro Juvenil do Movimento dos Escoteiros aqui de Rondônia.
Seja bem-vindo.

Nós vamos então passar novamente a palavra ao nosso
Mestre de Cerimônias, para ele dar continuidade aos trabalhos.

O SR. ZECCA PAIM (Mestre de Cerimônias) – Atualmente
no Brasil, o Escotismo conta com mais de 100 mil escoteiros.

São 671 cidades que reúnem 1.480 Grupos Escoteiros.
Levando o Escotismo para mais de 75 mil jovens por

meio do trabalho voluntário de cerca de, 25 mil adultos. Nos
últimos 10 anos, o efetivo cresceu cerca 35%, alcançando todos
os Estados brasileiros. Ferramenta de educação não formal, o
Escotismo ultrapassa as barreiras e se firma como um
movimento educacional por proporcionar aos jovens,
desenvolvimento em diferentes áreas, de forma sempre
contemporânea e variada, por mais de 100 anos, o Escotismo
aperfeiçoou suas técnicas, ações e conteúdos para manter como
maior movimento de jovens do mundo. O Escotismo alcança
sua proposta educativa por meio de dois pontos-chaves: o
método escoteiro e o programa educativo. Tamanho o significado
do Escotismo para o Brasil e o Estado de Rondônia, que hoje a
Assembleia Legislativa presta devida homenagem por meio

dessa Sessão Solene proposta pelo Sr. Deputado Lazinho da
Fetagro, em homenagem a história do  Escotismo,
apresentaremos agora um vídeo institucional.

(Apresentação de Vídeo)

O SR. ZECCA PAIM (Mestre de Cerimônias) – E neste
momento acontecerá o ato de maior importância desta Sessão,
o Sr. Deputado Lazinho da Fetagro dará início a entrega dos
Votos de Louvor aos seus homenageados. E convidamos
Excelentíssimo Sr. Deputado Lazinho da Fetagro para se dirigir
a frente da Mesa de autoridades, para que se inicie a Cerimônia
de entrega dos Diplomas aos homenageados da Sessão de
hoje.

Na sequência assim que chamados os nomes
gostaríamos que os homenageados se posicionassem ao lado
do Deputado.

Convidamos o Sr. Márcio da Silva Paes, Ex-Presidente
da Região Escoteira de Rondônia 2016 a 2018.

Sra. Diles Angelina Santolin, Ex-Presidente da Região
Escoteira de Rondônia.

Sr. Solano Gunther, Ex-Presidente Região Escoteira de
Rondônia.

Sra. Raimunda Silva Paes, receber in memoriam, esposa
do senhor Marcondes Martins Paes.

Sr. Rafael Lucas Nunes Garcia, para receber in
memoriam, do senhor Silvio aparecido Garcia de Oliveira, Ex-
Presidente Região Escoteira de Rondônia.

Sra. Sueli Cristina Franco dos Santos, Diretora Regional
de Escotismo de Rondônia e Portadora da Insígnia de Madeira
- IM.

Sra. Ane Pamela Belém dos Santos, Insígnia de Madeira
em Rondônia no ano de 2018.

Sr. Nicollas Dietrich de Souza, Insígnia de Madeira em
Rondônia em de 2018.

Sr. Odemir da Rocha Teixeira, Presidente do Grupo de
Escoteiros Canaã de Ariquemes.

Sr. Antônio Heller dos Santos, Fundador do Grupo de
Escoteiros Avalon.

Sra. Raimunda da Silva Paes, Refundadora do Grupo
de Escoteiro Gear O Catalina.

Marcelo Silva Paes, Fundador da Seção Autônoma Clã
Xavante e Refundador do Grupo de Escoteiros Gear O Catalina.

Ane Gunther, Fundadora do Grupo de Escoteiros 1° de
Maio.

Escoteiro Edézio Gabriel dos Santos Azevedo.
Escoteira Thalissa Monteiro Lara.
Escoteiro Antônio Franco dos Santos.
Escoteiro Felipe Kuhn.
Escoteira Érica Ferreira Kuhn.
Sênior Laura Morais Costa.
Pedimos a todos que se posicionem para a foto oficial.

(Momento foto Oficial)
Eu quero convidar para entrega de homenagem ao

Deputado Lazinho da Fetagro, o Sr. Antônio Heller dos Santos,
que entregará uma Medalha de Gratidão. Neste momento, o
Deputado Lazinho da Fetagro será homenageado com a
Medalha de Gratidão.

