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TAQUIGRAFIA

ATA DA 24ª SESSÃO SOLENE
PARA ENTREGA DE VOTOS DE LOUVOR

A PASTORES DO ESTADO DE RONDÔNIA
Em 25 de junho de 2018

Presidência do Sr.
Só Na Bença - Deputado

(Às 15 horas e 37 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – A
Assembleia legislativa do Estado de Rondônia, após aprovação
em plenário de Requerimento do Excelentíssimo Senhor Depu-
tado Estadual Só na Bença, realiza Sessão Solene de homena-
gens para entrega de Votos de Louvor a Pastores do Estado de
Rondônia.

Sua Excelência Deputado Maurão de Carvalho, Presidente
desta Casa, que também irá participar desta Sessão Solene,
pediu para que nós pudéssemos começar a Sessão Solene,
daqui a pouco ele estará aqui conosco.

Então, convidamos o Excelentíssimo Senhor Deputado
Só na Bença, proponente desta Sessão Solene de homena-
gens; Pastor Nelson Luchtenberg, Presidente da Convenção
Estadual dos Ministros das Assembleias de Deus do Estado de
Rondônia. Vou utilizar aqui da Mensagem, que tem um proble-

ma na BR e o Pastor não pôde chegar até agora. Pastor Joel
Holder, Vice-Presidente da Convenção Estadual dos Ministros
das Assembleias de Deus do Estado de Rondônia; Pastor Se-
bastião Valadares Neto, Presidente das Assembleias de Deus
– Ministério Madureira; Pastor Esmeraldo Diezer Leôncio,
Assembleia de Deus Missão, setor 18; Pastor Mário Cezar da
Silva, Assembleia de Deus da Missão.

O SR. SÓ NA BENÇA (Presidente) – Invocando a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta esta
Sessão Solene para entrega de Votos de Louvor a Pastores do
Estado de Rondônia.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Convi-
damos a todos para cantarmos o Hino Céus de Rondônia (Com-
posição de Joaquim de Araújo Lima e música do Dr. José de
Melo e Silva). Por favor, de pé, aqueles que puderem.

(Apresentação do Hino Céus de Rondônia)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Muito
obrigado, podem sentar. Antes das palavras iniciais de Sua
Excelência Senhor Deputado Só Na Bença, nós vamos convi-
dar o Pastor Valadares para uma Mensagem, saudar aqui de
uma forma geral a todos os Pastores, convidados, evangelistas,
o Deputado em Legislatura passada Edvaldo Soares, que tam-
bém é Evangelista da Assembleia de Deus, de uma forma ge-
ral a todas as senhoras e os senhores.

O SR. SEBASTIÃO VALADARES NETO – Nesta oportunidade
eu quero cumprimentar a todos com a Paz do Senhor, boa
tarde a todos; quero aqui cumprimentar ao ilustre Deputado
Só Na Bença, ao Pastor Joel Holder, Pastor Esmeraldo, Pastor
Mário César e a todos os presentes e cumprimentar aqui, eu
sei que é ausência, ainda não chegou o nosso Presidente da
Assembleia Maurão de Carvalho e dizer da minha alegria de
poder estar aqui juntamente para a gente enaltecer o nome
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do Senhor nosso Deus. Eu quero apenas ler o Salmo de nº
133, que é um Salmo da unidade, um Salmo muito importan-
te. Para nós o que está acontecendo aqui é uma Unidade e o
Salmista muito bem expressou sobre isso. “Oh! Quão bom e
quão suave é que os irmãos vivam em união”.

Estamos aqui nesta oportunidade, primeiro, agradecer
a Deus e ser homenageado neste dia nos traz assim uma grande
convicção de um reconhecimento deste Parlamento a nós Evan-
gélicos e precisamente nós Pastores. Isso faz com que eu e
você possamos multiplicar mais a nossa caminhada, o nosso
empenho em defender o Evangelho da Paz, em defender o
Crescimento da Obra de Deus, principalmente, aqui no Estado
de Rondônia. Nesta oportunidade eu quero louvar a Deus pela
vida do nosso Deputado Só Na Bença, que foi um Requerimen-
to da sua parte para dando aqui um Reconhecimento a nós
Pastores. Então, eu quero aqui deixar o meu sincero agradeci-
mento Deputado e dizer que nós Pastores estamos aí fazendo
a obra de Deus e é uma das obras mais especial que a Igreja
faz é o social, nós conseguimos trazer às pessoas que não tem
oportunidade, nós através da palavra de Deus nós
ressocializamos as pessoas para voltar ao público para ser
reconhecido. O que é isso? É o poder do Evangelho da Paz. Foi
por isso que Jesus disse: “ide por todo o mundo pregai”.  A
única palavra que tem poder para transformar o homem o
mais vil pecador é a palavra de Deus e essa incumbência está
nos nossos ombros e hoje estar aqui é muito importante saber
que nós estamos sendo o nosso trabalho está sendo reconhe-
cido.

