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TAQUIGRAFIA

ATA DA 36ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE
TÍTULOS HONORÍFICOS, MEDALHAS DE MÉRITO

LEGISLATIVO E TÍTULO HONORÍFICO
DE HONRA AO MÉRITO

Em 14 de dezembro de 2018

Presidência do Sr.
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

(Às 09 horas e 50 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e senhores, bom dia! A Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia após aprovação em Plenário de
Requerimento dos Excelentíssimos Senhores Deputados
Maurão de Carvalho, Presidente desta Casa e Só Na Bença,
realizam Sessão Solene de Homenagens com a concessão do
Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia, Medalhas
do Mérito Legislativo e Título Honorífico de Honra ao Mérito.

Convidamos para compor à Mesa o Exmº. Sr. Deputado
Maurão de Carvalho, Presidente desta Sessão Solene; Exmº.
Sr. Deputado Só Na Bença, Proponente desta Sessão Solene;
Exmº. Sr. Daniel Pereira, Governador do Estado de Rondônia;
Exmº. Sr. Desembargador Walter Waltenberg, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; Exmº. Sr. Procurador
Dr. Airton Pedro Marin Filho, Procurador Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado de Rondônia; Exmº. Sr. Conselheiro
Dr. Edilson de Sousa Silva, Presidente do Tribunal de Contas;

Exmº. Sr. Dr. Juraci Jorge da Silva, Procurador Geral do Estado
de Rondônia; Dr. Paulo Andrade, Diretor Geral da Universidade
Norte do Paraná – UNOPAR; Senhor Aldino Brasil de Souza,
Grão-Mestre, da Sereníssima Grande Loja Maçônica do Estado
de Rondônia - GLOMARON.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Invocando
a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro
aberta esta Sessão Solene em homenagem a Concessão de
Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia e Medalha
de Mérito Legislativo e Título Honorífico e Mérito ao Cidadão.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos a todos para cantarmos o Hino Céus de Rondônia,
Letra de Joaquim de Araújo Lima e Música de José de Melo e
Silva.

Àqueles que puderem fiquem de pé.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Podem
sentar. Antes da fala inicial de Sua Excelência, o Senhor
Presidente desta Casa, Deputado Maurão de Carvalho e
também do Excelentíssimo Senhor Deputado Só Na Bença,
vamos registrar a presença dos Excelentíssimos Senhores
Deputados Estaduais: Luizinho Goebel; Ribamar Araújo;
Hermínio Coelho. Também do Excelentíssimo Dr. Juiz Sérgio
William, Juiz do Tribunal de Justiça do Estado e Rondônia;
Coronel PM Ênedy Dias de Araújo, Assessor Militar desta Casa
de Leis; Coronel PM Figueroa; Excelentíssimo Coronel Figueroa,
Secretário Chefe da Casa Militar; Capitão Jefferson, Diretor
Administrativo da Casa Militar; Capitão BM Vital, Diretor da
Casa Militar; Dr. Glauber Gahyva, Procurador do Estado; Euclides
Sampaio Froes, Grão-Mestre Honorário, Grande Oriente do
Estado de Rondônia; Vanderlei Coelho, Presidente do Centro
Maçônico de Educação e Cultura – Grande Loja Maçônica;
Juscelino Moraes do Amaral, vice-presidente da Caixa de
Assistência dos Advogados, também maçom; José Roberto de
Medeiros, Secretário de Finanças do GOB – Grande Oriente do
Brasil; Arildo Lopes, Secretário Geral da Assembleia Legislativa;
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Edgar Teixeira, Coordenador Executivo do Movimento Rondônia
pela Educação da FIERO; amigos e familiares dos
homenageados; Jorge Romcy Auad Filho, Promotor de Justiça;
Excelentíssimo Senhor Thiago Alencar, Procurador da
Procuradoria Geral do Estado; Excelentíssimo Senhor Tiago
Cordeiro, Procurador também da Procuradoria do Estado;
Jornalista Arimar Souza de Sá, um dos homenageados;
Excelentíssimo Senhor Francisco de Aguiar Silveira Neto,
Procurador do Estado; Senhoras e Senhores, demais
convidados, todas as assessorias de cerimonial e de imprensa
dos órgãos que terão os seus titulares homenageados; Tribunal
de Justiça; Tribunal de Contas; Ministério Público, as assessoras,
os assessores, cerimonialistas sejam todos bem-vindos à
Assembleia.

Com a palavra Sua Excelência, o senhor Deputado Maurão
de Carvalho.

A SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Quero neste
momento cumprimentar os senhores e senhoras que prestigiam
esta Sessão Solene, os nossos homenageados; cumprimentar
aqui o senhor Deputado Só Na Bença, um dos proponente desta
Sessão Solene; cumprimentar os Deputados que prestigiam
esta Sessão aqui, o Deputado Ribamar Araújo; o Deputado
Luizinho Goebel; o Deputado Hermínio, em nome desse
deputado cumprimentar a todos os deputados que prestigiam
esta Sessão Solene; cumprimentar aqui Vossa Excelência, o
Governo do Estado Daniel Pereira, obrigado pela presença, o
Governador Daniel, portanto, a vossa presença nos abrilhanta
também nesta nossa Sessão Solene e a todos os
homenageados nesta manhã, obrigado aí pela presença.
Cumprimentar aqui o Excelentíssimo Senhor Desembargador,
também homenageado nesta manhã, o Dr. Walter, Presidente,
Walter Waltenberg, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, homenageado nesta manhã, obrigado pela
presença e, portanto, fico feliz Dr. Walter de poder estar nesta
manhã, o Poder Legislativo, também fazendo esta homenagem
a Vossa Excelência. Cumprimentar aqui o Procurador do Estado
de Rondônia, o Procurador Geral Dr. Airton Pedro Marin Filho,
Procurador Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia,
também homenageado nesta manhã. Cumprimentar aqui o
Conselheiro do Tribunal de Contas, o Dr. Edilson de Souza Silva,
Presidente do Tribunal de Contas, também homenageado nesta
manhã, daqui a pouco vou estar falando um pouco de Vossa
Excelência. Cumprimentar aqui o Dr. Paulo Andrade, nosso
amigo, Diretor Geral da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR
e também homenageado nesta manhã, nós vamos estar falando
um pouco mais, daqui a pouco do Dr. Paulo, que também é
uma pessoa que presta um trabalho também a nossa sociedade
e com certeza nos orgulha muito poder estar fazendo esta
vossa homenagem. Cumprimentar aqui o senhor Aldino Brasil
de Souza; Grão-Mestre da Sereníssima Grande Loja Maçônica
do Estado de Rondônia – GLOMARON, obrigado pela presença
e por estarem nos prestigiando nesta manhã todos os nossos
homenageados nesta Sessão Solene. Cumprimentar a todos
mais uma vez senhores e senhoras, servidores, amigos,
familiares que prestigiam esta Sessão Solene, obrigado pela
presença de cada um de vocês. Eu quero aqui no início da
minha fala começar falando do Dr. Walter, Dr. Walter Waltenberg,
nosso Presidente do Tribunal de Justiça, Procurador Geral Dr.

Airton do Ministério Público, Presidente Conselheiro do Tribunal
de Contas Dr. Edilson, e os homenageados. A nossa alegria
Deputado Hermínio, Deputado Ribamar, Deputado Luizinho. Na
penúltima Sessão deste ano e no final deste mandato e
principalmente para mim, o Deputado Só Na Bença, Deputado
Hermínio, Deputado Ribamar, Deputado Luizinho, que continua
Deputado, e o Poder Legislativo Deputado Hermínio, está
fazendo essa homenagem a essas ilustres pessoas, hoje que
representam os poderes do nosso Estado, como o Presidente
Dr. Walter, Procurador Geral Dr. Airton, Dr. Edilson, do Tribunal
de Contas. O nosso reconhecimento Dr. Walter, pelo trabalho
que vocês prestaram para o nosso Estado, principalmente o
trabalho que nós fizemos durante essa nossa última gestão,
que nós estamos finalizando, buscando esse trabalho
harmônico, trabalho de paz para o Estado de Rondônia. Então,
este é o momento para mim de muita felicidade, de muita
alegria de poder fazer esta homenagem a Vossa Excelência
Dr. Walter, pelo trabalho honroso que Vossa Excelência tem
feito e continua fazendo no Judiciário, como Presidente do
Tribunal de Justiça, fazer neste momento esta nossa
homenagem a Vossa Excelência, com certeza é para o Dr.
Walter, e é para o Judiciário, porque Vossa Excelência
representa aqui o Poder Judiciário, o poder. Então, eu fico
orgulhoso, fico feliz, honrado de poder fazer esta homenagem
a Vossa Excelência Dr. Walter, Presidente do Tribunal de Justiça.
Nos orgulha muito, encerrando a nossa carreira, mas
reconhecendo vosso trabalho durante o trabalho de Vossa
Excelência como Presidente do Tribunal de Justiça, como
Desembargador, como pessoa Dr. Walter, nossa gratidão, nossa
alegria de fazermos esta homenagem em nome do Poder
Legislativo. Da mesma forma Dr. Airton, como Procurador Geral
que como Procurador, tendo a instituição, um poder
independente, mas, um poder de diálogo, de sempre estar
discutindo principalmente os problemas maiores do Estado de
Rondônia. Muitas vezes, nós tínhamos situações difíceis no
Estado para serem resolvidas, nós sentamos com o Judiciário,
o Ministério Público, o Executivo aqui, o Governador Daniel,
que hoje está no Governo e que esteve como Vice-Governador,
que ajudou muito o Estado de Rondônia, ainda na época do
Governo Confúcio, sempre fazendo Governador Daniel,
sentando-se à mesa redonda, discutindo os problemas maiores
do Estado de Rondônia. E isso, deu certo para Rondônia, no
momento de crise que o país passou, e ainda passa, Rondônia,
continuou crescendo, isso graças a esse diálogo do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, das Instituições e do Governo
do Estado. Então, Dr. Airton, fica aqui a nossa gratidão, o nosso
reconhecimento pelo trabalho que Vossa Excelência fez e
continua fazendo no Ministério Público. Hoje Vossa Excelência
recebe esta homenagem, e esta homenagem representa para
você, eu tenho certeza, não para o Dr. Airton, mas, para a
Instituição que é o Ministério Público, que recebe deste Poder
Legislativo este reconhecimento sendo homenageado hoje. Da
mesma forma nosso amigo Edilson, do Tribunal de Contas,
que recebe essa homenagem que representa ao Tribunal de
Contas, todos os Conselheiros e que tem sido um órgão de
controle e auxiliador da Assembleia, e que tem nos ajudado,
tem sido um parceiro aí de primeira hora na hora das
dificuldades, na hora das dúvidas. E Vossa Excelência, em seu
nome, eu quero agradecer a todos os Conselheiros que muitas
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vezes nós ligamos e falamos assim: olha convida o Crispim,
aqui, convida lá o Conselheiro Francisco, ou o Conselheiro Wilber,
ou Euler, que é um dos Conselheiros que audita as nossas contas,
e eles de momento e na mesma hora, eles estão aqui nos
auxiliando e nos ajudando para o bem do Poder Legislativo e
para o bem do Estado. Então, nosso reconhecimento Dr. Edilson,
pelo trabalho que vocês prestaram e que vocês prestam,
portanto, as nossas homenagens a Vossa Excelência que
representa neste ato o Tribunal de Contas. Da mesma forma,
não podia deixar de agradecer ao Dr. Paulo, amigo, empresário
e que com certeza representa a UNOPAR, esse grupo que
cresceu muito no nosso Estado, e que com certeza Dr. Paulo,
presta um bem à sociedade, Vossa Excelência. E hoje, nós
estamos aqui fazendo essa homenagem a vossa pessoa e que
com certeza o grupo todo e a cada um da UNOPAR, receba
esta nossa homenagem. Fico feliz de poder prestigiar na nossa
penúltima Sessão, esta homenagem aos nossos amigos que
com certeza têm uma ficha de trabalho prestado ao nosso
Estado. Nós temos o Arimar, Dr. Arimar de Sá, que representa
a imprensa, que não está aqui na nossa Mesa, Arimar, mas,
nosso reconhecimento a nossa homenagem a Vossa Excelência,
a você que presta um trabalho também como jornalista e com
certeza você neste ato representa aqui a grande maioria dos
jornalistas do nosso Estado, e que também recebe esta
homenagem. Depois, nós temos dezessete homenageados,
tivemos só três que não puderam estar presentes, mas, depois
nós vamos estar levando esta homenagem, entregando em nosso
gabinete porque eles já tinham outro compromisso, não foi
possível, mandaram à justificativa e ficaram felizes, horados
por receber esta homenagem. Eu tenho certeza, não tenho
dúvida que são pessoas todos aqui já citados pelo nosso
cerimonial, pessoas honradas e que tem uma ficha de trabalho
prestado no nosso Estado, e que estão recebendo da mais justa
homenagem do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa e
aqui de todos os colegas Deputados aprovadas por unanimidade
estas homenagens das mais justas. Obrigado Governador,
obrigado a cada um homenageado pelo trabalho e por tudo
que vocês têm feito pela sociedade. Obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Com a
permissão de Vossa Excelência, com a palavra Excelentíssimo
Senhor Deputado Só Na Bença, proponente também desta
Sessão de homenagem.

O SR. SÓ NA BENÇA – Quero nesta manhã maravilhosa
cumprimentar todos aqui presentes com o Salmo de número
27, e versículo de número 1º que diz assim: “O Senhor é a
minha Luz e a minha Salvação; a quem temerei? Continua a
segunda parte dizendo: O Senhor é a força da minha vida, é à
força da nossa vida, a quem recearemos? “ Se sintam todos
aqui presentes aí no plenário, todo mundo que está aqui
presente, cumprimentados com este Versículo tão importante
para as nossas vidas.

Quero aqui agradecer a Deus, por este momento tão
importante, um momento que a gente já vinha esperando como
Parlamentar Deputado Estadual do Estado de Rondônia. Porque
a cada um de nós que estamos aqui presentes, hoje Dr. Walter,
está sendo para nós um grande presente que Deus está dando
para nós, de poder nos dar esta quinta-feira este dia

maravilhoso, cada um de nós com vida para que nós possamos
fazer tudo aquilo que já estava planejado, e também para
agradecer a Ele com essas palavras e por este dia tão
maravilhoso, e pela grande noite maravilhosa que ele deu para
cada um de nós.

Quero cumprimentar o senhor Presidente, Presidente
Maurão de Carvalho, Presidente desta Casa. Da mesma forma
senhor Presidente Maurão, lhe agradecer pelo grande trabalho
que Vossa Excelência, juntamente com os outros Deputados,
nós Deputados, fizemos aqui nesta Casa durante quatro anos
de mandato. Quero parabenizá-lo mais uma vez por poder
olhar para cada necessidade, os momentos de cada Deputado,
e sentar com cada um de nós e ensinar que muitas vezes nós
queríamos fazer achando que estava certo, mas poderia não
estar certo. Principalmente com o Deputado Só Na Bença, que
é o primeiro mandato de deputado nesta Casa.

Quero cumprimentar Excelentíssimo senhor Governador
do Estado de Rondônia, outrora era o nosso vice-governador,
ao lado do ex-governador hoje eleito Senador da República,
nosso grande amigo, companheiro Confúcio Moura. Recebendo
o Estado, Governador Daniel Pereira, recebendo o Estado de
Rondônia, dando prosseguimento a todas as atividades, todos
os trabalhos do Poder Executivo, e muito bem recebido por
toda a população do Estado de Rondônia. Sinta-se
cumprimentado, senhor Governador Daniel Pereira.

Excelentíssimo senhor Desembargador Walter, que está
aqui juntamente conosco, Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, e também sendo homenageado.
Parabéns! Muito obrigado por sua presença.