(Entrega da Medalha de Gratidão)
E como sempre acontece, iniciação do Deputado ao

Movimento Escoteiro. Uma salva de palmas.
Sr. Antônio Franco dos Santos fará a entrega do

Certificado De Gratidão Grau Bronze.
(Entrega do Certificado de Gratidão Grau Bronze)
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O SR. ZECCA PAIM (Mestre de Cerimônias) – Seja bem-
vindo ao Movimento, Deputado, já com seu lenço no pescoço e
parabéns então pela iniciação. Pedimos, neste momento, uma
salva de palmas escoteira.

(Salva de Palmas Escoteira)
Convido Excelentíssimo Deputado Lazinho da Fetagro e

os homenageados para que retomem e tomem assento à Mesa
dos trabalhos.

Neste momento, o senhor Odemir da Rocha Teixeira,
Presidente do Grupo de Escoteiro Canaã de Ariquemes, que
também fará uma homenagem ao Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. ODEMIR DA ROCHA TEIXEIRA – Bom, pessoal, o
movimento escoteiro, o bom é que a gente atrapalha até a
cerimônia, não é? Peço desculpas, que a gente é bem
espontâneo, Deputado Lazinho?

E o movimento escoteiro é isso. Eu acho que a gente
entra no movimento como pai, primeiro. Você vai lá
acompanhando seus filhos, começa a levar seus filhos ao
movimento e dali a pouco você está lá ajudando na cozinha,
dali a pouco você está ajudando no transporte, dali a pouco
você está ajudando o chefe, dali a pouco você é um chefe.

Então, isso é muito gostoso.
E, Deputado Lazinho, eu quero lhe parabenizar pela

iniciativa porque, quando o pai passa a ser um voluntariado,
ele passa a assumir um papel importante na vida não só dos
filhos, mas, também dos jovens. E ele continua ali, o filho sai,
e ele não consegue mais sair, porque despertou nele, vamos
dizer assim, aquela coisa gostosa que é o voluntariado, que
assim Jesus achou nele, Deus achou nele e falou: “- olha, você
veio aqui não é só para passagem. Você passou aqui, você
tem que fazer alguma coisa”. Então, voluntariado é isso. E eu
estou no Movimento Escoteiro desde 2004 em Ariquemes. Quem
nos conduziu ao Movimento Escoteiro, fiquei muito feliz a D.
Diles, é emoção, D. Diles, ter encontrado você aqui. E nós nunca
tivemos em Ariquemes um reconhecimento que nós estamos
tendo hoje pela sua propositura. Então, estou muito feliz.

Ariquemes está muito feliz, acho que o Movimento
Escoteiro está muito feliz. Além de ter nos ajudado, porque o
voluntariado também precisa desse reconhecimento, ele precisa
se sentir útil à comunidade. Em Ariquemes, o grupo já tem 35
anos, já passaram mais de 5 mil pessoas pelo grupo. Hoje nós
temos políticos, empresários que fizeram parte do movimento.

Então, Deputado Lazinho, eu quero com muita felicidade
parabenizar. Eu gostaria também, como você já foi batizado
no Movimento Escoteiro, de lhe presentear com um lenço. E
este lenço aqui é a identidade do grupo. Ele está constando
aqui, há todos os dados, as riquezas dos nossos municípios. E
não existe um lenço igual em nenhum lugar do mundo. Então,
quando você colocar este lenço, você vai encontrar muitos
irmãos, e eu espero que um dia, na oportunidade em que você
o use, encontre os irmãos escoteiros.

Eu gostaria de chamar aqui para entregar para você...
Eu não gostaria de entregar. Eu vou chamar aqui uma

pessoa que está com a gente, ela nem sabe. É a D. Noêmia,
porque ela é a mãe de quase 50% do grupo lá de Ariquemes,
além dos netos, enfim. Sempre que nós precisamos, ela está
junto. Então, gostaria que ela te colocasse este lenço.

(Entrega do Lenço dos Escoteiros)
Neste momento, o Sr. Márcio Silva Paes, Vice-Presidente

da Região Escoteira de Rondônia, fará uma entrega ao Dr.
Rafael Lucas Nunes Garcia, ex-membro juvenil do Movimento
Escoteiro.

(Entrega do Lenço dos Escoteiros)

Convido ainda a Sra. Sueli Cristina Franco dos Santos, Portadora
da Insígnia de Madeira e Diretora Regional de Escotismo, para
que faça a entrega a Vera Regina, assessora do gabinete do
Deputado Lazinho da Fetagro.