Então eu agradeço esta oportunidade e disse: “Só Na
Bença, esse é um trabalho especial e com certeza Deus vai
recompensar muito o senhor, porque a Bíblia diz – aquele que
dá um copo de água, olha só, um copo de água a um dos meus
pequeninos, a mim fizestes”. Agora imagina um reconhecimento
público como esse numa Casa tão importante como essa.

Deus abençoe você, Deus abençoe o nosso Presidente
desta Casa, que ele continue sendo a benção que é para o
nosso Estado no nome de Jesus. Deus abençoe, muito obriga-
do.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Quere-
mos saudar aqui a Pastora Milsolange Pires Luz Valadares,
Presidente da Confederação Beneficente Evangélica CIBE/RO
e de uma forma em geral a todas as senhoras.

Pastor Esmeraldo Diezer Leôncio, retificar aqui o nome
do Pastor não é Diezel não, é Diezer. E convidar o Pastor Mário
César, para a oração.

O SR. MÁRIO CÉSAR DA SILVA – Cumprimento a todos na
Paz do Senhor Jesus e a todos os presentes boa tarde em
nome do Senhor.

Colocamo-nos de pé por gentileza, façamos uma
Oração.

(Momento da Oração)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – E ago-
ra convidamos o Pastor Jacó Teixeira para um Louvor e logo
em seguida, sua Excelência o Senhor Deputado Só na Bença
irá fazer uso da palavra e conceder a palavra aos demais com-
ponentes da Mesa.

O SR. JACÓ MACHADO TEIXEIRA - Quero saudar a todos
que estão na paz do Senhor amém, vocês estão bem? Eu que-
ro neste momento agradecer a Deus e assim como o salmista
disse no Salmo 103: “bendize, ó minha alma, ao Senhor e
tudo o que há em mim bendiga o Seu santo nome. Bendize, ó
minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus
benefícios”. Eu quero nesta tarde agradecer e glorificar a Deus
por esta oportunidade, de hoje como Pastor ser escolhido para
ser Pastor da sua Casa, ser escolhido para servir porque o
Pastor ele é o servo, o Pastor ele é chamado para ser servo,
ele é chamado para servir. O Pastor não existe grande nem
pequeno, ele só tem que servir e eu sou grato a Deus por isso,
porque eu fui chamado para servir as ovelhas e os que estão
perdidos, amém!

Solta meu amado irmão, fazendo favor
Vamos adorar a Deus porque Deus é bom. Deus esco-

lheu você para servir. Quem souber cante comigo. Obrigado
meu Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti Senhor.

(Apresentação de um hino)

Quando Deus quer abençoar um homem, se Ele te es-
colheu não importa onde você esteja, Deus escolheu você.
Quando Deus quer levantar uma mulher não importa onde ela
esteja, Deus vai abençoar.

Solta o 53 meu amado irmão. O barco pode balançar, o
vendaval pode vir, mas olha, Deus é com você, Jesus está no
barco, e se Ele está no barco Pastor Paulo, fica tranquilo. Pode
soltar meu amado, o 53. Cante comigo. Não tema mais os
vendavais.

(Apresentação de um hino)

O SR. JACÓ MACHADO TEIXEIRA – Deus abençoe a todos e
as palmas são para Jesus.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Regis-
tramos a presença do Excelentíssimo Senhor Deputado Maurão
de Carvalho, Presidente desta Casa, a Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia e convidamos para fazer uso da pala-
vra Excelentíssimo Senhor Deputado Só Na Bença, proponente
desta Sessão Solene de homenagens.