Excelentíssimo senhor Procurador Dr. Aírton Pedro.
Quero aqui cumprimentar Vossa Excelência e também
parabenizá-lo pelo seu trabalho, tanto do Dr. Walter e de Vossa
Excelência, e que tem cooperado com esta Casa do Poder
Legislativo aqui de Rondônia que é a Assembleia Legislativa,
com todos os Deputados, funcionários, imprensa que realmente
está e sempre esteve presente aqui na Assembleia Legislativa.

Quero cumprimentar o meu xará. Agora eu quero que
vocês deem uma olhada aqui na Mesa e ver quem é o meu
xará aqui nesta Mesa. E também somos gêmeos. Viu Dr. Aílton,
não é? Dr. Juracir Borges da Silva. Foi mudado um pouquinho
porque o meu nome é Juracir Barbosa Moreira. Mas tenho
como irmão uma pessoa que é Procurador Geral do Estado de
Rondônia e nesta manhã também sendo homenageado.
Parabéns! Seja bem-vindo. Que Deus abençoe Vossa
Excelência.

Excelentíssimo senhor, Conselheiro Dr. Edilson de Souza
Silva, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde a cada
momento por onde Vossa Excelência passar. Porque sabemos
que a posição de cada um que já foi falado aqui, tanto de nós
que estamos na Mesa e também de cada um que está presente,
é de grande responsabilidade para o nosso Estado, para nosso
povo. Um povo que em todos os momentos clama por
misericórdia, clama por pessoas dignas, honestas e possa dirigir
e acompanhar o poder Executivo, o poder Legislativo, e assim
por diante acompanhar a nossa população. Quero aqui, então,
que Vossa Excelência se sinta cumprimentada com muita honra,
com muita admiração e, também, com muita dignidade. Uma
pessoa que está sendo também homenageada nesta manhã,
o Dr. Paulo, Dr. Paulo Andrade, que neste momento, nesta
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manhã de hoje, que foi marcada por Deus, não foi pelo
Cerimonial desta Assembleia, nem também pelo Deputado Só
na Bença e pelo nosso Presidente, mas foi marcado, assinado
por Deus que este evento nesta manhã, neste horário já estava
escrito e assinado pelo nosso Deus Todo Poderoso, que é o
dono Rei dos Reis e também Senhor dos Senhores, então, se
sinta cumprimentado Dr. Paulo Andrade, juntamente com ele a
sua esposa Sonja. Eu custei, viu Paulo, eu custei gravar o nome
da Sonja, aí um dia ela falou para mim: “é só você se lembrar
de soja, aí ao invés de você falar soja, você fala Sonja” – nuca
mais esqueci. E aqui está sua família, sua filha, suas filhas,
então se sinta cumprimentado.

Quero cumprimentar, também, o senhor Aldino Brasil
de Souza, que está aqui, juntamente, com a gente, que é Grão-
Mestre da Sereníssima Grande Loja Maçônica do Estado de
Rondônia. Quero aqui lhe parabenizar, lhe agradecer pela
presença e pelo grande trabalho que a Maçonaria faz em
benefício da nossa população, principalmente às pessoas que
mais necessitam, mais precisam. Viu Dr. Walter, porque eu, Só
na Bença, e outros Deputados, outras pessoas, nós andamos
não somente dentro da cidade, mas também, lá no campo, lá
fora da cidade olhando toda a necessidade da nossa população.
Seu Paulo, que neste momento acabei de falar, Paulo Andrade,
quero aqui lhe agradecer, empresário, lhe agradecer pela
Unopar, esta faculdade que por onde vocês passam, nós
passamos, nem Unopar, mas todas as faculdades, ensinadores,
professores, funcionários que sempre olham para seus alunos
com sorrisos, receba com muita gratidão o aplauso do Deputado
Só na Bença. Porque eu sou um grande admirador do senhor,
da sua família, do seu trabalho, por ser também, foi Vereador
em Pimenta Bueno, na primeira legislatura Pimenta Bueno.
Agora pensa bem, meu xará, pensa bem, eu acho que eu não
tinha nem nascido ainda, já estava fazendo um excelente
trabalho lá na Câmara de Vereador de Pimenta Bueno. E, lá
ouvia falar muitas vezes: “Só na Bença, você conhece o Paulo
da Cota” – eu falei meu Deus, quem é esse Paulo da Cota,
Paulo da Cota foi Vereador em Pimenta Bueno, na época ele
tinha esse apelido de Paulo da Cota. Mas hoje está aqui, quero
aqui agradecer a presença de todos os policiais aqui presentes,
vocês que muitas vezes, senhor Governador, muitas vezes nós
estamos na nossa cama deitados dormindo, e muitas vezes a
gente está acordado vendo, passando aquelas luzes, são os
policiais, a segurança do nosso Estado, olhando, cuidando de
cada um de nós, de cada município do Estado de Rondônia.
Parabéns a vocês. Que Deus possa iluminar o caminho de cada
um de vocês livrando de mal, do homem mal pelas noites e
pelos momentos mais difíceis da nossa população.

Então, aqui eu quero agradecer a Deus, senhor
Presidente, por quatro anos de mandato nesta Assembleia
Legislativa de Rondônia, fazendo um excelente trabalho,
procurando cada dia trabalhar honesto, firme, porque sou
cidadão, eu sou também uma pessoa comum que fico na minha
casa, nas estradas em todos os lugares, agradeço a Deus por
todos os municípios, por todas Emendas que eu mandei para
os municípios, foram coisas que destinei, não pensando
somente em mim, mas, senhor Governador Daniel Pereira,
pensando nos impostos do nosso povo que cada um de nós
que são depositados para o Caixa do Tesouro do Estado e
aquilo tem que ser devolvido a nossa população.

Para terminar, eu quero agradecer ao Jacob que está presente,
que é do meu Gabinete, a Osmarina, a Lucília, a Rose e
também o Laerte que estão ali presentes, eu estou vendo vocês
aí, e a Priscila e a cada um de vocês que estiveram presentes
comigo nos momentos mais difíceis olhando para mim e dizendo
assim: “Deputado, temos que fazer isso, isso, para que as
coisas sejam melhores”.

Então, quero aqui agradecer e já pedir desculpa pelo
tempo que eu ocupei nesta Tribuna, mas, dizendo para vocês
e quero terminar estas palavras citando mais um Versículo de
agradecimento a cada um de vocês, São João, São João Cap.
7 e o Versículo, senhores, autoridades aqui presente, e o
Versículo 38, são palavras de Jesus, palavra do Mestre que Ele
olhava para os discípulos, olhava para a multidão e dizia assim:
“Quem crê em mim, quem crê em mim? Disse Jesus: como diz
a Escritura, rios de água viva, rio de água viva fluirão dentro
do nosso interior”.

Estas são as minhas palavras, agradecendo também
meus companheiros que aqui estão presentes.  Exmº. Sr.
Deputado Hermínio Coelho, Exmº. Sr. Deputado Ribamar Araújo
e Exmº. Sr. Deputado Luizinho Goebel, que Deus abençoe a
cada um de nós, vamos em frente porque nós não andamos
sozinhos, no momento que nós pensamos que nós estamos
sozinhos, sabe o que é que acontece senhores Policiais, quando
nós pensamos que nós estamos sozinhos? Jesus está nos
carregando nos braços.

Vamos ficar com estas palavras e que Deus abençoe a
cada um de nós. Muito obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Só fazer
mais um registro aos Policiais, Sargentos, em nome do
Sargento Lins, Edmilson Lins de Albuquerque, fazer registro
em seu nome Sargento e do Capitão Maurílio Miranda Pereira,
que em nome de vocês dois fazer o nosso reconhecimento da
Medalha de Honra ao Mérito a todos os, são 10 sargentos e
um, nove sargento e um capitão que estão sendo
homenageados. Então, o nosso reconhecimento a todos vocês
pelo trabalho que vocês prestam a sociedade. Portanto, esta
homenagem nós recebemos aqui Deputado Luizinho, um
currículo de trabalho prestado e assim é avaliado, portanto, a
pessoa recebe esta homenagem, viu Lins? E nós recebemos
essa ficha de trabalho de cada um de vocês, e, portanto, foram
aprovadas estas Medalhas de Honra ao Mérito a cada um de
vocês. Então, fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão
por tudo que vocês fizeram de trabalho, o nosso reconhecimento
pelo trabalho de vocês, principalmente na segurança do nosso
Estado. Então, em nome do Sargento Edimilson Lins de
Albuquerque, fica aqui o nosso registro a cada um de vocês,
daqui a pouco, depois da fala das pessoas aqui representada
na Mesa e aí nós vamos estar fazendo esta entrega a cada um
de vocês. Então, fica aqui a nossa alegria, a nossa gratidão de
homenagear nesta manhã cada um de vocês pelo trabalho
prestado a nossa sociedade, principalmente o bom trabalho
que é assegurar a vida. Obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) -
Queremos também registrar a presença do Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Aélcio da TV; do Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município de Candeias do Jamari, Luiz
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Ikenohuchi; Senhor Pedro Henrique Moreira Sales, Procurador
Estadual; Procurador Geral Adjunto, Leri Silva; Valdecir Maciel,
Procurador Estadual. Também registramos e agradecemos a
presença do assessor militar do Tribunal de Contas, Coronel
Abreu e da assessora adjunta do Tribunal de Justiça Major
Admar Franciane e Sua Excelência o Senhor Deputado Só Na
Bença, pediu também para cumprimentar a Yasmin e o Renato
que são servidores do seu gabinete.

Convidamos para fazer uso da palavra, o Excelentíssimo
Senhor Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Saudar todos os senhores, todas
as senhoras, parabenizar a iniciativa aqui do nosso colega
Deputado Só Na Bença, o Deputado Maurão de Carvalho;
cumprimentar os meus colegas Deputado Ribamar Araújo,
Hermínio Coelho, Aélcio da TV, de antemão, agradecer ao
Deputado Ribamar, toda a sua estada dentro deste Parlamento
e o senhor pode ter certeza que por muitas e muitas vezes
Vossa Excelência serviu de referência para minha pessoa. Então,
desejo muita sorte ao senhor nos projetos vindouros na sua
vida. Cumprimentar e enaltecer o trabalho e a coragem do
Deputado Hermínio, as vezes polêmico, mas de um coração
sincero e que muitas vezes defendeu acima de tudo a sociedade
do nosso Estado de Rondônia. Deputado Só Na Bença, também
se despedindo desta Casa, Só Na Bença, muito obrigado, você
acima de tudo trouxe muita alegria para esta Casa e continue
sempre contando conosco. Quero, aproveitar esta oportunidade
e fazer uma homenagem ao nosso Presidente Maurão de
Carvalho, esse momento Maurão, ele tem muito a ver com
você; nós estamos num momento de Natal, final do ano,
confraternização, os corações leves e parece que este momento
ele representa muito a sua pessoa e exatamente o que eu
estou falando, é que é muito difícil, principalmente nos dia de
hoje uma pessoa ficar através do voto na vida pública por muito
tempo e ter a condição e o privilégio de sair pela porta da
frente. Ontem, nos poucos minutos que eu conversei com você,
nós tivemos duas oportunidades, praticamente únicas. Uma,
foi quando você recebeu uma honraria como a Assembleia da
melhor gestão na atualidade no Brasil. Então, isso, isso nós
devemos a você. Saímos daqui, fomos visitar o magnífico prédio
da Assembleia Legislativa e que não iniciou no teu mandato,
mas se concluiu esta importante obra no seu mandato e que
ela vai servir a sociedade rondoniense por muitos anos e quando
eu falo deste momento especial de final de ano Deputado
Maurão, eu falo da Harmonia. E depois eu que estive em
campanha há poucos dias, visitei a tua cidade Ministro
Andreazza, e a gente ser Deputado e Prefeito de uma cidade
pequena que é o caso aqui de Ministro Andreazza, e a gente
não ter um alto índice de rejeição, é porque é privilégio de
poucos, é privilégio de poucos, e principalmente quando você
fala a verdade, que você muitas vezes pratica as coisas certas,
porque muitas vezes a verdade e as coisas certas, eles topam
com interesse de muitas pessoas de interesse escuso. Então,
foi lá como Prefeito, como Deputado Estadual, por cinco
mandatos e principalmente como Presidente da Assembleia
também marcando história por ser Presidente, e Presidente
reeleito da Assembleia Legislativa, de uma forma limpa, e
exatamente demonstrando desejo do voto de cada um dos seus
pares aqui. Então, Presidente, receba aqui também a minha

homenagem, e fica aqui o meu agradecimento pelo seu serviço
prestado ao Estado de Rondônia. Não somos perfeitos, mas,
eu tenho certeza que em todo esse tempo Vossa Excelência
buscou sempre fazer o melhor de Vossa Excelência,
renunciando muitas vezes os seus afazeres pessoais, a
possibilidade de participar diretamente do convício da sua
família, renunciando tudo isso para poder estar servindo o
povo do Estado de Rondônia. Então, que Deus lhe abençoe,
muito obrigado em nome do povo do Estado de Rondônia,
Deputado Maurão.

Cumprimentar aqui o seu Aldino, que representa a
Grande Loja Maçônica Glomaron, deixo aqui também o meu
reconhecimento ao grande trabalho prestado por vocês. Eu
sou da Cidade de Vilhena, e a nossa região tem desfrutado de
muitos benefícios que vocês têm trazido a nossa. Então, em
seu nome, eu estendo o meu agradecimento a todos os
membros da Maçonaria do Estado de Rondônia, em especial
da minha região do Cone Sul do Estado.

Governador Daniel Pereira, não é diferente, Vereador
da Cidade de Cerejeiras, Deputado Estadual de Cerejeiras da
nossa região, Vice-Governador do Estado e hoje Governador
do Estado. E também pelo menos para nossa região o senhor
fechará o seu governo com chave de ouro. A maior dificuldade
que nós temos na nossa região, é a saúde, e eu tenho persistido
em melhorar a saúde do Estado e da nossa região desde o
meu primeiro mandato aqui. E amanhã, às 10 da manhã, nós
estaremos entregando a chave da tão necessária e sonhada
Policlínica que vai atender o Cone Sul do Estado de Rondônia.
Nós vamos tirar os pacientes de Cerejeiras, Colorado, Cabixi,
Pimenteiras, Corumbiara, Chupinguaia e Vilhena, que tem que
se deslocar muitas vezes de mais de mil quilômetros para vir
a Capital Porto Velho, para fazer uma consulta médica
especializada. Então, Governador Daniel Pereira, entre tantas
outras coisas, eu lhe agradeço por esta condição básica que o
senhor vai conceder a nossa população do Cone Sul, muito
obrigado Governador Daniel Pereira.

Quero dizer que por várias vezes, eu participei de muitos
momentos de homenagens nesta Casa, muitas vezes. E a
homenagem, ela se dá com uma medalha, se dá com um
folder, um título, e esta homenagem que a gente consegue
passar aqui e as nossas falas. Mas, aí ás vezes, eu fico
mensurando será que esta é a homenagem possível que a
gente pode dar a um cidadão de bem do nosso Estado, ou do
nosso País? Principalmente na sociedade em que vivemos hoje.
Aparentemente, ela é muito pequena, ela é muito pequena,
porque a gente ser bom, ou tentar ser bom um dia, é possível,
uma semana é possível, um ano se a gente se esforçar um
pouco é possível, mas, se dedicar muitas vezes uma vida inteira
por uma causa, e você ter a condição de receber uma
homenagem da Assembleia Legislativa, passar pelo crivo das
Comissões da Assembleia Legislativa, pelo voto dos vinte e
quatro Deputados Estaduais e no mínimo obter a maioria dos
votos, é porque realmente você fez por merecer. Mas, para
vocês homenageados, nós temos aqui os nossos dez militares
Capitão Maurilio Miranda, Sargento Ademir Matos, Sargento
Clodoaldo Nascimento, Sargento Edmilson Albuquerque,
Sargento Manassese da Silva, Sargento Pedro Rocha, Sargento
Ralciclei Carvalho, Cabo Diego Moraes, Cabo Flavemar Souza,
Cabo Maykon de Jesus, Desembargador Walter Waltenberg,
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xará do meu finado pai. E meu finado pai um homem simples,
trabalhador, tombou neste chão rondoniense, depois de 40 anos
trabalhando como pioneiro deste Estado. E que na cadeia da
minha família nós já temos seis gerações de Walter. Meu finado
Vô, meu Bisavô, meu pai, meu irmão, meu sobrinho. Um homem
sereno, não político, mas dado com o povo e o senhor tem
mostrado isso, Dr. Walter, no seu dia a dia.