(Entrega do Lenço dos Escoteiros)
Neste momento, a palavra está com o Presidente da Mesa,
Deputado Lazinho da Fetagro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado,
porque agora o homenageado fui eu. Eu esperava por esta
homenagem, eu agradeço de coração, porque para a gente é
muito importante a gente também ser reconhecido. Todo ser
humano tem um pouquinho de vaidade, não é? Todos têm. O
que não pode é esta vaidade ultrapassar o limite de prejudicar
os outros, mas, tem que ter um pouquinho de vaidade porque,
se a gente não tiver isso, a gente não vai a lugar nenhum. A
gente tem que ter esperança. E eu sempre falo que a gente
não pode nunca realizar todos os sonhos de uma vez só, porque
senão perde o sentido da vida. Você tem que estar sempre
sonhando e realizando dentro dos seus limites o que pode
realizar. Então, obrigado e parabéns a vocês também. Vamos
então agora para as nossas falas.

Eu quero convidar o Dr. Rafael Lucas Nunes Garcia, ex-
membro Juvenil do Movimento Escoteiro, para fazer uso da
palavra.

O SR. RAFAEL LUCAS NUNES GARCIA – Boa tarde a todos.
Primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa do

nobre Deputado, uma iniciativa muito valorativa para o nosso
Estado, para o Movimento Escoteiro. O senhor está de
parabéns. O nosso grupo necessita deste apoio, não só da
sociedade civil, quanto do poder público, e esta iniciativa do
senhor garante que coisas boas possam vir para o futuro. Eu
estou aqui por representação. Meu pai foi membro do
Movimento Escoteiro inicialmente lá no Paraná, na cidade de
Porecatu, vindo para o Estado de Rondônia na década de 80,
inicialmente para trabalhar no Ministério Público e, juntamente
com os membros mais antigos do Movimento Escoteiro, deu
início aos trabalhos no interior do Estado, na cidade de Rolim
de Moura. E naquela época, os tempos eram outros. Acho que
todos aqui podem imaginar as dificuldades que nós tínhamos
aqui no Estado, mas, sempre com muita dedicação, muito
compromisso, muito amor ao trabalho e ao Movimento
Escoteiro. O Movimento Escoteiro é de extrema importância,
principalmente nos dias atuais, as nossas crianças necessitam
desse exercício da cidadania, o aprendizado e nós, enquanto
sociedade civil, precisamos incentivar as boas práticas. Então,
o que eu posso deixar de recado para as nossas crianças aí, o
que é muito bonito ver que as sementes plantadas no passado
estão gerando frutos, e com certeza gerarão muitos outros
pela frente. Então, agradecer a todos pela presença. Continuem
sempre alerta, e agradecer aos membros da Mesa também.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado
Rafael, esta Casa é que agradece a presença de vocês. Convido
então o Sr. Thiago Castro de Oliveira, Grande Oriente do Brasil
da Loja Maçônica Luz e Perseverança para fazer uso da palavra.

O SR. THIAGO CASTRO DE OLIVEIRA – Boa tarde a todos e
a todas. Primeiramente, gostaria aqui de saudar Excelentíssimo
Sr. Deputado Lazinho da Fetagro, e também saudar meu irmão
Márcio, que é o Vice-Presidente da Região de Escoteiros de
Rondônia; a Sra. Diles, a Sra. Sueli, o Sr. Gley Pullig, meu
irmão, coirmão da nossa Loja Glomaron, o Rafael também,
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que me antecedeu, mas hoje os homenageados são vocês. Eu
vi e venho acompanhando a Loja Luz e Perseverança, cede o
espaço para acontecer atividade de escoteiros da nossa Loja,
e a gente apóia muito isso, porque os princípios de escoteiros
nasceram no antro maçônico. Se nós observarmos, muitas
coisas como a questão da boa conduta com as crianças, isso
tudo vem de meios, interesses e trabalhos maçônicos que a
gente costuma pregar, que são os bons costumes, os bons
valores, respeitar a família, respeitar a pátria e tudo isso
converge com os princípios tanto dos escoteiros quanto da nossa
Ordem. Então, a gente fica muito feliz de poder ajudar e se
põe a disposição sempre que precisar para expandir o
escoteirismo para outras localidades. Eu acho que as Lojas
Maçônicas podem estar ajudando com isso em outros municípios
de Porto Velho, ou de Rondônia, não somente Porto Velho, mas,
em outros municípios, eu já vi que tem Ariquemes, e têm alguns
outros.  Mas, nós poderíamos estar vendo a possibilidade de
expandir para os cinquenta e dois municípios do Estado de
Rondônia, bem como existem Lojas praticamente nos cinquenta
e dois municípios tanto da Glomaron como do Grande Oriente
do Brasil. Então, a gente se põe a disposição, fico muito feliz
em ver essas crianças. Eu sou pai de uma lobinha, então,
acompanho também a questão do escoteirismo, a gente está
muito perto, muito próximo e fica muito feliz de estar vendo
que essas crianças que serão o futuro do nosso País sendo
encaminhadas para o bom caminho, para caminho da natureza,
para o caminho da responsabilidade e da educação. Assim
finalizo a minha fala para não me prolongar, e como termina a
oração dos escoteiros, a gente também gostaria de terminar
com “Assim Seja”.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado
Thiago. O Sr. Gley Pullig, Secretário das Entidades
Paramaçônicas da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia.