O SR. SÓ NA BENÇA – Quero nesta tarde maravilhosa, cum-
primentar a todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Se-
nhor e Salvador Jesus Cristo, Amém! Estou feliz de poder es-
tar aqui na Assembleia Legislativa, neste evento tão importan-
te, um evento que muitas vezes parece que, parece que a
gente olhando assim esta Casa, Pastor Bruno, neste momen-
to, ela está se tornando senhor Presidente, uma igreja onde
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nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, hinos de louvores
ao nosso Deus, em homenagem àqueles que pelas madruga-
das, pelos dias estão trabalhando incansavelmente para ofere-
cer algo, algo Pastor Sebastiao Valadares, algo totalmente di-
ferenciado. Nós aqui da Assembleia Legislativa, nós Deputa-
dos, quando é no nosso momento, na nossa Sessão, é total-
mente diferente o que nós estamos fazendo nesta tarde, total-
mente diferente. É o momento que nós oferecemos a todos os
grupos de pessoas jovens, de crianças, de adolescentes, adul-
tos, idosos, homens e mulheres que representam e que mo-
ram no nosso Estado de Rondônia. Então, eu senti no meu
coração, e quero dizer para a igreja que isso não é porque só
é o ano de eleição, é porque a gente vê uma grande necessi-
dade, tudo tem que ter, tudo tem que ter o seu tempo. A Bíblia
disse que para tudo tem o seu tempo sobre a face da terra, em
cima da terra e debaixo dos céus. Sinto-me muito feliz, e con-
fesso aos pastores, os irmãos que estão presentes, os visitan-
tes que estão presentes, que eu estou muito honrado, muito
feliz de poder fazer parte de um povo que a Bíblia diz: um povo
especial, zeloso e também de boas obras. Eu agora no mês de
maio completei trinta e cinco anos, que eu sirvo a Deus, na
Igreja Evangélica Assembleia de Deus, trinta e cinco anos, que
venho confessando o nome do senhor Jesus, por onde eu pas-
so, é que seja está aqui o nosso Presidente da Assembleia
Legislativa, Maurão de Carvalho, também que é da nossa igre-
ja. Parece Deputado Maurão, que tem vezes que as pessoas,
eu fico até com medo, das pessoas falarem: poxa, mas o Só
Na Bença, até enche o saco demais. Por que Igreja? Por que
irmãos, pastores? É porque a única coisa que Jesus deixou
para mim, para cada um dos pastores, para cada um de nós
que servimos a Ele, é pregar a palavra de Deus, é anunciar que
Jesus vem buscar o povo seu, especial, zeloso e também de
boas obras. Mas vejo assim, que enquanto eu e vocês, nós
estivermos com os nossos pés sobre a face da terra, todos nós
somos sujeitos às paixões da terra. Mas, do outro lado, eu digo
sem medo de errar que a Bíblia diz ‘que o sangue de Jesus, ele
nos purifica de todo pecado e de todo mal, para que nós pos-
samos caminhar rumo a Jerusalém’. Este ano de 2018, pode
ver que aqui hoje, quase não tem Deputado, por quê? Porque
cada um está correndo na sua região. Este ano de 2018, todos
nós estamos procurando uma forma de voltar para esta
Assembleia, mas tudo está nas mãos do Nosso Senhor e Sal-
vador Jesus Cristo. Ser pastor é uma palavra muito forte, Pas-
tor Joel Holder, ser pastor muitas vezes ser pastor na minha
casa, no meu lar, ser pastor no meu trabalho, ser pastor em
quaisquer outras regiões ou que seja em quaisquer outros lu-
gares, isto faz parte de cada um de nós. Ser pastor, qual é o
sentido desta palavra? O sentido desta palavra é o sentido for-
te. Quantas vezes, há muitos anos, quando eu morava na Li-
nha 37 da Primavera, que as minhas crianças adoeciam, esta-
vam doentes e eu olhava para um lado, olhava para outro não
tinha para onde ir, Pastor Obedes, mas eu falava vamos na
casa do nosso pastor, vamos levar na casa do nosso pastor
esta criança porque nós temos certeza que o pastor vai orar e
Jesus vai curar essa enfermidade. É desta forma. Quero aqui
agradecer a presença do nosso nobre companheiro Deputado

Laerte Gomes, seja bem-vindo a esta solenidade. Qual o sen-
tido desta palavra? Uma afirmação tão pequena, mas cheia
de tanto significado, ser pastor é muito mais que ser um pre-
gador. Ser um pregador é difícil, irmãos. Pastor Bruno, muitas
vezes nós vamos lá na igreja pregamos, vamos embora mas
se nós deixarmos qualquer coisinha para trás quem vai resol-
ver? É o pastor. Vamos dar este momento uma salva de pal-
mas bem forte para os nossos pastores. (Salva de palmas).
Este além de ser um administrador da igreja, ser pastor é
algo da alma, não apenas do intelectual. Pastor Sérgio eu te
agradeço muito uma coisa que você fez quando eu cheguei lá
na sua igreja em Candeias, no meio da igreja o pastor saiu lá
de cima do púlpito e foi receber o Só na Bença lá embaixo,
isto significa que é um grande administrador de uma igreja,
ser pastor é algo da alma como eu já disse. Eu conheço um
pastor, talvez o Pastor Joel Holder possa até conhecer, o Pas-
tor Sebastião Valadares, lá na cidade de Várzea Grande, no
bairro Parque do Lago, ele chama Pastor José Geraldo. O Pas-
tor José Geraldo a igreja pode estar lotada o tanto que for,
mas ele sabe cada um que entra na igreja, cada visitante que
chega ele sabe que chegou alguém lá, por quê? Porque o pas-
tor é aquele pastor que administra a igreja com a alma, com
desejo da igreja crescer, das pessoas que estão lá fora para
que eles possam render aos pés do Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Ser pastor é
sentir paixão pelas almas, ser pastor é sentir aquela paixão.
No momento em que está fazendo as apresentações lá na
igreja, na sede aqui da igreja com o Pastor Joel Holder a gen-
te pode observar, na hora de fazer as apresentações o pastor
fica com a antena ligada, muitas vezes estamos até desliga-
dos, Pastor Marcos.