Nosso Procurador Dr. Airton Marin; nosso Procurador
Geral do Estado, Dr. Juraci Silva; nosso Conselheiro, Presidente
do Tribunal de Contas Dr. Edilson Silva; e também o nosso
Diretor da UNOPAR, Doutor, Professor Paulo Andrade.

A proporção desta nossa homenagem, ela ultrapassa
as nossas falas e os objetos que aqui vamos entregar a vocês.
Ultrapassa o crivo da Assembleia e os votos dos Parlamentares.
E eu até mensuro esta homenagem com uma coisa só: a alegria
que cada familiar e o orgulho que cada familiar tem de vocês
neste nome. Muitos não têm a oportunidade talvez de ter o pai
e a mãe, um irmão, uma irmã, um tio, ou talvez, até um filho
vivo, ou presente, para assistir esta homenagem.  Mas eu queria
que vocês refletissem se eles estivessem aqui qual seria a
proporção do orgulho, qual seria a proporção da alegria de
poder assisti-los recebendo esta homenagem. Então o tamanho
desta proporção que eu dedico através do meu voto para esta
homenagem para vocês é o mesmo tamanho, proporção que
qualquer um familiar de vocês poderia receber.

Eu não tive nenhum político na minha família. Não tive
sequer nenhum familiar meu, em toda a nossa história, da
família, que pudesse me balizar ou ensinar, ou aconselhar
politicamente. E pelo destino eu estou aqui pelo quarto mandato.
E no dia da minha vitória, aliás, no dia da minha posse na
última eleição, eu tinha preparado um discurso, Deputado
Maurão, para dizer que eu estaria deixando a política. Eu estaria
deixando a política. E naquele momento do pouco que
antecediam os dias da posse, eu tive uma reunião com a minha
família, Deputado Aélcio, e eu falei que estaria deixando a
política porque realmente não era aquilo que eu pensava, eu
cheguei à conclusão que eu não conseguiria fazer o que eu
sonhava. Porque, infelizmente, muitas vezes o sistema engole
as pessoas, o sistema engole as pessoas. E aí, a gente não
consegue realizar principalmente aquilo que as pessoas mais
precisam. E pelo conselho exatamente da Dona Iris, minha
mãe, que tem 80 anos, ela falou: ‘Não, você não vai se
acovardar. Se este negócio é difícil é neste lugar que você tem
que ficar e permanecer. Porque é lá que tem que ter homens
fortes’. E eu, encorajado a isso, continuei. E na minha última
vitória, para quem acompanha o meu facebook eu dediquei
essa minha vitória para ela, para ela. Exatamente por aquela
força que ela nos transmite, tanto para mim quanto para os
meus oito irmãos. Graças a Deus todos trabalhadores e que
nunca nenhum decepcionou a nossa família. E eu estou falando
isso, e eu estou falando isso para encerrar dizendo que
exatamente por esses exemplos que a gente tem eu tenho
certeza que muitos de vocês também seguiram esses exemplos
das famílias. E eu deixei para falar muito e por último em relação
à proporção desta homenagem porque eu tenho certeza que o
meu finado pai jamais poderia imaginar que um dia eu estivesse
aqui dando um discurso para um grupo tão seleto como este.
Pessoas, poucas pessoas de bem homenageadas em
praticamente um milhão e setecentos mil habitantes do Estado

de Rondônia. E ele não teve a oportunidade de assistir nenhuma
das minhas posses. Nem sequer de conhecer a minha primeira
vitória como deputado estadual. Mas eu tenho certeza que se
ele estivesse no dia de uma dessas minhas posses de uma
dessas homenagens que eu tive, com certeza a alegria dele
seria muito grande. A honra dele estaria agraciada. E é
exatamente nesta proporção que fica a minha homenagem aqui
a cada um de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a
todos.

 O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Deputado Luizinho.

Só fazer um registro aqui. A Professora Sonja, o Dr.
Fábio, Dra. Renata, as filhas, Paula a filha do Dr. Paulo Andrade,
o genro que eu não me lembro o nome, toda a família aqui.
Obrigado pela presença, estão prestigiando aqui. O Dr. Paulo,
não é? Fico feliz de ver vocês.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Por
deferência de Sua Excelência o senhor Presidente desta Casa,
convidamos para fazer uso da palavra o senhor Arildo Lopes,
Secretário Geral da Assembleia Legislativa.

Saudar os Excelentíssimos senhores Bruno Correia
Borges, Haroldo e Batista, Pedro Henrique Simões,
Procuradores do Estado.

Logo após as palavras do senhor Arildo Lopes teremos
a palavra do Grão-Mestre Aldino e passamos a entrega.

O SR. ARILDO LOPES – Bom dia! Quero cumprimentar o
Deputado Maurão de Carvalho, com muito orgulho o nosso
Presidente do Poder Legislativo, no qual pude ser Secretário
Geral aí durante esses quatro anos. Pessoa humilde. Meu amigo
o Deputado Luizinho pode falar sobre ele aqui, e eu tenho que
agradecê-lo em nome de todos os funcionários aqui que
trabalham diante do Poder Legislativo.

E agradecer aos deputados Aélcio da TV, deputado
Ribamar, meu amigo Deputado Luizinho, aqui presentes.

Falar, também, do nosso Governador Daniel Pereira, pela
presença; o senhor Aldino da Maçonaria, seja bem-vindo, da
Glomaron.

Dizer que tenho dificuldades com microfone, viu? Por
isso peço desculpas. Eu acho que os Deputados é a primeira
vez que estão me vendo aqui. Mas eu não poderia deixar de vir
diante das pessoas que estão sendo homenageadas aqui hoje,
eu não poderia deixar de tentar falar.

Em primeiro falar do Dr. Paulo, para agradecer, meu
amigo, pessoa dedicada ao nosso Estado, trabalho desenvolvido.
Sua família aqui presente, amigos também. Dizer que pude
receber a alguns anos das mãos do Dr. Paulo, diploma na área
da Administração. Muito obrigado Dr. Paulo.

Parabéns ao Deputado Só Na Bença por esta homenagem
direta a Vossa Excelência. Meus parabéns! Uma homenagem
realmente válida, uma pessoa maravilhosa. Ter o senhor aqui
frente à UNOPAR hoje no Estado de Rondônia.

Falar do Dr. Walter, Presidente do nosso Tribunal de
Justiça pelo excelente trabalho que tem desenvolvido a frente
de nosso Tribunal de Justiça. Tribunal que tem nos orgulhado
nos trabalhos em defesa do povo de Rondônia da maneira que
tem sido conduzido, Dr. Walter. Parabéns a Vossa Excelência!
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Dr. Aílton do Ministério Público, trabalho também que tem
feito no Ministério Público tem nos orgulhado. E o Dr. Aílton tem
assim, hoje, poder dizer aqui que algumas pessoas quando
participando em reuniões eu ouço o senhor nas discussões,
nos desenvolvimentos dos trabalhos, a frente do Ministério
Público, eu tenho dito, algumas pessoas sabem disso que Vossa
Excelência é um homem sábio. Parabéns a todo o Ministério
Público, que nós temos Vossa Excelência ali a frente. Muito
obrigado a Vossa Excelência aqui.

Dr. Juraci, Excelentíssimo Dr. Juraci, Procurador Geral do
Estado. Nestes tempos eu pude participar de uma reunião junto
ao Palácio, junto ao nosso Governador Daniel Pereira e o Dr.
Juraci ali diante dos embates junto ao Governo Federal, embates
que a nossa Procuradoria pega em defesa do nosso Estado, no
caso BERON e tantos outros. Eu pude assim observar a
dedicação do Dr. Juraci em causa do nosso povo. Isso assim
nos orgulha e o senhor merece estar sendo homenageado aqui
hoje. Muito obrigado.

Do meu amigo Arimar, está ali. Jornalista que desenvolve
um trabalho, eu tenho acompanhado em todos estes anos que
eu estou no Estado de Rondônia o seu trabalho. Meu amigo
Arimar, eu falo assim: amigo, companheiro e filho de Rondônia,
Arimar nasceu aqui em Porto Velho, é uma homenagem
merecida. Parabéns Arimar!

E também a todos os Policiais Militares que estão sendo
homenageados hoje por esta Casa, como disse o nosso amigo
Deputado Luizinho Goebel, o trabalho que Vossas Excelências
dedicam a nossa população com certeza estão sendo
homenageados pelo trabalho já desenvolvido em prol da
população do Estado de Rondônia.

E por último, meu amigo Conselheiro, Edilson, que hoje
o Deputado Luizinho dizia da obra do prédio do Poder Legislativo
está ali, que o Poder Legislativo hoje tem um gasto muito grande.
Que o Poder Legislativo não está só nesta sede em que nós
estamos aqui. O Poder Legislativo tem vários prédios alugados,
e aquele prédio é uma economia, uma economia para o Poder
Legislativo. E quando o Poder Legislativo consegue fazer
economia ele devolve ao Executivo, nós fizemos várias vezes
que isso acontecesse. Então aquele prédio vai dar condições
do Poder Legislativo devolver mais recurso para o Executivo
para investir na Saúde, na educação, porque nós vamos deixar
de pagar muito, o que nós fazemos hoje pagando em prédios
alugados dentro de Porto Velho. E, esse prédio é num trabalho
iniciado pelo ex-Deputado Neodi Carlos, reiniciado, que teve
amparado pelo Deputado Hermínio Coelho, nosso ex-Presidente,
e está sendo terminado pelo nosso Presidente Maurão de
Carvalho que está de parabéns. Mas não poderia deixar de
dizer do Tribunal de Contas, e eu me lembro do Conselheiro
Edilson, como Conselheiro ainda nos ajudar, o senhor faz parte
daquele prédio. Quando eu cheguei, havia alguns projetos que
estavam sendo desenvolvido, eu lembro que nós fomos,
pedimos ao Tribunal nos ajudar, até mudar a parte tecnológica,
desenvolvimento, que da maneira que estava sendo feito, nós
tivemos a oportunidade de economizar mais de dez milhões,
num trabalho do senhor diretamente. Então, aquele prédio o
senhor tem parte ali diretamente, doutor, Edilson. E, dizer hoje,
também do trabalho que o senhor quando assumiu a Presidência
do Tribunal de Contas, isso que estou lhe dizendo, Conselheiro
Edilson, Presidente, é com relação ao que eu ouço quando estou

no Tribunal dos Conselheiros, de funcionários, da dinâmica
que o senhor trouxe ao Tribunal de Contas. Essa dinâmica
está sendo desenvolvida e nós, eu como Secretário Geral da
Assembleia Legislativa, então, você trabalha diretamente com
a parte da administração, e em você a gente sente isso, a
gente sente essa agilidade do Tribunal que contribui para que
consigamos desenvolver mais rápido, atender a nossa
população naquilo que tem que ser feito pela administração
pública. E, os prefeitos estão sentindo isso, eu ouvi de prefeitos
isso. Então, eu queria, assim, poder vir aqui hoje, sou difícil
de até colocar terno e gravata, tive que colocar para dizer
para ao senhor que, é uma homenagem merecida ao senhor
aqui. E, que o Estado de Rondônia, eu vou dizer nós
rondoniense, não vou dar parabéns para o senhor, parabéns a
nós rondonienses por tê-lo como Conselheiro, por tê-lo como
nosso Presidente. Parabéns, muito obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado,
Secretário Arildo pelas palavras e o reconhecimento. O Arildo
é o nosso Secretário. Quero aqui em nome dele cumprimentar
todos os nossos servidores, agradecer a cada um que tem
prestado um trabalho bom à Assembleia, se foi bom, graças a
vocês, cada um de vocês contribuíram, cada um na sua função.
E, o Arildo, nosso Secretário Geral que tem feito um trabalho
direto com os Poderes, às vezes ele chega lá no Dr. Edilson,
no Dr. Walter, Dr. Airton ou no Dr. Juraci na PGE ou na Defensoria
Pública, e todos vocês têm recebido ele bem, como se o
Presidente Maurão estivesse lá, Dr. Paulo. Então, o Arildo com
esse jeito simples dele, humilde como a gente mesmo, mas
tem feito um tralho muito bom, e eu agradeço a todos vocês
que têm reconhecido, atendido e entendido, às vezes têm
coisas que têm que ser justificadas, e conversar, e como ele
falou aqui do Dr. Edilson, do prédio, por muitas vezes nós
tínhamos alguns ajustes que precisava fazer em planilhas,
algumas coisas, aí o Conselheiro, Presidente do Tribunal de
Contas, Dr. Edilson, nos ajudou muito, Dr. Walter, Dr. Airton,
Ministério Público, Tribunal de Justiça. Hoje mesmo, o Dr. Walter
preocupado ligando para o Prefeito para a gente resolver mais
um impasse para a gente inaugurar. Então, só tenho a
agradecer a vocês. Acho que se eu tivesse mais alguma coisa
que pudesse estar acima deste Título e desta Honra ao Mérito
a vocês eu daria hoje, por tudo que vocês têm feito. Obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES – (Mestre de Cerimônias). Com a
palavra, o Grão-Mestre da Sereníssima Grande Loja Maçônica
do Estado de Rondônia, Aldino Brasil.

O SR. ALDINO BRASIL DE SOUZA. Bom dia a todos, bom
dia, também, a quem nos assiste pela internet, nesta
transmissão ao vivo. Senhor Presidente Maurão de Carvalho,
para não tornar enfadonha esta Sessão, peço sua permissão
para me apropriar das saudações já muito bem feitas por
Vossa Excelência. Senhores presentes, vou tratar aqui
rapidamente de dois assuntos. Primeiro: parabenizar a todos
os homenageados nesta manhã, na pessoa do meu querido
irmão Paulo Andrade, membro da nossa Grande Loja. O seu
trabalho está sendo reconhecido como o de tantos outros aqui.
Falar também da PM do Estado, eu acredito que a PM deveria
ser homenageada pela população, por nós todos, todos os
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dias, inclusive, nas nossa Orações diárias que a gente pudesse
lembrar e pedir a proteção de Deus a cada um de vocês que
está na rua trabalhando para que a gente possa viver em
segurança. Então, meus parabéns a todos vocês homenageados
nesta manhã, muitos amigos, irmãos sendo homenageados e
eu acredito na justeza desta Casa em render homenagens aos
senhores e rapidamente falar de algo que foge um pouco deste
momento, mas, como Maçom, como cidadão, eu acredito, ser
oportuno até em função da plateia que nós temos aqui hoje
que é este aumento abusivo das nossas contas de energia.
Quando a população é afetada e agredida da forma que está
sendo a Maçonaria não pode se calar, eu acredito que nenhum
cidadão do Estado de Rondônia também pode se calar. Nós
temos neste domingo a manifestação no Espaço Alternativo a
partir das 16 horas, eu conclamo toda a população que se faça
ali presente para que a gente possa mostrar a nossa indignação
de forma pacífica, de forma ordeira, mas, que a gente possa
mostrar que não estamos satisfeitos com que está acontecendo.
No dia 17, às 15 horas, aqui nesta Casa, aqui neste Plenário,
também teremos uma Audiência Pública para tratar disso e eu
gostaria que todos vocês aqui presentes, trouxessem cada um
pelo menos mais 10 pessoas para que a gente possa tratar
deste assunto de forma altiva e com responsabilidade, às 15
horas, no dia 17 contamos com a presença de todos.