O SR. GLEY PULLIG – Boa tarde a todos! Primeiro saudar aqui
o plenário na pessoa do Deputado Lazinho da Fetagro. Dizer
que pessoalmente é uma honra estar aqui, porque dentro hoje
da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia, mas,
precisamente dentro de uma Loja Maçônica, eu sou responsável
por um grupo de jovens muito grande também.
Então, quando eu vejo esses meninos, essas meninas todas,

eu fico até um pouco emocionado, porque para quem
trabalha com jovem sabe do que eu estou falando. A nossa
instituição que faz parte justamente paramaçônico, é Ordem
DeMolay, e tem muito a ver com o escoteirismo, com os
escoteiros. O Márcio é um maçom na nossa Grande Loja, e que
eu me referencio a ele sempre, a gente sempre conversa sobre
o escoteirismo, infelizmente, não tive a oportunidade de ter
sido um, eu acho que está no sangue. Mas, dizer que a Grande
Loja Maçônica do Estado de Rondônia, através da pessoa do
nosso Sereníssimo Grão-Mestre Paulo Tupan, Benevenute Tupan
apóia incondicionalmente essa formação de jovens, essa
grandeza de que é trabalhar com cada rapaz, cada garotinho
desses, cada mocinha dessas, porque a gente tem certeza
principalmente, eu acho que âmbito geral que a Grande Loja,
ela não tem dúvida nenhuma que essa formação do caráter,
essa formação de cada jovem, vai refletir para o futuro. Eu
tenho certeza que cada escoteiro desses no futuro, vai ser um
grande médico, vai ser um grande jurista, um advogado, e,
qualquer outra profissão que assim ele desejar, porque vai ter
tudo na mão dele para poder fazer isso. Então, eu penso que
essa propositura, do nosso ilustre Deputado; realmente, posso
dizer sem medo, que eu sei que dentro da Casa tem muitas

moções de aplausos, tudo que gera dentro de uma Assembleia,
mas, o efeito de uma dessas como hoje, por exemplo, eu
tenho certeza que ela fica por muito tempo marcado. Eu
acredito que se cada pai, cada mãe, vou generalizar; para
dentro de Porto Velho, se preocupasse um pouco mais nesses
valores que estão sendo perdidos, como cantar o Hino de
Rondônia, por exemplo, até me veio a dúvida se os escoteiros
sabiam cantar o Hino de Rondônia, todos eles, eu acredito
que sim. Se cada um tivesse essa capacidade de
responsabilidade junto a esses jovens, provavelmente as coisas
estariam bem diferentes. E fico também muito satisfeito, não
conheço a D. Diles, mas, ela me falou que tem 74 anos de
idade, e ela ainda está nas fileiras aqui do escoteirismo, dando
um pouco de si, da participação dela, com uma idade dessas,
tão honrosa. Então, eu espero que daqui por diante, para quem
não conhecia o escoteirismo tipo eu, eu conhecia e não
conhecia tanto, mas, vou me aprofundar e vi que cada pai que
entra com seu filho acaba se tornando parte do meio. Então,
Deputado, meus parabéns, parabéns para todos vocês, eu acho
que é muito merecido o que foi feito hoje aqui, os papéis vão
ser guardados, mas, tenho certeza como o Deputado falou,
que a gente fala muito, às vezes a gente só come carne de
cabeça, mas, às vezes quer comer o filé também. Então, eu
acho que essa homenagem foi muito correta, muito certa e o
nosso Grão-Mestre Paulo Benevute Tupan deixa à disposição
a Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia, a Grande
Loja, para o que for necessário, tem na pessoa do Márcio, um
portal muito grande para qualquer tipo de eventualidade,
qualquer tipo de apoio e dentro das condições hoje, o que
necessitar de mim também, dentro da Grande Loja Maçônica,
eu estarei disponível. Muito obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado Sr.
Gley.  O senhor tem razão, vou fazer cinco anos de mandato
esse ano e não ando distribuindo essa honraria para todos,
não sei, Vera, se é a quarta ou a quinta? Quarta, para você ter
uma ideia, distribuir essa honraria, na minha visão, não é para
todos, não pode ser para todos e me honra muito poder fazê-
la para vocês. Parabéns pelo trabalho.

Sra. Sueli Cristina Franco dos Santos, Portadora da
Insígnia de Madeira, Diretora Regional do Escotismo, está com
a palavra.