Nós estamos de certa forma indignados Presidente,
porque a empresa que tomou posse agora ela não investiu
praticamente nada, prometeu, não investiu nenhum centavo;
prometeu um investimento para o ano de 2019 de R$ 470 mil
reais, muito pouco, e pasmem, desses R$ 470 mil reais que
eles prometeram de investimento, nós, com esse aumento
vamos pagar quase R$ 350 milhões. Então de R$ 470 milhões
que eles prometeram para ganhar a concorrência, nós, se
deixarmos isso acontecer, vamos pagar R$ 350 milhões desse
investimento. Então, é muito fácil, assumiu a empresa sem ter
nenhuma despesa e ainda ser ajudado a custear as despesas.
Só a perda que a CERON, digamos assim, que a Eletrobras
tem hoje no Estado é de quase 40%.  Então, porque não investir
e diminuir essa perda, ao invés de penalizar quem paga por
uma das energias mais caras que nós temos no País. Então,
eu falo de forma indignada e peço a cada uma das Instituições
aqui presente que monte uma Mesa de Debate, um Grupo de
Trabalho e vejam de que forma que cada Instituição pode ajudar
a população do Estado nesse momento.  Meu querido irmão
Airton, do Ministério Público, de que forma o Ministério Público
pode ajudar, pode intervir? Falamos esta semana com a OAB
que já está estudando uma forma de impetrar algum tipo de
ação contra esse abuso, mas, essa briga não é só da Maçonaria
e não é só da OAB, é uma briga de todas as instituições porque
quem vai ser penalizada é a população mais carente,
exatamente porque a classe produtiva do nosso Estado que
depende da energia elétrica ela vai repassar para a população
porque ela não tem como arcar com mais esse prejuízo em
função da alta carga tributária que já paga.

Então, meus queridos ouvintes, é muito fácil, se fosse
para a ANEEL conceder esse aumento para a Eletrobras, para
a CERON ela não precisaria ser privatizada, ela poderia
sobreviver com esse aumento. Obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Verdade
Presidente, a Assembleia está convidando as pessoas para
estarem às 15 horas aqui, nós já estamos de recesso, vamos
ter Sessão na terça-feira, só, na quarta não tem, mas, segunda-
feira àqueles que puderem comparecer e aqui está o Dr. Airton,
Dr. Walter, Dr. Edilson, as pessoas da sociedade que puderem
participar. Nós não podemos aceitar um absurdo desse, aqui
muito bem justificado pelo senhor Dr. Aldir, 27% é uma revolta
para a população, não dá para a aceitar, eu acho que a
população toda tem que se mobilizar. Agora a pouco eu falei
com o Presidente Luiz Marcelo, ele está vindo daqui a pouco
falar comigo, a gente vai estar conversando, ele falou: “a
pressão está muito grande”. Eu falei: “e vai aumentar”. Não
dá, a empresa não aguenta e consumidor nenhum aguenta se
eles quiserem tirar tudo que eles tinham que investir de uma
vez só. Isso é um absurdo e a sociedade ela tem com certeza
que ficar indignada e revoltada mesmo nesse momento e a
Assembleia Legislativa vai estar aqui, estão aqui os colegas
Deputados, Deputado Ribamar, o Deputado Aélcio, o Deputado
Luizinho, o Hermínio, todos os Deputados, o Deputado Adelino
que está também movimentando e nós queremos o apoio de
toda sociedade, não vamos aceitar mesmo esse absurdo, isso
é um abuso com a população rondoniense, isso não dá para
aguentar.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Registramos a presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito
Wilson Laurant, da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza;
Maria Aparecida, Secretária de Educação de Ministro
Andreazza; Leônidas Lincoln Lopes, Secretário de Agricultura
e Meio Ambiente de Ministro Andreazza.

Com a palavra Sua Excelência, o Senhor Governador do
Estado de Rondônia, Daniel Pereira. E logo após então, faremos
a entrega.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Antes do
Governador falar, eu queria uma justificativa. O Governador
Daniel hoje não está sendo homenageado, que nós queríamos
homenagear ele também, porque ele já foi homenageado há
15 dias aqui nesta Casa, com esta mesma homenagem,
portanto, Governador, se sinta mais uma vez homenageado
também como Governador, pessoa responsável pelo Poder
Executivo. Eles, só anteciparam aqui, há 15 dias foi a
homenagem feita ao Governador, pelo trabalho, por tudo que
o Governador Daniel fez, como Vice-governador, como
Deputado, como Secretário e hoje Governo do Estado que está
fazendo um brilhante trabalho. Daniel, com certeza, eu tenho
certeza que às vezes as pessoas reconhecem mais o trabalho
da gente, depois que a gente deixa o cargo. Mas, eu como
cidadão, como Deputado, reconheço o trabalho que V.Exª tem
feito pelo Estado de Rondônia, não tenho dúvida que foi uma
homenagem também das mais justa. E hoje eu pedi ‘ó,
precisamos homenagear o Governador também’. Aí falou: não,
você atrasou, os Deputados já fizeram homenagem ao Governo
Daniel, a pessoa e ao Governador Daniel Pereira. Então, se
sinta hoje também homenageado mais uma vez aqui como
Poder.

O SR. DANIEL PEREIRA – Obrigado Presidente. Saudando o
Presidente, saúdo toda Mesa, até para não tomar muito tempo
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dos senhores. Fiz questão de vir aqui por ser provavelmente a
última oportunidade que eu tenho de estar aqui como
Governador, pelo, por cada um dos homenageados, não só
aqueles que compõem a Mesa, mas aqueles que estão aqui no
plenário. E ao vir para cá Presidente Maurão, eu vendo as redes
sociais, tivemos a informação do Globo, que só 06 Estados
entregam as contas para o próximo Governador de forma
equilibrada. Mas, mas como eu vi o Estado de Roraima, que
acaba de receber trezentos milhões do Governo Federal entre
os Estados, dito equilibrados, eu fiquei preocupado. Então, dos
06, parece que é só 05 e o problema é muito grave, todos os
27 Estados tem problemas. Mas, eu assumi aqui esta Casa em
1995 e na época o Estado de Rondônia arrecadava 40% das
suas receitas e 60% era receita de transferência; era o Governo
Federal que mandava dinheiro para nós. Hoje, Dr. Walter
Waltenberg, nós arrecadamos 70% das nossas receitas e 30%
são receitas de transferência. Por isso, Deputado Luizinho,
Deputado Aélcio e Deputado Ribamar, que nós estamos
conseguindo sobreviver sem muitos percalços. O ideal é que
nós tivéssemos uma relação de 90-10. A notícia boa, é que
daqui mais uns quatro no máximo oito anos mantido a pegada
que nós estamos tendo agora, a gente chega lá. É verdade que
nem tudo são flores, nós temos hoje um orçamento previamente
comprometido em 92%; entre repasse de Poderes, órgãos,
obrigações constitucionais, etc e tal. Sobra 8% de manutenção
e custeio para o governador no exercício do mandato. E eu tive
que administrar uma situação que nem os 8% eu tive, porque
ao assumir em abril, evidentemente é normal isso, o Governador
Confúcio Moura já tinha empenhado o máximo que ele pode,
para mim sobrou fazer os pagamentos e ainda perdi duzentos
milhões de reais com a greve dos caminhoneiros e como retorno
do pagamento da dívida pública do Estado. Só não foi o caos,
porque eu consegui salvar juntamente com a nossa PGE; quero
prestar homenagem a ela aqui na pessoa do Dr. Juraci. Nós
salvamos o Estado do caos durante quatro vezes e o próximo
Governador vai enfrentar muitos problemas. Mas, se eu
consegui resolver, ele vai conseguir também, nós confiamos
nisso. Mas, com todos esses problemas, amanhã, 15 de
dezembro, pela primeira vez na história do Estado e Rondônia
e ouço dizer que talvez de poucos Estados do País, o salário de
100% dos nossos servidores, vai estar na conta. Se a gente
não der conta de pagar outras despesas, não tem problema.
Agora, o nosso pessoal, os nossos colaboradores, todos eles
pagam, graças a Deus. Por um outro lado, quero fazer minhas
as palavras do nosso Aldino Brasil, quando ele fala sobre esse
processo do aumento de energia. Ontem  ao participar de uma
homenagem ao Coronel Teixeira, o qual nós estamos
distribuindo alguns livros aos homenageados aqui, já
manifestamos o nosso posicionamento. E hoje antes de vir para
cá Dr. Walter Waltenberg, solicitei da nossa assessoria
juntamente com a assessoria da OAB, para nós construirmos
um documento colocando a posição jurídica, política do Estado
de Rondônia, e peço o apoio aqui para que esse documento
não seja só o Governador do Estado a assinar, mas, que seja o
Presidente do Tribunal de Justiça, da Assembleia, Procurador
do Ministério Público, o Advogado Chefe da Defensoria Pública
e o nosso Presidente do Tribunal de Contas. Nós não podemos
assistir passivamente uma atitude reprovável dessas, quando
você pega uma empresa pública e transforma em uma empresa

privada, você espera o que? Você espera melhora de serviços,
e você espera redução de custo. Até agora, uma empresa que
foi comprada por cinquenta mil reais, que se tivessem me
avisado, eu mesmo teria comprado a empresa por um preço
tão relevante. E cabe registar aqui, eu estava aqui Deputado
em 98, quando foi aprovado a Lei da Federalização da CERON
para o Sistema Eletrobras, a CERON, tinha três funções, a
função de distribuir energia, de gerar energia e transmitir
energia, a função de gerar e transmitir faz muito tempo que o
Governo Federal já passou para frente, o que foi privatizado,
foi só função de distribuir. Mas, aí Presidente, chamo a atenção
para um fato ao nosso Tribunal de Contas, aos senhores e
senhoras membros de poderes e órgãos que compõem o
Conselho de Estado de Rondônia. A Lei que autorizou a
federalização, ela era bem expressa. Quando a empresa fosse
federalizada 80% do valor dela teria que ser revertido ao
Estado de Rondônia, para pagamento das dívidas do Estado,
está lá na Lei, Lei que foi aprovada aqui na Assembleia, e eu
sou o último dos moicanos remanescente daquela legislatura,
está lá na Lei. E nós passamos para o Governo Federal, as
três funções, uma dessas funções que é a função de gerar e
transmitir, ela foi utilizada no início para fazer o licenciamento
de Santo Antônio e de Jirau. Furnas ganhou uma fortuna para
fazer esse trabalho, um trabalho que a CERON, poderia ter
feito, poderia ter sido uma empresa muito mais viabilizada do
ponto de vista econômico. Eu não sou contra a privatização da
empresa, ela deveria ter sido privatizada há muito mais tempo,
assim como a CAERD, já deveria ter sido privatizada há vinte
anos também. Só que, vamos ser sinceros, nós defendemos
privatização e responsabilidade, porque privatizar uma
empresa e querer pagar a empresa com um aumento que vai
dar, querer pagar não, cinquenta mil reais, qualquer um de
nós aqui por mais difícil que seja a situação, a gente consegue
comprar a empresa. Então, vou mandar um documento para
o Governo Federal, apresentando o nosso posicionamento,
queremos que seja aberta a discussão a respeito do que é
devido ao Estado de Rondônia, até para ajudar o Governador
que vai assumir o mandato, para que ele possa ter condições
de governabilidade, ele precisa disso e muito. Eu tive sorte de
contar com o apoio da nossa PGE, e sempre encontrei o Poder
Judiciário, à nossa disposição. Agora se num dado momento
não vier o apoio do Judiciário, o Governador Marcos Rocha,
pode ter muitos problemas. Então, é nossa obrigação nesse
momento de estar fazendo a transmissão de cargos, criar todas
as condições para que ele possa fazer o melhor governo
possível. Então, a OAB, já está trabalhando junto com a gente,
e a OAB, está entrando com uma ação civil pública para
combater esse aumento abusivo, não estou incitando ninguém
a violência e a desordem. Mas, por um aumento mínimo, tem
milhares de camisas amarelas, caminhando nas ruas de toda
a França, um caos naquele País. O que estão querendo fazer
conosco aqui é cem vezes pior do que estão fazendo com o
povo francês. E eu espero que a gente tenha a mesma fibra e
a mesma qualidade do povo francês para enfrentar esse
problema. Também quero aproveitar aqui, e deixar registrado
o meu carinho a todos os homenageados principalmente aos
Chefes de Poderes e Órgãos que estão aqui, é o caso do Dr.
Walter Waltenberg, Presidente do Poder Judiciário, Dr. Airton,
nosso Procurador Geral do MP, Dr. Edilson, nosso Presidente
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do Tribunal de Contas, juntamente com o Dr. Juraci, nosso
Procurador Geral de Estado, e cada um dos senhores e
senhoras que estão aqui sendo homenageados. Então, vim para
prestar minha homenagem e meu agradecimento. Nós
construímos juntos, apesar das dificuldades, construímos juntos
muitas agendas extremamente positivas. Nós somos o único
Estado da Federação que 100% dos municípios têm Junta
Comercial. No dia 28, nós nos tornaremos o primeiro Estado
da Federação que 100% dos municípios têm requerimento
inicial de identidade, essas duas parcerias, eu construí com os
cinquenta e dois municípios do Estado de Rondônia. Nós
abrimos mão Deputado Luizinho, de uma pequena parcela mais
expressiva de uma emenda parlamentar de cento e cinquenta
milhões, para atender 100% dos nossos municípios. Agora uma
particularidade, Rondônia, é o primeiro Estado da Federação,
que consegue executar uma emenda parlamentar coletiva de
bancada no plano federal, nunca outro estado da federação
fez isso. Só a agricultura familiar, Deputado Luizinho, o senhor
que é filho de camponês, igual eu, e o Deputado Ribamar que
é voltado para esse segmento, Deputado Maurão. Só tratores,
completos, equipados, serão mais de 600 tratores, muitos deles
já foram entregues e não vou dar conta de fazer todas as
entregas. O Governador Marcos Rocha vai ter pelo menos 30%
dessas máquinas para entregar. Mas Deputado Luizinho, a nossa
vontade de buscar recurso não é pequena. Nós já estamos
brigando, essa é emenda de 2015, agora nós já estamos atrás
de uma emenda, que têm alguns problemas burocráticos a
serem resolvidos. Ontem estive pessoalmente na Justiça
Federal, para garantir mais 57 milhões. E, aí estou tentando
convencer a Bancada Federal que essa emenda, que a
mantenha para o DER. O Governador Marcos Rocha precisa
repor os equipamentos, fazer troca e esses 57 milhões daria
para ele atualizar, deixar nova pelo menos um terço da frota
do Estado. Seria um grande avanço, até porque o DER não
trabalha no Estado, o DER trabalha nos municípios, todo mundo
sairia ganhando com isso. Pretendo ainda fazer uma articulação
com poderes e órgãos para assinarmos dois pactos, um deles
com a questão da APAC’s, que eu já conversei com o Dr. Walter,
conversei com o Dr. Airton, para que o Estado de Rondônia
seja o Estado mais moderno em tratativa na questão dos
apenados, para que a gente possa reduzir o custo e a gente
possa aumentar o grau de ressocialização de pessoas. Que
hoje nós estamos mandando para o sistema penitenciário, mas
é quase que uma condenação de morte dessas pessoas, porque
o caos é tão grande que, não só em Rondônia, Rondônia até
em menor intensidade, mas tem Estado bem pior que o nosso,
que quando você condena alguém você praticamente já filia
esse cara a uma facção criminosa. E, aí um ladrão de menor
potencial ofensivo se transforma por força, por necessidade
de sobrevivência um criminoso dos mais horrendos lá dentro
do sistema penitenciário. Então, é o momento de repensar
isso. E, a forma de solução disso é fazer o que o Estado de
Rondônia vem fazendo. Nós somos o único Estado que 100%
dos municípios, meu querido Arimar Sá, está cuidando do que
nós temos de melhor, que são as nossas crianças. O ano
passado, Deputado Aélcio, somente Rondônia atingiu 100% as
metas de vacinas em 100% dos nossos municípios. Para mim,
algo banal, porque nós atingimos essa meta em vacina bovina
duas vezes por ano todos os anos. Então, não o atingir em

crianças, Dr. Paulo Andrade, seria um absurdo. Por fim, distribuir
aí alguns livros do Jorge Teixeira. Eu encontrei por acaso com
esse livro numa gráfica, o livro do professor Willian, não tinha
sido publicado, fizemos a publicação dele, aqui deixo registrado
o apoio da Santo Antônio Energia, não foi feito com o dinheiro
do Estado, só a nossa articulação de correr atrás dos recursos.
E, nos próximos dias, outro livro que é o livro do Paulo Nunes
Leal: O Outro Braço da Cruz, também será publicado, Dr. Willian,
e nós vamos fazer a distribuição dele. Esse livro, são mil e cem
exemplares em meio físico, mas vai estar em forma digital. E
eu peço aqui, ao Presidente desta da Assembleia, Tribunal de
Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, que todos os
órgãos peguem esse livro que está como e-book e cole na sua
página, para que a gente multiplique aos milhares de uma
forma prática e econômica. E, ontem nós fizemos, até brinquei,
do Teixeira’s Day. Fizemos uma parceria com o Exército e
recuperamos o memorial Jorge Teixeira, está bonito, convido
os senhores para fazer uma visita. Esse livro foi publicado e o
nosso Grão-Mestre da Maçonaria, Aldino Brasil, apresentou o
Projeto da construção de um monumento ao Jorge Teixeira,
em frente ao Aeroporto Jorge Teixeira, a estátua pequena lá
da Jorge Teixeira vem para frente do memorial e uma estátua
maior, não ainda a altura do Teixeira, mas bem maior que
aquela que temos hoje, vai estar nos recepcionado, aos filhos
de Rondônia quando voltam a casa e aos novos filhos de
Rondônia que estão chegando e não sabem ainda que por estas
terras vão ficar por muito tempo. Por fim, quero agradecer e
deixar aqui, nominalmente, Deputado Maurão, o meu
agradecimento, ao Deputado Adelino Follador, ao Deputado
Aélcio da TV, ao Deputado Airton Gurgacz, ao Deputado Alex
Redano, Deputado Anderson do Singeperon, Deputado Cleiton
Roque, Deputado Dr. Neidson, Deputado Edson Martins,
Deputado Ezequiel Junior, Deputado Geraldo da Rondônia,
Deputado Hermínio Coelho, Deputado Jean Oliveira, Deputado
Jesuíno, Deputado Laerte Gomes, Deputado Lazinho da Fetagro,
Deputado Lebrão, Deputado Léo Moraes, Deputado Luizinho,
Deputado Marcelino Tenório, Deputado Ribamar Araújo,
Deputada Rosângela, Deputado Saulo Moreira, Deputado Só
na Bença e ao meu Presidente, Deputado Maurão de Carvalho.
Então, Deputado Maurão; em seu nome reitero esses
agradecimentos, e, foi para mim algo muito especial como
Vice-Governador e hoje como Governador, e todos os êxitos
que nós tivemos teve a mão da Assembleia Legislativa nos
ajudando, bem como de todos os Poderes e Órgãos. O Dr.
Walter esteve junto com a gente em todos os momentos, Dr.
Edilson esteve com a gente em todos os momentos, Dr. Airton
esteve com a gente em todos os momentos, bem como a
Defensoria Pública, também, que nos ajudou muito nesse
momento. Então, só tenho que agradecer a Deus pela
oportunidade de filho de colono retirante há 41 anos atrás,
estar neste momento encerrando este ciclo da vida como
Governador do Estado de Rondônia. E principalmente agradecido
a Deus Deputado Maurão por poder estar aqui na presença de
Vossa Excelência, do Deputado Só Na Bença, Deputado Luizinho,
Deputado Ribamar, Deputado Aélcio, Deputado Hermínio que
estava até aqui há pouco, representando todos os deputados.
Que Deus derrame bênçãos mil a cada um dos senhores. Feliz
Natal! Bom Ano Novo! E que todos nós recuperemos e tenhamos
energia nova em 2019, para enfrentar os velhos problemas
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que sempre enfrentamos e não resolvemos, e os novos
problemas que poderão vir pela frente. Que Deus nos abençoe
e vamos em frente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Governador, pelas palavras, obrigado por tudo. O Governador
vai ficar só mais um pouco porque vai nos prestigiar aqui com
a entrega. Eu quero que ele fique só mais um pouquinho nós
fazermos a entrega para o Governador participar.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Ok.
Então um breve, mas brevíssimo currículo de cada
homenageado.

Dr. Paulo César Pires Andrade, brasileiro, nascido em 09
de janeiro, natural de Rio Bonito Estado do Rio de Janeiro.
Filho de Jeneci Andrade da Silva e Lenira Pires Andrade, casado
com Sonja Ene de Melo Andrade.

Na década de 1970 ainda muito jovem trabalhou na Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro, quando naquela época recebeu e
aceitou o convite do empresário ou de empresários cariocas
para vir morar em Rondônia e gerenciar uma madeireira que
fazia exportação. Chegando à Pimenta Bueno em março de
1974, tornando-se gerente e ao final de três anos passou a ser
sócio da empresa que mais tarde passou a se chamar Brás
Mogno Indústria e Comércio Exportação e Importação Ltda.
Em 1980 se desligou da Brás Mogno e passou a ser distribuidor
da Coca-Cola, vindo a ser o maior distribuidor da Região Norte.
Em 1982 foi eleito Vereador da 1ª legislativa no município de
Pimenta Bueno, a segunda maior votação. Em 1988 assumiu a
Executória Regional do INCRA, dirigindo assim o maior projeto
de colonização do Brasil.

Em 1990 a convite do então Senador da República Olavo
Pires concorreu a vaga de deputado Estadual ficando na
Suplência.

Em 1992 foi nomeado Juiz Classista para atuar na vara
do trabalho de Vilhena.

Em 1994 foi nomeado juiz para atuar nas Varas do
Trabalho de Porto Velho. Foi nomeado Secretário Executivo da
Vice-Governadoria de Rondônia permanecendo no cargo por
dois anos a convite do Governador Valdir Raupp. Nomeado
Procurador Geral do DETRAN a convite do Governador Ivo Cassol.
A UNIMAX chegou e possui 800 metros quadrados de área
construída, infraestrutura ecologicamente sustentável,
estacionamento iluminado, quadra de esportes e muitos
atrativos para quem quer chegar ao nível superior. Retornando
a atividade privada trouxe para Porto Velho por meio de sua
empresa UNIMAX o Polo da UNOPAR.

O Dr. Paulo será dentro de instantes agraciado com o
Título de Cidadão do Estado de Rondônia.

Breve Currículo de Sua Excelência o Senhor Walter
Waltenberg Silva Junior.

O Dr. Walter Waltenberg Silva Junior é Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Desembargador
desde 2005 atuando como Presidente do Tribunal de Justiça
desde janeiro de 2018. Formação acadêmica. Graduado
bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora
em 1981.

Vamos assistir a um vídeo.

(Apresentação de vídeo)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Lembrando que nesse círculo governamental, tivemos quatro
governadores: Confúcio Moura, Daniel Pereira, Maurão de
Carvalho e Dr. Walter Waltenberg.

Breve currículo do Dr. Airton Pedro Marin.
Nasceu em 28 de agosto. Filiação Airton Pedro Marin e
Terezinha Corghi Marin. Natural de: Araras/SP.

Formação: Graduação em Direito. Fundação de Ensino
Eurípedes Soares da Rocha – Marília/SP. Pós-Graduação em
Direito Sanitário – UNB. Pós-Graduação em Ciências Criminais
– UNAMA. Doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais – UMSA
– Universidade del Museo Social Argentino – Bueno Aires

Participou de diversos Congressos entre eles: Third
Global Conference On Drug Abuse Prevention. Simplesmente
3° Conferência Global de Prevenção e Abuso às Drogas.

Vamos a um vídeo.

(Apresentação de vídeo)

E, Edilson de Souza Silva. Advogado Edilson de Souza
Silva é Maranhense de Timon, região metropolitana de Teresina
e reside no Estado de Rondônia desde 1983. Especialista em
Direito Público pela Universidade do Rio de Janeiro (Unigranrio).
Formou-se em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas,
Exatas e Letras de Rondônia (Faro), como Técnico em
contabilidade pela Escola Rio Branco em Porto Velho.

Também vamos a um breve vídeo sobre o Dr. Edilson.

(Apresentação do Vídeo)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – E
também homenageado, Juraci Jorge da Silva.

Nasceu em 31 de maio.  É casado, formado em Bacharel
em Direito pela Universidade Federal de Rondônia em 1990.
Devidamente inscrito na Ordem dos Advogados Seccional
Rondônia. Pós-graduação em Direito do Trabalho pela
Universidade Candido Mendes do Rio de Janeiro em parceria
com a FATEC. Advogado militante no período de maio de 1990
a novembro de 1993. Ingressou na carreira de Procurador do
Estado de Rondônia através de concurso público de provas e
títulos, tendo tomado posse em 28 de novembro de 1993.
Exerceu vários cargos na carreira de Procurador do Estado,
como: Chefe da Procuradoria de Trabalho, chegando hoje a
Procurador Geral.

Por determinação de Sua Excelência Senhor Presidente
desta Casa e quebrando o protocolo, Sua Excelência Senhor
Desembargador Walter Waltenberg, vai fazer uso da palavra,
antes de receber a Comenda.

O SR. WALTER WALTENBERG – Exmº. Sr. Deputado Maurão
de Carvalho; Exmº. Sr. Governador Daniel Pereira, Exmº. Sr.
Deputado Só Na Bença, proponente desta Sessão Solene,
juntamente com o Deputado Maurão; Exmº. Sr. Procurador do
Ministério Público Airton Pedro Marin Filho; Exmº. Sr. Dr. Juraci
Jorge da Silva; Exmº. Sr. Conselheiro Dr. Edilson de Sousa
Silva; Exmº. Dr. Paulo Andrade; Sr. Aldino Brasil de Souza;
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Excelentíssimos Senhores Deputados Aélcio da TV, Hermínio
Coelho, Luizinho Goebel, Ribamar Araújo; autoridades civis e
militares presentes, senhoras e senhores.

Para mim é um momento que se reverte de imensa honra
receber nessa solenidade tão distinguida honraria. E eu o faço,
não em meu nome pessoal senhor Presidente, mas em nome
dos servidores e magistrados que compõem o Poder Judiciário
de Rondônia.

Então, nesse momento, dedico essa honraria a minha
Assessora Joana, que está aqui presente junto com toda a
minha Assessoria, para que receba essa homenagem em nome
dos Servidores do Poder Judiciário. E também dedico essa
honraria ao senhor Sérgio Willians Domingos Teixeira, para
que receba essa honraria em nome dos Magistrados do Estado
de Rondônia.

Eu tenho convivido com Vossa Excelência, senhor
Deputado, convivido com o Governador Daniel Pereira, com o
Dr. Airton Pedro Marin Filho, com Dr. Edilson, com esta Casa,
num movimento de respeitosa harmonia, é isso que espera de
nós, a Constituição da República, é isso que espera de nós a
Constituição do Estado de Rondônia e é isso que nós temos
conseguido produzir. Eu venho de longa amizade com o Dr.
Airton Pedro; de longa amizade com o Dr. Edilson, nós inclusive
estudamos juntos e venho construindo uma amizade muito
positiva e certamente será muito duradoura a partir dos
encontros que tivemos, eu e o Governador Daniel Pereira, na
Rondônia Rural Show, alguns anos; Sua Excelência, o
Governador do Estado é uma pessoa extremamente inteligente,
tem uma loquacidade impressionante. Tenho uma temeridade
falar depois que ele fala, nunca vi um tribuno tão importante
como Daniel Pereira, eu procuro me espelhar, mas parece que
isso é um dom, isso não se aprende não, porque não consegui
aprender até hoje. Mas, o fato é que a gente tem feito um
convívio bastante harmonioso, de auxílio mútuo, bastante
respeitoso e principalmente, republicano. Não espero e não
venho de lá jamais algum pedido que não seja de interesse do
Estado de Rondônia como um todo. A mesma coisa em relação
ao Deputado Maurão, todas às vezes que nos visitamos, o
interesse da gente é o interesse do Estado de Rondônia. Eu
gostaria de ter vindo aqui e eu gostaria de vir aqui muitas mais
vezes, porque esse banho de democracia faz muito bem a uma
pessoa que se dedica como eu, diuturnamente em defesa da
liberdade das pessoas. Eu tenho dedicado todo o meu esforço,
desde a posse da magistratura até hoje, principalmente a esse
sonho de construir um Judiciário que seja mais célere, porque
nós atingimos um grau bastante importante de seriedade, mas
em termos de celeridade nós ainda temos muito a oferecer. O
sistema que foi adotado pela Constituição brasileira, é o sistema
do “civil law”, tudo precisa ser escrito, tudo precisa ser anotado
e isso demanda muito tempo, isso faz com que as coisas
demorem bastante e justiça tardia não é justiça, já disse há
muitos anos o filosofo. O fato é, que eu tenho me dedicado a
fazer uma prestação jurisdicional mais rápida e tenho contado
com o auxílio de técnicos bastante importantes do Tribunal de
Justiça, no sentido de dotar cada um de condições tecnológica
de prestação jurisdicional rápida. Nós estamos fechando um
ciclo, fechando o ano de 2018, acho muito importante prestar
conta do orçamento que essa Assembleia nos tem concedido.
Nós estamos migrando os nossos sistemas operacionais de