Gente, a hora que terminar aqui tem um lanche, o pessoa
fala que é coffee break, aqui é merenda mesmo, tem uma
merendinha ali para a gente.

Com a palavra, Sueli.

A SRA. SUELI CRISTINA FRANCO DOS SANTOS – Boa tarde
a todos. Eu queria começar cumprimentando o Sr. Deputado
Lazinho da Fetagro, que é o proponente dessa Sessão; o
senhor Márcio Silva Paes, vice-presidente da Região Escoteira
de Rondônia; Diles Angelina Santolin, ex-presidente da Região
Escoteira de Rondônia; Gley Pullig, Secretário da Entidades
Paramaçônicas; Thiago Castro de Oliveira, do Grande Oriente
do Brasil; e Rafael Lucas Garcia, ex-membro juvenil do
Movimento Escoteiro de Rondônia e filho do nosso saudoso
Silvio Aparecido Garcia. Eu queria começar dizendo que
gratidão é a palavra que melhor me representa hoje, gratidão
por estar aqui à frente representando cada um dos senhores,
cada uma das senhoras, cada um dos jovens que estão aqui
presentes.

O Movimento Escoteiro foi idealizado para justamente
servir aos jovens, quando pensam que é ao contrário, que é o
jovem que vai servir a humanidade, que vai servir ao seu País,
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vai servir a sua família, vai servir a Deus, na verdade, somos
nós adultos que estamos a serviço dessas crianças, desses
jovens. O papel nosso de educador é de muita responsabilidade.

Estar à frente da educação de uma criança é algo de um
peso muito grande, porque a gente está ali construindo sonhos,
a gente está contribuindo para que essas crianças venham a
ser homens e mulheres de caráter, dignos de levar o seu papel
adiante. Então, o nosso papel, a nossa contribuição a essas
crianças, de estar servindo a essas crianças, é algo, de extrema
responsabilidade. E a minha gratidão hoje é justamente de ter
essa possibilidade de estar aqui hoje falando isso para esses
jovens, dizendo que se nós estamos aqui, os adultos hoje estão
aqui à frente sendo homenageados, mas, é com o objetivo de
estar servindo a cada de um de vocês. Essa é a nossa
finalidade, porque o que nós queremos ao final de tudo, é
entregar o que nós desejamos ao final de tudo, é que os jovens
tenham o seu melhor possível, capaz de tomar suas próprias
decisões, respeitar o ser humano, a vida e o trabalho, sempre
de uma forma honrada, alegre e capaz de partilhar sua alegria,
que eles sejam leais  ao seu País, mas, também construtores
da paz, em harmonia e que todos os povos sejam abraçados
por cada um desses jovens. Que o principal objetivo desses
nossos jovens, dessas nossas crianças seja o serviço ao
próximo, seja servir ao próximo, integrando e desenvolvendo
a sua sociedade da sua melhor forma, capaz de dirigir, de
aceitar leis, de participar, de serem conscientes dos seus direitos,
sem se descuidar também dos seus deveres. Que eles sejam
fortes de caráter, criativos, esperançosos, solidários e
empreendedores, que sejam amantes da natureza e capazes
de respeitar sua integridade, que eles sejam guiados por valores
espirituais comprometidos com seu projeto de vida em
permanente busca de Deus e coerentes com sua fé, que sejam
capazes de encontrar seus próprios caminhos na sociedade e
principalmente que nossas crianças, nossos jovens e nossos
futuros adultos sejam capazes de serem felizes. Esse é o nosso
principal objetivo dentro do Movimento Escoteiro.

 Muito obrigada.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado Sueli.
Agora com a palavra a Sra. Diles Angelina Santolin.

A SRA. DILES ANGELINA SANTOLIN – Boa tarde a todos! Eu
quero cumprimentar a Mesa toda, vamos cortar um pouquinho,
a Mesa todo em nome do nosso Deputado Lazinho, agradecer
muito por esse momento, me pegaram de surpresa ligaram:
“Vai lá tal hora”. E a gente ficou toda assim.  E como eu não
gosto de ler e nem de escrever, fui professora, mas esse negócio
ali de ler e escrever não é muito comigo. E mesmo porque
agora sobrou pouca coisa para eu falar, não é? Poxa, todos
falaram tudo, tudo, tudo. Mas, eu só quero dizer assim, eu
entrei no Escotismo porque eu queria tirar meus filhos do
Escotismo, eu não queria mais que eles fossem. “Não, mas
nós vamos ficar”. “Ah! Vocês vão ficar? Então eu entro também”.