processo eletrônico do PJE 1.7 para o PJE 2.1; isso envolve um
esforço de tecnologia muito grande, mas nós pretendemos até
o fim do ano de 2019, dotar todas as Varas Criminais do Estado
dos instrumentos necessários para tramitação célere também
dos feitos criminais e não apenas do feitos civis. Tenho
conversado intensamente com o Governo do Estado para que
nós possamos lincar as Delegacias de Polícias, ao Ministério
Público e Dr. Airton anda nesses passos de mãos dadas comigo,
porque, olha que contrassenso, a delegacia produz tudo em
meio eletrônico, e não tem mais máquina de escrever em canto
nenhum e depois a gente num gesto de burrice extrema, a
gente imprime isso tudo para virar um calhamaço de papel
para criar ácaro na sala da gente. Então, se o Ministério Público
pode formar a sua opinião até com base num recorte de jornal,
com muito mais razão, pode receber por meio eletrônico os
elementos de indícios suficientes para poder lastrear a sua
denúncia. Então, nós estamos construindo através de uma ação
conjunta do Ministério Público do Estado e do Governo do Estado,
notadamente por esta ação interessada do Governador do
Estado em trazer também agilidade a prestação jurisdicional,
nós estamos construindo a solução e que estará pronta
certamente em 2019, para que a gente possa fazer tudo com
a maior velocidade e principalmente, eliminar, deixar por conta
das máquinas as tarefas mais repetitivas e interessar mais o
nosso servidor em pensar em criar e deixar de fazer essas
coisas tão maçantes, que são esses carimbos sistemáticos nos
processos e tantos atos que a gente não precisa fazer mais,
como juntada de petições, de documentos e etc. Vamos agora
no mês de janeiro virar essa chave, estamos fazendo já a
transladação de um dos dados do TJE para que a gente possa
dar início a esse processo no dia 15 de janeiro possivelmente.
Na área de execução penal é muito importante saber cada um
que está cumprindo pena aquilo que é dele, eu fico a imaginar
que a pena, ela não tem um caráter de castigo, ela apenas
deve conceder ao apenado um tempo para que ele possa refletir
sobre a vida dele. Mas, como bem destacado na tribuna pelo
Govenador Daniel, cada vez que a gente prende alguém hoje,
a gente é levada a perguntar, a qual facção você pertence?
Não, nenhuma, eu fui pego bêbado ali, eu não tenho dinheiro
para pagar a fiança, mas, o senhor tem que escolher que aqui
uma cadeia do PCC, a outra cadeia vai por aí, cada facção
criminosa, a gente tem que espalhar senão eles se matam
todos em busca de hegemonia dessa ou daquela facção. Isso
é uma vergonha para o Estado de Rondônia, mas, é uma
vergonha nacional, e como nós precisamos de uma ação
consistente do Governo Federal para tratar desta questão, é
claro que temos ideias, mas, a solução parece que não virá
em curto prazo. Eu tenho bastante alegria em dizer que o ano
de 2018, foi muito profícuo para Rondônia, de modo geral, nós
conseguimos estar entre os cincos melhores Estados em
situação financeira do Brasil, graças a essa força extraordinária
que traz o agronegócio para o Estado de Rondônia. Onde a
gente anda hoje, onde tinha um campo de futebol, onde tinha
um pasto, hoje a gente vê soja, a gente vê milho, a gente vê
arroz que é o primeiro plantio para domar a terra, os nossos
animais de corte estão sendo expulsos entre muitas aspas para
uma pecuária mais intensificada, mais inteligente. Então, existe
muito semiconfinamento hoje em Rondônia, e confinamento
de terminação. Na área do leite, também o Governador do
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Estado, Hélio Dias, tantos outros o Wilson do BASA, tem
contribuído enormemente para dotar de melhor tecnologia para
os leiteiros de todo o Estado. Nós temos muitas ideias a respeito
disso e temos conversado bastante sobre a necessidade de
instalarmos aqui laticínios que se dediquem a distribuição de
queijos finos, aptos a exportação, porque leite bom a gente
tem, leite de qualidade a gente consegue produzir, mas, para
usar o leite bom para produzir mussarela, para abastecer São
Paulo, nós vamos ficar patinando a vida toda e não fazemos
nada, além disso. Em relação a 2019, de novo eu tenho muita
esperança, de Collor, para cá nenhum governante conseguiu
atrapalhar o desenvolvimento do Brasil, o Brasil é um gigante
respeitado no mundo inteiro, alimentamos um quarto da
população mundial. Mas, agora quando todos devemos nos unir
em torno dos novos governantes, a minha esperança se redobra
quando eu vejo uma pessoa tão honrada, tão digna, tão séria
como o Coronel Marcos Rocha, a dirigir os destinos de Rondônia.
Eu tive uma convivência intensa com ele nos tempos de auditoria
militar, ele foi sorteado para integrar os Conselhos Militares,
como Tenente, depois como Major, depois como Capitão, como
Major e depois que realmente como Coronel, sempre
trabalhando com honradez, com interesse fundamentando os
seus votos porque era coisa rara naquela época. Então, uma
pessoa extremamente dedicada a Polícia Militar, depois se
dedicou sobre as mãos seguras do Governador Confúcio, a
Segurança Pública do Estado, e também fez um belíssimo
trabalho. Então, eu não tenho nenhuma razão para acreditar
que nós não possamos ter uma confiança bastante importante
numa pessoa honradíssima como é Governador que o Estado
escolheu. Aqui na Assembleia, tudo indica que teremos que
fazer uma opção muito breve entre o Deputado Lebrão e o
Deputado Laerte Gomes. Se tivermos aí uma candidatura
correndo em paralelo, ainda não tenho conhecimento dela não,
mas, seja quem for todos os dois são merecedores de muitos
aplausos, são Deputados extremamente atuantes, tanto o
Deputado Lebrão, com a sua experiência, quanto o Deputado
Laerte, com a sua vivacidade, com a sua inteligência muito
diferente. Nós temos buscado um equilíbrio fiscal constante,
mas, é pelas mãos segura do Dr. Edilson, que nos vem Deputado
Maurão, e Governador e Airton, pelas mãos segura do Dr.
Edilson, que nos vem os conselhos que permitem que nós
atinjamos um patamar tão elevado de confiança na nossa
economia estadual. De fato, muitas vezes nos aconselhamos
com ele. E o Tribunal de Contas, tem uma característica no
Estado de Rondônia, que eu reputo extremamente importante,
ele é capaz de saber com muita acuidade o quê que é um
equívoco por desconhecimento, por um equívoco culposo, por
um gesto doloso de efetivo dano ao patrimônio do Estado de
Rondônia, isso faz com que o Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, seja cada vez mais respeitado, cada vez mais acatado,
e é isso que temos feito. Ontem mesmo eu estava me
aconselhando, eu, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, estava na Casa do Tribunal irmão, me
aconselhando sobre as melhores providências a tomar em
relação ao meu Orçamento. Então, sempre nós estamos dessa
forma, afinados juntos, de forma bastante republicana e séria
buscando sempre o que podemos fazer de melhor para o Estado
de Rondônia.

O Ministério Público do Estado de Rondônia nas mãos
seguras do Dr. Airton Pedro Marin Filho, tem feito um trabalho
silencioso, mas, extremamente eficaz, ao contrário, dos muitos
Ministérios Públicos que a gente vê aí pela Federação, ele não
quer ser estrela de nada, ele quer ser um Chefe sereno, um
Chefe que realmente faça o seu trabalho e esse trabalho seja
demonstrado para a sociedade com a finalização dos processos
que ele conduz e, não com o enlameamento da reputação das
pessoas pela exposição absurda e desnecessária nos jornais
para depois alguém com uma notinha de rodapé falar: “depois
de 20 anos fulano de tal foi absolvido, como tem acontecido
sistematicamente, por exemplo, com o Senador Waldir Raupp”.

Um capítulo à parte, senhores Deputados, autoridades,
senhoras e senhores, merece o Deputado Maurão de Carvalho,
eu tenho certeza, que o Deputado Maurão não se despede da
política, a política ela está no sangue das pessoas e o sangue
dele está tomado de política até a última gota, ele é jovem,
ele é dinâmico, ele é trabalhador, mas, principalmente, ele é
um conciliador nato. Se eu fosse Governador, hoje, ele
certamente seria o meu Chefe da Casa Civil, eu não conheço
ninguém que tenha tanta habilidade para conversar com os
colegas como o Deputado Maurão. Ainda, antes de ontem
quando eu trouxe aqui propostas para algumas mudanças no
nosso Orçamento e acolhido a unanimidade, eu quero
agradecer a todos os Deputados por isso, pela confiança que
tiveram, eu observava o Deputado Maurão conversando com
os seus colegas, como ele tem a capacidade de ver em cada
um o posicionamento, como é que ele conduz as coisas de
uma forma muito serena. Nós tínhamos uma questão muito
grave a resolver também, havia expectativa muito grande em
torno dessa Emenda que pretende tirar os Fundos do Ministério
Público e da Defensoria Pública, então, eu me pus a explicar
ao Proponente dessa Emenda da absoluta inconveniência de
se fazer isso nesse momento. Nós estamos com o nosso
Orçamento pronto, nós contamos com essa verba e ainda que
eu não seja diretamente atingido eu também sou cidadão do
Estado de Rondônia e tudo que atinge a Defensoria Pública
atinge diretamente a mim enquanto cidadão, tudo aquilo que
atinge o Ministério Público, seus Projetos de Modernização,
novas edificações, o crescimento planejado pelo Dr. Airton,
isso tudo atinge também a população. Então, a proposta que
a gente faz, eu certamente, eu acredito, será acatada na terça-
feira, nesta Casa, é que nós nos sentemos todos para a gente
equalizar esse problema. O Deputado Proponente dessas
medidas ele não se coloca de modo contrário ao Ministério
Público, não se coloca de modo contrário a Defensoria Pública
ou mesmo a Procuradoria do Estado, o que ele quer é que as
coisas que são do Estado de Rondônia sejam realizadas no
Estado de Rondônia e nós podemos encontrar um ponto comum
para a gente manter todos esses Atos Extrajudiciais, aqui no
Estado de Rondônia, sem muito esforço.

Mais uma vez, eu creio que o Deputado Maurão vai
conseguir fazer com que esta Casa chegue a bom termo
também nessa questão. Eu tenho certeza, que o Deputado
Maurão, aliás, me permita Deputado fazer de público o que foi
no primeiro momento uma confidência, lá pelas tantas eu
olhando o cenário político, conversando com o Deputado
Maurão, eu falei: “Deputado, você ainda tem certeza da sua
vitória nessa sua campanha para Governador do Estado”? Você
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está eleito, para Deputado Federal, você está eleito para
Deputado Estadual, não é?  Porque você não recua? Ele virou
com o jeito dele... ele virou com o jeito dele, ele me chama de
Dr. ‘Walti’, ele falou: “Dr. ‘Walti’, minha palavra empenhada
vale mais do que qualquer mandato”. Então, um homem dessa
estatura tem tudo para ser o próximo deputado federal ou o
próximo Presidente desta Casa na próxima legislatura, porque
eu tenho certeza absoluta, que nós todos que admiramos tanto
o trabalho dele não vamos permitir que ele troque a vida pública
pela fazenda dele, porque vai faltar o cheiro do povo, e ele não
consegue viver, de jeito nenhum, sem isso. Então, eu tenho,
quero agradecer em nome da Deputada Rosângela, tão querida,
tão amável, tão cordial comigo. Eu quero agradecer a todos os
deputados, tudo que têm feito por e pelo povo de Rondônia,
tudo que têm feito pelo Poder Judiciário, agradecer pelo respeito
que nos dedicam. E, quero agradecer a todos os servidores
desta Casa, na pessoa do Kid, eu e o Kid, também, estudamos
juntos, lá na Faro, e eu acho que ele é mais antigo aqui na
Assembleia, Porto Velho nem tinha morro, e ele já era
funcionário desta Casa. Então, um abraço a todos os
funcionários desta Casa, na pessoa do Kid; desejo um bom
Natal a todos, desejo um Ano Novo de alegria, paz e muitas
realizações. Muito obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos à frente da Mesa Diretora, sua Excelência,
Deputado Maurão de Carvalho, Presidente desta Casa, o
Excelentíssimo senhor Deputado Só na Bença, o Excelentíssimo
senhor Governador do Estado, e também, os Excelentíssimos
Senhores Deputados, Luizinho Goebel, Ribamar Araújo, Aélcio
da TV, para começarmos a entrega das comendas desta Sessão
Solene de homenagens. Excelentíssimo Senhor, Presidente
Maurão de Carvalho, aqui à frente, Excelentíssimo Senhor
Deputado Só na Bença, Excelentíssimo Senhor Governador e
os Parlamentares Deputados, Luizinho Goebel, Ribamar Araújo,
Aélcio da TV. Propositura do Excelentíssimo Só na Bença.

Convidamos para receber o Título Honorífico de Cidadão
do Estado de Rondônia, o Dr. Paulo César Pires Andrade.

(Entrega do Título Honorífico de Cidadão do Estado
de Rondônia)

Parabéns. Pode retornar ao seu lugar Dr. Paulo Andrade,
Cidadão do Estado de Rondônia.

Convidamos para receber o Título Honorífico de Honra
ao Mérito, o Excelentíssimo senhor Dr. Walter Waltenberg Silva
Junior, Desembargado Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia.

Logo depois da Sessão Solene as famílias também podem
registrar o momento com o Dr. Paulo Andrade. Convidamos o
Dr. Paulo a retornar ao seu lugar à Mesa. Dr. Walter.

(Entrega do Título Honorífico de Honra ao Mérito)

Título Honorífico de Honra ao Mérito, convidamos o
Excelentíssimo senhor Dr. Airton Pedro Marin Filho, Procurador
Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia.
Sua Excelência senhor Desembargador pode retornar à Mesa.

(Entrega do Título Honorífico de Honra ao Mérito)

Convidamos para receber o Título Honorífico de Honra
ao Mérito, o Excelentíssimo senhor Dr. Edilson de Souza Silva,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

(Entrega do Título Honorífico de Honra ao Mérito)

Título Honorífico de Honra ao Mérito Excelentíssimo
senhor Dr. Juraci Jorge da Silva Procurador Geral do Estado de
Rondônia.

(Entrega do Título Honorífico de Honra ao Mérito)

Passamos neste momento para entrega da Medalha do
Mérito Legislativo a policiais militares e ao Jornalista Arimar
Souza de Sá.

Convidamos para receber a Medalha do Mérito Legislativo
2° SGT PM Clodoaldo Nunes do Nascimento;

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)

Convidamos o 2° SGT PM Edimilson Lins de Albuquerque;

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)

Convidamos o 2° SGT PM Manassese Figueiredo da Silva;

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)

Convidamos o 2° SGT PM Pedro Eduardo da Rocha;

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)

Convidamos o 3° SGT PM Ralciclei da Silva Carvalho;

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)

Cabo PM Diego Mendes Moraes;

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)

Cabo PM Flavemar Santos de Souza;

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)

Cabo PM Maykon Peçanha de Jesus;

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)

Convidamos o Jornalista Arimar Souza de Sá. Nascido
em Porto Velho o Arimar, no bairro Baixa da União. Iniciou suas
atividades profissionais no INCRA, na década de 1970, mais
tarde, no então Território, trabalhou como Assessor na
Consultoria Jurídica; depois Procuradoria Geral do Estado. Na
década de 80, realizou diversas viagens Assessorando o
Procurador Geral por todo o Estado, Comitiva do Governador
Jorge Teixeira. Ainda na década de 80, fundou no Banco do
Estado de Rondônia, o 1º Informativo, denominado Beron
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Notícias. Dente outros exercícios dentro da Imprensa
rondoniense, trabalhou nas Rádios Caiari, Parecis.

O agraciado já foi também agraciado com a Comenda
do Mérito de Rondon e tem ainda diversas Moções de Aplausos
tanto da Capital como nos municípios do Estado. Atualmente, é
Editor do Site Rondonoticias.

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)

Podem retornar, por gentileza, todos aos seus lugares.
Suas Excelências senhores Deputados, senhor Governador

e o homenageado.
Logo após a entrega, convidamos neste momento, o

Exmº. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, Dr. Edilson, para fazer uso da palavra.

O SR. EDILSON DE SOUSA SILVA – Senhor Presidente Maurão
de Carvalho, Presidente desta Egrégia Casa Legislativa, em
nome de quem eu quero saudar todas autoridades que
compõem esta honrosa Mesa dos Trabalhos nesta Sessão tão
importante para nossas vidas e na pessoa de quem também
eu saúdo os demais Deputados aqui presentes, as demais
autoridades, jornalistas, imprensa e a toda a sociedade.

Senhor Presidente, o meu sentimento neste momento é
de gratidão e profunda emoção. Gratidão primeiramente a Deus
pelo dom da vida e por nos conceder a emoção de aqui estar e
a emoção por saber que eu que acabei de receber este livro do
Governador, em homenagem ao Governador Jorge Teixeira, das
mãos do atual Governador Daniel Pereira, dando uma folheada
nele ali eu me vi em várias passagens nesse livro em que eu
estava, inclusive, uma delas é na fundação desta Casa. Fui
servidor efetivo desta Casa e tive a alegria de crescer
profissionalmente nos corredores e nos trabalhos desta Casa,
que muito me alegra e enriquece o meu Currículo.