E eu acho que foi a melhor coisa da minha vida ter
entrado no Escotismo. Hoje, eu não sigo mais porque eu já
estou aposentada e eu só quero viajar. Mas, a minha alegria é
de ver pessoas aqui que a gente pescou assim, sabe, eu gosto
muito de pescar, que a gente pescou com muitas dificuldades,
às vezes, mas, que hoje estão levando os grupos adiante que
me deixa feliz, que eu acompanho na internet, me deixa
emocionada. E dizer assim, que os pais sigam os seus filhos,
acompanhem, acompanhem, vão viver como disse o nosso
amigo ali, acompanhar, uma vez que você entra junto com
eles, pode ser que eles cresçam e saiam e você fica lá. Eu

tenho bastante filho, eu tenho aqui o Solano e a Ane são meus
filhos também, e a gente fundou grupos e estão ali esses grupos
maravilhosos, ainda mais o 1º de Maio aí, um beijo para todos.

Hoje uma chefe veio me abraçar e eu nem conhecia,
obrigada por estar trabalhando, segurando o grupo também.

E aos jovens, aos jovens eu queria dizer: “gente, sigam
no Escotismo”, porque é o Escotismo que vai levar vocês para
um caminho correto, um caminho de caráter, um caminho de
amizade, as amizades que a gente tem no Escotismo a gente
não esquece mais, são aquelas que acompanham a gente. E
as crianças pequenas, vão lá, melhor possível, coisa mais
gostosa é a gente acampar, ainda mais quando a chefe diz:
“Não sai da barraca porque tem um jacaré aí no lago”. Não sei
se tem alguém aqui que se lembra àquela época, eu acho que
a Vitória, não é? Mas, era por brincadeira. Mas, o que eu quero
dizer: sigam o Escotismo. E as autoridades que aqui estão, por
favor, acompanhem, auxiliem, apóiem o máximo porque é daí
que saem os verdadeiros cidadãos, essa é a vida deles ao ar
livre, aprender fazendo desde a roupa, o calçado eles aprendem
lá, às vezes, em casa a mãe deixa, fica tudo lá no canto para a
empregada limpar ou para a mãe, lá na barraca do Escotismo
não.  Se um dos escoteiros, um dos lobinhos deixar as coisas
fora do lugar, toda a patrulha perde pontos. Então, é isso aí
que faz com que eles se empolguem e façam, aprendam
querendo mesmo. Então, as autoridades apóiem que vai ser
muito bom e nós devíamos ter muito mais escotistas e
escoteiros, eu sei que não é fácil, não é fácil ser voluntário,
porque às vezes a gente recebia pai que vinha trazer os meninos
e dizia: “o que é que eles vão ganhar?”. Gente, nós entramos
para trabalhar. O voluntariado já diz: é voluntário. Eu vou lá
porque eu quero fazer isso. E não é fácil, às vezes, a gente
deixa a família, deixa o esposo, deixa a esposa para seguir o
Grupo Escoteiro, melhor seria levar todos como alguns fazem.

Mas também eu quero dizer o seguinte, eu estou muito
feliz de estar aqui hoje, obrigada, obrigada a todos que
proporcionaram esse momento e que continuem assim, e eu
vou ficar acompanhando os grupinhos lá pela internet. Muito
obrigada.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Muito obrigado
D. Diles, é muito bom ver a senhora ainda com essa força,
com essa vontade, isso é bom, estimula essa juventude, nós
mais velhos temos que dar exemplo ainda, não é?

A SRA. DILES ANGELINA SANTOLIN – Com certeza.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Porque senão,
se a gente desanimar eles desanimam também então, jovens
nós somos.

A SRA. DILES ANGELINA SANTOLIN – Claro.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Jovens. E não
é da terceira idade, simplesmente, jovens.

Por último o Sr. Márcio Silva Paes, Vice-Presidente da
Região Escoteira de Rondônia, com você Márcio.

O SR. MÁRCIO SILVA PAES – Boa tarde a todos. Quem fala
por último, fala mais. Inicio com as seguintes saudações:
Excelentíssimo Sr. Deputado Laerte Gomes, Presidente desta
Assembleia Legislativa; Excelentíssimo Sr. Deputado Lazinho
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da Fetagro, proponente deste Voto de Louvor aos Escoteiros
do Brasil Região de Rondônia, em nome do qual eu cumprimento
todos os Deputados e servidores desta Casa Legislativa. Ilustres
ex-diretores, presidentes, chefes e dirigentes da Região
Escoteira de Rondônia aqui presentes; irmãos da Glomaron,
na pessoa do Irmão Gley Pullig, representando o Sereníssimo
Grão-Mestre Paulo Tupan; Irmãos do Grande Oriente do Brasil,
na pessoa do Irmão Thiago Castro, representando a Benemérita
Loja Simbólica Luz e Perseverança; ilustres convidados, na
pessoa da Sra. Tânia Camargo; Escoteiros aqui presentes e
demais convidados.