Vejo aqui, alguns colegas que nos recebem com alegria
e sorriso no rosto e emoção também por saber que como filho
adotivo desta terra recebo tão importante honraria, aprovado
por unanimidade pelos Membros desta Augusta Casa Legislativa.

Sou maranhense de nascimento, mas, sou rondoniense,
de coração; vim para cá e aqui Presidente, ajudei a construir a
história deste Estado. Vi nascer a Assembleia, vi nascer o
Ministério Público com o Dr. Ibrahimar e toda a sua equipe, vi
nascer o Tribunal de Contas, na sua 1ª Formação; o Poder
Judiciário o Desembargador Walter Waltenberg; a estruturação
do Poder Executivo, participei do Poder Executivo, integrei o
Grupo de Servidores do Tribunal de Contas e, hoje, muito me
honra ser membro daquela Egrégia Corte e presidindo a Corte,
na reeleição, na metade do meu 2º mandato. Vi a homenagem
que me foi feita aqui pelos servidores e a Presidência desta
Casa nas imagens e o Presidente Waltenberg, me dizia: olha
só, você tão novinho e ainda tinha cabelo e não tinha cabelos
brancos. E eu passei a olhar para o Procurador Geral de Justiça,
Dr. Airton e vi o próprio Desembargador, vi o Deputado Maurão
e tantos outros que também eram assim, as responsabilidades
e o passar do tempo nos impõe esse peso e nos dar o branquear
dos cabelos. Mas, eu também não posso deixar Deputado

Maurão de relembrar a biografia de Vossa Excelência, saber
que Vossa Excelência tem um trabalho de suma importância,
1º prefeito do município de Ministro Andreazza e lá eu estava
na Fundação, Vossa Excelência deve lembrar, eu estava na
fundação, a Ata de instalação do município de Vossa Excelência
tem o meu nome. Ali conheci o Maurão de Carvalho, que era
vereador em Cacoal, assumiu a Prefeitura, foi um excelente
prefeito, foi prefeito por duas ou três vezes, Deputado Estadual
por várias vezes e na gestão de Vossa Excelência, esta Casa
recebeu e tem recebido vários elogios pela estruturação. O
povo de Rondônia quer isso, Vossa Excelência concorreu e
como disse o Desembargador Waltenberg, Vossa Excelência
empenhou a palavra ao povo do seu Estado que mais valia a
sua palavra do que um mandato e Vossa Excelência encerra
uma etapa de vida na Presidência da Assembleia Legislativa,
dando uma lição, deixando um último recado: é bom que os
Poderes cumpram o que determina a Constituição, cumpram
os seus papéis com autonomia, com independência; mas
mantenham a harmonia. E essa é a demonstração que Vossa
Excelência dá, juntamente com todos os parlamentares desta
Casa que tão bem desempenham a sua função. A Deus, toda
honra e toda glória, todo o louvor por este momento, pelo
nosso Estado, apesar de todas as dificuldades que o Brasil
inteiro enfrenta, com desequilíbrios fiscais, atrasos de
pagamento, de salários, de fornecedores, mas nós temos aqui
ainda e continuaremos se Deus quiser tendo o equilíbrio das
contas, o equilíbrio fiscal permanente; para isso, somos todos
fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal, é importante que
todo o povo brasileiro saiba da importância desta Lei que
devemos cumprir; não há Deputado Aélcio da TV, senhores
deputados, não há desenvolvimento, não há saúde, não há
educação, não há agricultura, não há infraestrutura se não
houver o equilíbrio fiscal e Rondônia dá uma demonstração
para o Brasil, de um Estado pequeno, mas um Estado
responsável, em que cada Instituição cumpra o seu papel
dentro dos seus limites legais e constitucionais e trabalhem
em harmonia para que todos possam desempenhar bem as
suas funções e manter o equilíbrio fiscal e ofertar a sociedade,
o serviço público de sociedade. É bem verdade que muito há
por se fazer, precisamos melhorar muito os serviços que são
prestados a sociedade, principalmente na área da saúde. Mas,
estamos desenvolvendo um trabalho para isso. Recebo essa
honraria senhor Presidente, senhores agraciados, não em meu
nome, não em nome do Edilson, mas eu recebo das mãos do
povo de Rondônia, porque aqui é a Casa do Povo, em nome
dos servidores da Egrégia Corte de Contas, dos membros do
nosso Tribunal, daqueles que nos antecederam, que hoje estão
no merecido descanso, recebo em nome de todos eles, em
nome da minha família, eu recebo essa honraria e agradecendo
a Deus por ter sido lembrado e me colocando como servidor
púbico a servir o público, a servir com dedicação e com alegria
e amor, para tal eu sou remunerado. Então, eu cumpro com o
meu dever ao servir o público e o faço com alegria e ver esta
Casa hoje Arildo, enquadrada nos limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal, realizando as suas despesas dentro
da legalidade, isso é um grande feito, a Assembleia Legislativa
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de Rondônia, com a graça de Deus tem sido um exemplo para
o Brasil, ela está enquadrada, ela está desempenhando as suas
atribuições dentro da Lei e nós temos atestado isso quando
detectamos uma queda de arrecadação, algo que possa
conduzir, não só a Assembleia, mais qualquer dos Poderes e
órgãos, o Tribunal na sua função pedagógica e buscando a
efetividade; alerta, orienta e tudo é feito para que o equilíbrio
fiscal seja mantido, por isso é a nossa alegria. O Tribunal de
Contas, assim como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça
não se alegra em condenar quem quer que seja por um
equívoco, por um erro, por um desvio de conduta ou em
observância da lei e da legalidade, ninguém se alegra. Mas,
quando somos chamados a fazer, temos que fazer sob pena
de sermos negligentes com o cumprimento da lei e a lei que
emana da Casa do povo, do Poder Legislativo. Então, a todos
os senhores, ao povo do nosso Estado, a Deus, aos agraciados
aqui juntamente comigo, ao radialista, meu colega, advogado,
colega de faculdade Arimar, a quem eu também parabenizo e
saúdo, a nossa briosa Polícia Militar aqui mais uma vez sendo
agraciada, a quem eu tenho alegria, a honra de dizer: me
sinto bem, feliz, disse isso outro dia numa entrevista para
imprensa, que eu me sinto protegido pela melhor polícia que
têm no Brasil; a nossa Polícia Militar, não é uma polícia violenta,
é uma polícia cuidadosa, que exerce a sua função com cuidado
como cidadão, se mais não faz é porque está no caminho de
buscar o aperfeiçoamento e desempenhar as suas funções com
alegria, porque somos todos destemidos pioneiros, todos
lutando, lutamos neste rincão da república para realizar o sonho
do rondoniense, é nas nossas fábricas, nas nossas escolas
que Rondônia, pulsa febrilmente para entregar um serviço de
qualidade, entregar o desenvolvimento a nossa sociedade.
Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós,
parabéns aos agraciados, parabéns a Assembleia Legislativa,
a cada um dos Deputados, parabéns ao povo de Rondônia, por
essas autoridades constituídas e que desempenham tão bem
a sua função. Dr. Airton Marin Filho, atual Procurador Geral de
Justiça, a minha alegria em trabalhar com Vossa Excelência
nesse período com o Ministério Público, um Ministério Público
atuante, firme, silencioso, mas, sempre trabalhando e com
eficiência. Desembargador Walter Waltenberg Junior, minha
alegria estar nesses quase quatro anos, três anos à frente do
Tribunal de Contas, trabalhar com o Poder Judiciário do nosso
Estado, Poder Judiciário, referência, quem diz isso não é o
Edilson, quem diz isso é o Conselho Nacional de Justiça.
Trabalhar com a Procuradoria Geral do Estado, trabalhar com
a Assembleia Legislativa, com o Governo do Estado, com as
Prefeituras, enfim, é uma satisfação grande, vivemos um
momento glorioso no nosso Estado. Parabéns ao Judiciário, ao
Ministério Público, parabéns a Assembleia Legislativa, parabéns
ao Estado, parabéns a todos nós. Muito obrigado, que Deus
abençoe a todos.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Com a
palavra o Dr. Juraci Jorge da Silva, Procurador Geral do Estado
de Rondônia.

O SR. JURACI JORGE DA SILVA – Excelentíssimo Senhor
Presidente desta Casa de Leis, Deputado Maurão de Carvalho,
por economia de tempo, eu quero cumprimentar todos os
agraciados que compõem a Mesa, todos os agraciados da Polícia
Militar, a todos os Deputados aqui presentes, a plateia em geral.
As minhas palavras são de agradecimento pelo reconhecimento
não da pessoa do Juraci Jorge da Silva, mas, da Procuradoria
Geral do Estado, porque, eu recebo essa honraria como
Procurador Geral do Estado. E esse reconhecimento é feito em
razão em razão das atividades desenvolvida pela Procuradoria
na defesa do Estado de Rondônia. A Procuradoria com seu
papel institucional contida no artigo 132 da Constituição Federal
é o Órgão de Defesa do Estado na consultoria e na Defesa
Judicial. E com essa responsabilidade, nós fizemos todo o papel
que deveríamos fazer. A frente da PGE, durante cinco anos,
conseguimos mostrar as autoridades públicas a importância
da Procuradoria para o desenvolvimento do Estado. É foi com
isso no Governo do Dr. Confúcio Moura, e seguido pelo nosso
Governador atual Daniel Pereira, que conseguimos mostrar que
a Procuradoria é importante para o desenvolvimento do Estado,
nas questões dos atos, dos gestores públicos para a segurança
jurídica para dar sustentabilidade ao crescimento do Estado,
com segurança, e isso foi feito com investimento. E quando se
fala em gasto com a Procuradoria, não podemos acatar como
gasto, mas, como investimento da PGE, porque a PGE, estando
aí equipada com os seus procuradores capacitados com os
cursos de mestrado, doutorado, poderá muito bem defender o
Estado de Rondônia, com a capacidade suficiente. Eu sou
agraciado em razão de que nós temos consciência de que o
papel que desempenhamos para o crescimento do Estado. Hoje,
um dos cinco Estados que está aí com a saúde financeira
tranquila no Brasil, eu posso dizer tem parte integrante a
Procuradoria Geral do Estado, nos combates jurídico. Quantas
vezes fomos ao Supremo Tribunal Federal, defender o nome
do Estado de Rondônia, e com êxito por sinal, e isso, eu fico
muito tranquilo. E posso dizer essa honraria, eu divido com
todos os meus colegas Procuradores do Estado de Rondônia.
Muito obrigado a esta Casa de Leis, pelo reconhecimento.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Com a
palavra Excelentíssimo Senhor Procurador Dr. Airton Pedro
Marin Filho, Procurador Geral de Justiça do Ministério Público
do Estado de Rondônia.

O SR. AIRTON MARIN FILHO – Excelentíssimo Senhor Maurão
de Carvalho, Presidente desta Casa, na pessoa de quem eu
saúdo todos os Deputados aqui presentes, parlamentares com
os quais temos convivido nesses últimos três para quatro anos
nesse Estado. Saúdo também Dr. Walter Waltenberg, o Dr.
Edilson, e todos os demais integrantes desta Mesa e agraciados,
aos integrantes da PM, também que aqui se encontram
presentes. E primeiramente a minha manifestação é de
gratidão, de gratidão por poder está recebendo nessa data
especial de hoje que é o Dia Nacional do Ministério Público,
uma honraria desta Casa reconhecendo não o meu trabalho
como homem, como cidadão, mas, a minha postura perante
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uma instituição que eu jurei defender, que eu defendo e através
dela os ideais de cidadania, de ética e de moralidade que a
sociedade espera que todos nós tenhamos. Então, para mim, é
de singular importância este título não para vaidade pessoal,
mas, simplesmente pelo reconhecimento que isso traz à minha
instituição, que desde o seu nascedouro na Constituição de 88,
tem por missão defender a sociedade rondoniense, a sociedade
brasileira. Contamos com esta Casa, sim com vários avanços
legislativos para o Ministério Público e não fosse anuência e a
adesão dos senhores parlamentares que estão aqui presentes
hoje, o Luizinho, Aélcio, Ribamar, o Só Na Bença, todos aqueles
que aqui estão, não teríamos andado tanto no reconhecimento
do poder institucional e da grandeza da Instituição e por conta
desse reconhecimento, por conta dessa confiança que a
Assembleia nos deu, nós resolvemos a todo empenho colocar
a nossa força de trabalho a serviço da sociedade cada vez
mais. E nos preocupa muito os caminhos que às vezes
aparecem, como por exemplo, esse caso hoje que foi dito aqui
pelo Aldino, por todos, do aumento desproporcional e descabido
da nossa conta de luz, mas antes mesmo de que haja uma
manifestação popular para que isso não ocorra, eu informo
aos senhores aqui agora, que uma força tarefa do Ministério
Público Estadual, Ministério Público Federal, Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos do Consumidor e a Defensoria,
ingressamos na manhã de hoje com uma Ação Civil Pública
para barrar esse aumento. Então, qualquer manifestação da
sociedade, hoje não pode ser voltada mais para que nós façamos
alguma coisa. O Estado de Rondônia através das Instituições,
já tomou a sua postura e já ingressou com ação, nós temos
que fazer agora a pressão para que a Justiça Federal, julgue
com a maior celeridade possível a liminar que nós pedimos
para suspender essa aberração jurídica de enriquecimento ilícito
nas costas do nosso cidadão que paga a conta cara de energia
elétrica e não tem a qualidade que necessita. Nós não podemos
arcar com os desmandos daquilo que houve e tampouco sermos
os protagonistas da riqueza alheia, principalmente de empresas
que querem se beneficiar do nosso Estado. Então, a Ação está
proposta e aguardamos uma resposta do Judiciário Federal
célere. E com isso, eu só tenho a agradecer também a minha
equipe que trabalhou comigo, o Dr. Jorge Ronsy que está aqui,
Dr. Aluildo, Dr. Osvaldo que é o meu subprocurador geral, Dr.
“Gisvaldo” e todos aqueles que integram a nossa equipe. Se
algum merecimento eu tenho, é de reconhecer que eu sou
absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa sozinho. Então,
eu para fazer alguma coisa que tenha validade, eu preciso estar
cercado de pessoas boas, com Instituições boas e é isso que
nós tentamos manter neste período com as Instituições, com o
Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas. E aqui fica o meu
agradecimento ao Dr. Walter, que tem sido um parceiro na
construção de uma justiça cidadã; ao Dr. Edilson, que tem sido
um policiador das nossas contas, um condutor da nossa
aplicação de dinheiro e um orientador para que nós também
como administradores públicos façamos a coisa certa em
primeiro plano, sejamos um exemplo daquilo que queremos
cobrar dos nossos administrados. Ao Deputado Maurão
também, a minha gratidão por todo amparo, por todo o carinho

e pela confiança na nossa Instituição. Minha gratidão a todos
e que tenhamos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz,
luz e harmonia. Obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Com a
palavra o cidadão do Estado de Rondônia, Dr. Paulo Andrade,
Diretor Geral da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR.