Meu nome é Márcio, sou Dirigente Institucional. Estou
atualmente como Vice-Presidente, sou também Mestre Maçom,
como o Irmão Gley Pullig falou anteriormente e falo em nome
da Região Escoteira de Rondônia. Primeiramente, quero
agradecer a propositura do Voto de Louvor em reconhecimento
ao relevante trabalho dos Escoteiros do Brasil no Estado de
Rondônia, pelo Excelentíssimo Deputado Lazinho da Fetagro e
na oportunidade discorrer uma síntese do que é o nosso
movimento escoteiro.

O Escotismo é uma Organização não Governamental, Civil
de fins Filantrópicos de interesse e Utilidade Pública. Atuando
na formação de jovens como instituição de educação extra-
escolar, presente no Brasil há mais de 75 anos e com mais de
100 mil membros. No Estado de Rondônia, está presente desde
1984, portanto, há 35 anos e temos aproximadamente 500
membros.

É um movimento para jovens, feitos por jovens, essa é a
principal engrenagem do Movimento Escoteiro. A vitalidade das
crianças, adolescentes e jovens que passam por nossos
caminhos, e renovam nossas energias aliadas a experiência
dos adultos voluntários.

O Escotismo é o movimento educacional que por meios
de atividades variadas e atraentes incentiva os jovens a
assumirem seu próprio desenvolvimento a se envolverem com
a comunidade, formando verdadeiros líderes.

Acreditamos que por meio da proatividade e da
preocupação com o próximo e com o meio ambiente, podemos
formar jovens engajados em construir um mundo melhor, mais
justo e mais fraterno.

É verdadeiramente no Grupo Escoteiro que o escotismo
acontece, os jovens são divididos conforme sua faixa etária,
para que o programa educativo possa ser trabalhado em todas
as áreas de desenvolvimento, sendo físico, intelectual, social,
afetivo, espiritual e de formação do caráter com base nas
características individuais de cada fase.

O programa educativo ainda se preocupa em estar
inserido no cotidiano dos jovens de acordo com as suas
necessidades de crescimento e do meio onde o jovem se
desenvolve, se adaptando a diferentes realidades e respeitando
a sua autonomia.

Apartidário, o Movimento Escoteiro valoriza a participação
juvenil em esferas políticas participando de processo de decisão
em Conselhos, Conferências e demais grupos de trabalho. O
apoio político não leva em conta, partidos, mas, o compromisso
de atuar de acordo com os princípios e propostas do Movimento
Escoteiro.

Para se juntar ao Movimento Escoteiro como jovem, é
preciso ter entre 6 anos e meio e 21 anos, a partir daí, atuação
se dá como adulto voluntário, sem limite de idade. Inclusive o
Deputado está convidado a conhecer nossas atividades.

Agradecimentos: Quero em nome da Região Escoteira
de Rondônia, deixar os nossos mais sinceros agradecimentos
pelo reconhecimento do Movimento Escoteiro e afirmar que

estamos sempre alerta para servir a nossa pátria, o nosso
Estado de Rondônia e nossos jovens dentro dos princípios e
méritos dos escoteiros, que nós, chefes e dirigentes do
Movimento Escoteiro, sejamos capazes de usar a metodologia
do Escotismo de forma inovadora e transformadora na vida
de nossos jovens.

O nosso grato, grato, gratíssimo, a Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, na pessoa do Excelentíssimo
Senhor Deputado Lazinho da Fetagro pela honrosa
homenagem. Aproveitando também, quero parabenizar em
nome do Movimento Escoteiro, o nosso ilustre Deputado pela
passagem do seu natalício que é próximo agora.

Meus irmãos, obrigado pela oportunidade, agradeço
mais uma vez o nobre Deputado pela propositura do Voto de
Louvor e pelo reconhecimento do trabalho do Escoteiro do
Brasil na Região Escoteira de Rondônia. Obrigado.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Presidente) – Obrigado
Márcio, muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz de poder
propiciar também a vocês o reconhecimento, esta Casa, com
certeza, só tem a ganhar.

Como eu disse, a Vera licitou aqui as homenagens que
nós fizemos. Nós fizemos uma ao Colégio Barão de Solimões
aqui em Porto Velho pelos 90 anos de história. Então nunca
haviam sido homenageados, foi à primeira homenagem.

Fizemos aos antigos Desportistas do Estado de
Rondônia, pessoas que elencaram o nome do Estado de
Rondônia, no Estado, no Brasil e no mundo, nós fizemos.

Fizemos a do Dom Antônio Possamai. Para quem o
conheceu sabe a história que teve o nosso Dom Antônio
Possamai. A Banda da Polícia Militar que para eles, muitas
vezes eles é quem precisam se equipar para poder tocar. E
agora aos Escoteiros de Rondônia. Então para nós é uma
satisfação.

Parabenizo aos pais diante da realidade que é o nosso
mundo hoje, você ter a disponibilidade de fazer o que vocês
fazem e a forma como educam os filhos não é fácil, é uma
resistência a cada minuto e a cada dia. É muito normal tenta
deteriorar a família nos nossos meios de comunicação, no
nosso ser de vida, a forma de vida do nosso País e do mundo
e vocês procuram fazer isso se utilizando de um instrumento
de suma importância que é a união, e a junção de várias
famílias em uma só, que são os Escoteiros. Então parabéns a
vocês!

Aos jovens, as crianças, os jovens e os adolescentes,
para vocês não é demérito nenhum, vocês podem ter certeza
de seguir as regras que vocês seguem dentro de casa com os
pais, com a sociedade de forma geral. Isso não quer dizer que
nós vamos ser submissos, de forma nenhuma. Porque muitas
vezes a gente ouve falar: “esse negócio, isso é atrasado, isso
é coisa de velho”. Eu tenho um filho de 37 anos, um de 35,
outro de 33 e eles me pedem benção todos os dias de manhã
quando me veem e a noite quando me veem. E eu não vejo
isso ser cafona em momento nenhum. E eu enquanto tinha o
meu pai e minha mãe pedia benção para eles, aos 50 anos de
idade.

Então se a gente tem este instrumento que vocês têm,
se os escoteiros propiciam a unidade da família, o respeito à
sociedade, é muito feliz para eu poder homenagear vocês.

Porque é não a submissão, mas, a educação, o respeito,
é que nós temos que cada vez mais valorizar a nossa sociedade
para isso, porque da forma como está indo não é fácil.

Parabéns a vocês pais, parabéns a vocês jovens!
Aproveitem que a sociedade precisa de vocês.
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 Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco.
Obrigado Antônio. Aos dois Antônios, Antônio Filho e

Antônio Pai; a Sueli, pela amizade que a gente tem. Muito
obrigado por vocês estarem aqui.

Não esquecendo que depois tem a merendinha aqui. O
pessoal que está lá em cima, vai ter alguém para guiar vocês.

Nós temos outro auditório, mas, é muito grande, este
aqui fica um pouco mais perto, mas, este negócio em cima
ficou meio diferente para nós.

Então eu quero convidar vocês para esta merendinha.
Invocando a proteção de Deus e agradecendo a

inestimável presença de todos vocês aqui nesta Casa, dou por
encerrada a presente Sessão Solene. E convido a vocês para
tomar um cafezinho.

Muito obrigado. Deus abençoe a todos!
(Encerra-se esta Sessão Solene às 16 horas e 42

minutos).

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº 232/2019-SRH/D/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 e, o que

disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 05 a 09/09/2019, ao
servidor relacionado, que irá palestrar na 4ª Festa da Nação,
na Instituição de Ensino CEET, no município de Ji - Paraná - RO,
conforme Processo nº. 0013599/2019-61.

Matrícula:  100010455
Nome: Francisco Tavares de Melo
Cargo: Assessor Técnico
Lotaçao: Dir.Ped. Esc.do Legis

Porto Velho - RO, 05 de Setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 233/2019-SRH/D/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 e, o que

disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 07 a 08/09/2019, ao
servidor relacionado, que irá assessorar como cerimonialista

nas solenidades de 7 de setembro,no município de Itapuã

D’Oeste, conforme Processo nº. 0013608/2019-67.

Matrícula: 200162134

Nome: Jose Carlos Pereira Paim

Cargo: Assistente Parlamentar

Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 05 de Setembro de 2019.

    LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA

        PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº018/2019-SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDONIA, no uso das atribuições que lhe

conferem o artigo 178, II, da Lei Complementar nº 68/92 e,

CONSIDERANDO, o que restou apurado pela Corregedoria

Administrativa através da Sindicância Investigativa n° 002/

2016, datado de 29.04.2016.

R E S O L V E:

Art.1º. ARQUIVAR, a Sindicância Investigativa nº 002/

2016.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua

publicação.

Porto Velho, 06 de setembro de 2019.

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral -  ALE/RO

ATO Nº019/2019-SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDONIA, no uso das atribuições que lhe

conferem o artigo 178, II, da Lei Complementar nº 68/92 e,

CONSIDERANDO, o que restou apurado pela Corregedoria

Administrativa através da Sindicância Investigativa n° 003/

2018, datado de 23.04.2018.

R E S O L V E:

Art.1º. ARQUIVAR, a Sindicância Investigativa nº 003/
2018.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Porto Velho, 06 de setembro de 2019.

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral -  ALE/RO
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