O SR. PAULO CÉSAR PIRES ANDRADE – Excelentíssimo
Senhor Presidente, meu amigo Deputado Maurão de Carvalho;
Excelentíssimo proponente desta honraria Deputado Só Na
Bença; Excelentíssimo Deputado Luizinho Goebel,
Excelentíssimo Deputado, meu amigo Ribamar Araújo;
Excelentíssimo Deputado Aélcio da TV; Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia; Excelentíssimo
Senhor Procurador Geral de Justiça de Rondônia;
Excelentíssimo Procurador Geral do Estado; Excelentíssimo
Senhor Presidente do Tribunal de Contas, meu querido líder,
sereníssimo Grão-Mestre Aldino Brasil, em nome de quem eu
cumprimento a todos os irmãos aqui presentes da Sereníssima
Loja, Grande Loja Maçônica de Rondônia; senhoras, senhores,
em nome do ilustre amigo Coronel Ênedy, eu cumprimento a
todas as autoridades militares aqui presentes, em nome do
meu amigo Dr. Arimar Souza de Sá, cumprimento também a
todos os jornalistas e também em nome do meu amigo Lenilson
Guedes, que na semana passada também recebeu esta
honraria, é de fato também cidadão, parabéns; Excelentíssimos
Senhores Juízes; senhores Promotores de Justiça, Procuradores
de Estado, servidores desta Augusta Casa de Leis em especial
aos membros do Cerimonial, senhoras, senhores.

Dedico esta honraria ao meu pai, que já se foi, a minha
mãe que já completou 100 anos, mas, continua lúcida, feliz e
viva. A minha querida esposa Sonja, razão de tudo isso.  Aos
meus filhos, Fábio, Renata, Paula, aos meus genros, Júnior e
Pavan, a minha nora Suzy, aos meus netos, aos meus irmãos,
mais uma vez, senhoras e senhores.

Há três coisas na vida que quando passam não voltam:
o tempo, as palavras e as oportunidades.

Há três coisas na vida que não devemos perder: a fé, o
amor e a esperança.

Há três coisas na vida de imensurável valor: a
humildade, a sinceridade e a amizade. Sabemos, que nem
tudo são flores do dia a dia da nossa vida. Há épocas de inverno
e há épocas de primavera.

Diz Paulo Coelho, que nem tudo é totalmente certo, nem
totalmente errado. Até um relógio parado na parede consegue
ser certo duas vezes por dia. Daí o ensinamento de Charles
Chaplin: “gosto de andar na chuva, porque assim ninguém
percebe minhas lágrimas”. Quando tropeçamos não é para
cair, é para darmos dois passos à frente.

Estar aqui hoje recebendo a mais alta honraria que pode
uma pessoa receber do Poder Público Estadual é para mim
que é de origem pobre de importância inimaginável, ainda
mais, por estar compondo esta Sessão Solene juntamente com
esta plêiade de Ilustres Excelências. Muito obrigado por
permitirem que eu também aqui estivesse.
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Meu pai, todo contente lá em cima deve estar falando:
“quem te viu e quem te vê, hein menino”!

Agora, plagiando o Dr. Jean Gier, eu sou de fato um
fazedor de empreendimento, um fazedor de educação e de
oportunidades, afinal, quando eu trouxe para Porto Velho a
UNOPAR, sabia que antes de pensar em lucros pensava nas
janelas que abriria para milhares de jovens que encontraram
na Universidade a luz para o seu progresso profissional.
Formamos juntamente com a minha esposa e meus filhos, mais
de mil acadêmicos por ano e na ocasião em que entregamos o
Diploma de Curso Superior estamos entregando mais que um
documento, estamos entregando o passaporte da dignidade
da autorrealização profissional.

Somos, na verdade uma Clínica de Cirurgia Plástica e
explico o porquê? Na sociedade cotidiana faz sucesso quem é
rico, bonito, forte, poderoso ou de grande cultura. Daí a
preferência para as academias em busca do corpo perfeito,
mas, hoje ou amanhã tudo se desfaz, pois, nenhuma cirurgia
plástica resiste para toda a vida. Nós também fazemos cirurgias
meu amigo Dr. Ribamar Araújo. Na nossa Faculdade, nós
também fazemos operações, só que a nossa operação é pelo
lado de dentro e de forma perene, onde fixamos conhecimento
que os tornam belos, admirados e imunes aos efeitos abrasivos
do tempo, com o Diploma na mão este será reconhecido como
tal para toda a vida. Disse Cora Coralina: “feliz de quem sabe,
feliz de quem ensina o que sabe e aprende o que ensinou”.
Nós fazemos isso, não basta brilhar tem que iluminar,
principalmente, se iluminarmos o chão daqueles que vivem
nas trevas da ignorância.

Hoje recebo mais este Título, o que me torna diferente
do cidadão comum, mas peço a Deus que em nada mude o
meu caráter, a minha personalidade e o meu amor ao próximo.
Até porque assim diz Gabriel Garcia Marques: “a nenhum
homem por mais poderoso, rico, nobre, lhe é dado o direito de
olhar para um semelhante de cima para baixo, a não ser se for
para ajudá-lo a levantar-se”. Agora, graças à iniciativa do ilustre
Deputado Só na Bença, e também, do meu querido amigo e
ilustre Presidente desta Casa, Deputado Maurão de Carvalho,
apoiado e aprovado pela unanimidade dos pares desta Casa
de Leis, a quem eu rendo a minha mais sincera gratidão. Posso
de agora em diante dizer que possuo de fato e de direito a
condição de ostentar o melhor rótulo: sou cidadão de Rondônia.
Muito obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Agora,
com a palavra para encerrar esta Sessão Solene, sua
Excelência, o senhor Presidente Deputado Maurão de Carvalho.
Agradecemos neste momento a presença das senhoras e dos
senhores. Só um instante para que sua Excelência, o senhor
Deputado Maurão de Carvalho faça uso da palavra. De uma
forma geral parabenizar aos agraciados especialmente aos
policiais militares que aqui se encontram, parabéns pela
comenda.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado.
Agradecer a todos que estiveram prestigiando até agora,
família, amigos. A todos que foram homenageados nesta manhã.
Fico feliz de poder contribuir e reconhecer o trabalho e serviço

prestado de cada um dos homenageados. Falava agora pouco
aqui para o Dr. Walter, daqui uns dias nós nos vamos, e o que
fica é o que nós fizemos de bom para a sociedade, para a
família, para os amigos enquanto tivemos a oportunidade. Então,
eu fico feliz de poder oferecer esta homenagem através do
Poder Legislativo, a cada pessoa que recebe nesta manhã esta
homenagem tão especial. Que cada homenagem desta seja
mais um gás, a energia positiva para cada um de vossas
excelências que receberam esta homenagem, este
reconhecimento. Nós, às vezes, temos nas nossas vidas
momentos difíceis, independente de posições que a gente
assume, mas temos momentos de turbulências e que, às vezes,
a gente quer naufragar. Mas quando a gente vê o
reconhecimento das pessoas, e aqui a Casa reconhece em nome
do povo de Rondônia a cada um de vocês, eu não tenho dúvidas
que isso motive e faça que cada um de vocês que são
homenageados nesta manhã, saia daqui com mais vigor, com
mais garra, com mais vontade de continuar servindo. Não é
Deputado Luizinho? Obrigado deputados, Deputado Ribamar,
Deputado Luizinho, obrigado pelas palavras Deputado, pelo
reconhecimento do nosso trabalho, é isso que motiva a gente,
nós podermos nos esforçar, dar o máximo, isso faz com que a
gente possa dar mais. Então, eu fico feliz de poder mais uma
vez, repetindo, de fazer, talvez, neste Poder sejam as últimas
pessoas a receber das nossas mãos esta Homenagem. Dr.
Walter, falou aqui, que a política está no sangue e eu não digo
Dr. Walter, que eu não volte para a política. Estou há 27 anos
na vida pública, sou grato, gosto, sou apaixonado por política e
por gente, gosto de servir.

Dr. Ênedy, a política ela dá oportunidade para você servir,
para você ajudar, para você fazer o bem e eu tive essa
oportunidade 27 anos e tinha um sonho de chegar ao Governo
do Estado, cheguei ao Governo por uma semana, fiquei feliz,
eu e o Dr. Walter, que tivemos essa oportunidade de ser
Governador por uns dias, e o Governador se comprometeu aqui
que vai fazer um quadro e vai colocar nós dois como
Governadores, você viu? Ficamos bem prestigiados, vamos estar
lá, viu Dr. Edilson!

Mas, eu vou continuar servindo, eu vou continuar
Deputado Luizinho, fazendo o que eu sempre gosto, eu sempre
falo com o Dr. Walter, falo com os meus colegas Deputados, Dr.
Airton e Dr. Edilson, que eu gosto de duas coisas: da política e
da roça. Da fazenda, do sítio, eu sou apaixonado. Às vezes,
chega na semana, eu trabalho a semana toda aqui e aí
Professora Sonja, final de semana eu já estou querendo ir
para a fazenda, porque eu quero fazer alguma coisa, ver
alguma coisa, ver o serviço, ver cerca, ver o pasto, ver gado,
eu gosto demais disso, eu sou da roça. Mas, eu fico dois, três
dias lá eu já quero ver gente. E aí eu tenho que continuar
porque eu gosto de gente, eu gosto de servir, às vezes, perdendo
a eleição você tem gasto, tem dificuldade financeira, que não
tem como disputar uma eleição de Governo e dizer que não
gastou, e aí é um gasto, é um desgaste. Mas, fiquei feliz que
fui bem votado, não cheguei ao 2º turno, mas, cheguei muito
próximo, mas, mesmo assim, eu não deixei de continuar
Deputado Ribamar, ajudando, servindo, muitas vezes apertado,
mas, às vezes, você vê um irmão, uma irmã, um amigo na
necessidade e, às vezes, eu não deixo de continuar ajudando,
eu vou continuar ajudando.
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Portanto, eu sou grato a Deus, eu sempre falo assim: eu
que tive um câncer e pela misericórdia de Deus, Deus me deu
chance de viver mais, me curou, então eu estou no lucro,
Deputado Só na Bença. Então, eu estou no lucro, porque Deus
me deu essa oportunidade de viver, porque quem passa por
um câncer ele sabe que, às vezes, ele não tem tanta chance de
viver, hoje, já melhorou bastante, mas a 10, 12 anos o câncer
matava muito mais, Dr. Paulo. Então, eu estou no lucro, eu sou
grato a Deus, sou grato ao povo de Rondônia, por 6 mandatos,
disputar a 7ª eleição, vim disputar essa de Governo que é um
cargo que com certeza, de muita honradez para quem é eleito
e eu gostaria de ser, não deu certo. Mas, não vou ficar me
lamentando, eu acredito, vou continuar como cidadão, como
pessoa rondoniense, um Estado que eu tenho uma paixão por
ele e vou continuar ajudando naquilo que eu puder ajudar,
mesmo sem mandato Dr. Walter, eu vou continuar ajudando e
se lá na frente eu não aguentar, não der conta, que a política
tem duas coisas que você não sai por causa dos amigos, por
causa dos inimigos, são duas cosias Lins, Sargento Lins, diz
que os amigos ficam cutucando que nem o Dr. Walter aqui, o
Sargento Lins, outros aí, e aí a gente acaba voltando, mas, eu
estou realizado pelo Luizinho, Ribamar. Ribamar que perdeu
por 70 votos, que tem uma carreira política brilhante, Vereador,
vários mandatos, Deputado, vários mandatos, nós temos
praticamente o mesmo tempo de vida pública Dr. Ribamar, não
é fácil, eu acho que eu vou até chorar no dia que eu despedir
desta Casa, porque quando eu, ontem, nós estávamos abrindo,
ali, tirando os tapumes da Assembleia, as paredes, aquelas
coisas que destampou tudo, aí alguns, a Assembleia ficou muito
bonita a nova Casa. E nós estamos preparando tudo para a
nova Legislatura, a hora que descer dali Deputado Ribamar,
nós dois, eu tenho certeza, os nossos colegas o nosso coração
vai cortar, porque a gente conquistou uma amizade aqui com
os colegas, os nossos funcionários, somos amigos dos
funcionários, conseguimos uma amizade com os Poderes, com
os amigos que fazem parte das Instituições que estão aqui
nesta Mesa, uma amizade com todas as pessoas no Estado.
Então, não tem como dizer que isso não vai doer, que não vai
ser um sentimento, principalmente eu que fiquei 20 anos aqui,
o Ribamar com 16; então, esta é a nossa Casa, faz parte da
nossa vida, aqui a gente está todos os dias. Mas, eu quero
continuar amigo de vocês, amigo do Estado de Rondônia,
servindo esse Estado que me deu oportunidade, um menino da
roça chegar ao Governo do Estado de Rondônia, Presidente da
Assembleia, Deputado por várias vezes, prefeito e Governador,
porque eu dei algumas canetadas rápido lá, comi uns marmitex
Dr. Paulo Andrade, viu Edilson, durante a semana que assumi.
Eu gostei tanto da cadeira de Governador, que eu fiquei lá, eu
não saia, o povo chegava, eu ia atendendo; algumas pessoas
falavam: isso que é um Governador, não precisa nem marcar
audiência, chega já vai sendo atendido. Mas, era que o mandato
era muito curto, aí não tinha oportunidade de atender. O Dr.
Paulo, foi um dos primeiros a chegar, eu falei: pode chegar, a
porta está aberta. Mas, é um privilégio para gente Dr. Paulo, a
gente chegar a um posto desse. Então, eu estou orgulhoso
disso com o povo rondoniense, não estou triste, eu sei que nós
tínhamos uma chance real de ganhar o Governo do Estado,
mas foi um fenômeno que aconteceu, infelizmente perdemos a

eleição, o Coronel Marcos, ganhou, uma boa pessoa, espero
que ele faça um bom Governo, o que eu puder eu vou ajudar,
eu sei que tem tudo para ele fazer um bom Governo, até porque
o Estado está bem alinhado, não está em situação difícil e o
que eu puder eu vou continuar ajudando e pedindo a Deus
que Rondônia continue assim, no rumo certo, crescendo estando
em boas mãos. Obrigado aí a cada homenageado, a cada um
dos presentes, obrigado Dr. Paulo, obrigado Dr. Edilson,
obrigado Só Na Bença, obrigado Dr. Walter, obrigado Dr. Airton,
obrigado Dr. Juraci, obrigado Dr. Aldino, em seu nome agradecer
toda a Maçonaria, os nossos produtores, juízes, nossos
sargentos, os homenageados em nome do Lins, quero
agradecer a todos, o Coronel Ênedy, o Coronel Figueroa,
obrigado as pessoas que prestaram serviço e de grande valia
e reconhecimento da nossa parte e com certeza toda a
Corporação, eu sei do trabalho que vocês dois prestaram no
nosso Estado também no cargo que assumiram como
Comandante e tem aqui o nosso reconhecimento, também
merecem aí com certeza um título aí no futuro cada um de
vocês, já receberam alguns, mas fica aqui o nosso
reconhecimento pelo trabalho de vocês também. Obrigado a
cada um, a cada servidor, obrigado por estar presente
prestigiando esta Sessão Solene, que com certeza nos orgulha
mais uma vez de fazer esta homenagem a cada um dos
homenageados nesta manhã.

Obrigado, um abraço a todos e até terça-feira que é a
última Sessão nossa, deste ano, nós vamos estar nos
despedindo este ano e ainda temos só janeiro como Deputado,
nós vamos estar lá no novo prédio, na nova Casa e vocês vão
ter a oportunidade de conhecer a nova estrutura que é o Poder
Legislativo, que com certeza vai orgulhar e muito todos nós
rondoniense que foi feito com dedicação e eu não tenho dúvida
que já é o cartão postal da nossa cidade.

Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta
Sessão Solene. Convidamos a todos para um coquetel, que
será servido no Salão Nobre desta Assembleia. Obrigado.

(Encerra-se está Sessão às 13 horas)

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº0003/2019-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:

N O M E A R

ROGERIO GAGO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Alex Redano, código DGS-1, a contar de 07 de janeiro de 2019.

Porto Velho,  07 de janeiro de 2019.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
      PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL
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