O SR. LAERTE GOMES – Uma questão de ordem, meu nobre
deputado?

O SR. SÓ NA BENÇA – Concedida a oportunidade.

O SR. LAERTE GOMES – Se V.Exª me permitir, pedir licença
que eu fiz questão de passar aqui, nós vamos ter uma reunião
na Casa Civil agora justamente para ver a questão das emen-
das dos parlamentares, mas eu não poderia ir sem lhe apartear
e dar uma palavra aqui, Deputado Só Na Bença. Vossa Exce-
lência que tem nesta Casa honrado o seu mandato e sempre
colocado Deus na frente de todas as suas ações, e a gente é
testemunha aqui como todos nós aqui. Eu gostaria de cumpri-
mentar aqui a Mesa o nosso Presidente, Deputado Maurão de
Carvalho, um Presidente que tem sempre defendido aqui nes-
ta Casa e é bom a gente registrar nesta oportunidade ímpar
que nós temos aqui, pastor Joel Holder, sempre defendido a
família. Nós já tivemos matérias tramitando nesta Casa com-
plexas, mas o Presidente desta Casa o Presidente Maurão,
sempre tem colocado em defesa dos interesses da família à
frente de muitas vezes de outros interesses, Presidente
Maurão. E nós da mesma forma seguindo a sua liderança e
seguindo o seu pensamento. Cumprimentar o pastor Joel Holder
que se faz presente aqui na Mesa. O Pastor Joel Holder é uma
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unanimidade, uma lenda aqui no Estado. Uma pessoa muito
respeitada, muito querida. E a sua história de vida fala por si
só. E é uma honra, falo aqui com certeza em nome dos meus
colegas deputados é uma honra tê-lo aqui nesta Casa. Para
nós é uma honra ter todos vocês. Cumprimentar o Pastor
Valadares, também, nosso amigo querido, que está sempre
conosco aqui, uma pessoa muito respeitada da Assembleia de
Deus do Ministério Madureira. Cumprimentar o Pastor
Esmeraldo Diezer Leôncio aqui também um pastor muito que-
rido. E cumprimentar o Pastor Mário César da Silva da
Assembleia de Deus da Missão, também, que se faz aqui pre-
sente. Em nome do Pastor Jeferson da Igreja Batista Nacional,
que é lá da minha terra de Alvorada d’Oeste, somos amigos de
adolescência. Ele maior e eu mais baixinho, mas somos aí da
mesma geração. Ele está representando aqui o nosso querido
Pastor Albérico Maciel Carneiro, que é o Presidente das Igre-
jas Batistas Nacional Rondônia e Acre e que hoje o Pastor
Jeferson muito bem o representa. Cumprimentar os demais
pastores, parabenizar deputado Só Na Bença, Vossa Excelên-
cia que foi proponente desta Sessão Solene, juntamente com
o Deputado Maurão. E não poderia esperar outro ato de Vossa
Excelência. Muitas vezes a gente, eu não sei se Vossa Excelên-
cia falou, o Geraldo que é Pastor de Costa Marques José Geral-
do, Pastor Geraldo Barbosa que fez o meu casamento e todo
pastor profetiza, Pastor Joel, profecia. Mas ele fez uma que eu
não gostei. Que no dia do meu casamento ele profetizou que
queria para mim o que ele teve para ele: 11 filhos. Eu disse: Ó
glória! Eu não dou conta de criar não. Graças a Deus que não
se cumpra essa profecia porque criar onze filhos hoje como
ele criou. Apresentou os meus filhos na igreja também. Então,
eu gostaria de parabenizar, eu acho o trabalho da igreja fan-
tástico, o trabalho social, o trabalho espiritual, o trabalho cris-
tão que as igrejas desenvolvem é fantástico. E as lideranças
que os pastores, Deputado Só Na Bença, tem que são verda-
deiros líderes escolhidos por Deus, e líderes na cidade. É o
ponto de equilíbrio desta sociedade que muitas vezes a gente
se perde não sabe para onde está indo. Nós tivemos um exem-
plo aqui que vocês participaram, muitos pastores aqui partici-
param Pastor Esmeraldo, que foi este projeto que teve aqui na
Casa estes dias, que quando os homens de Deus e quando os
pastores, as igrejas se uniram mostrou a força e mostrou a
repercussão que isso teve. A repercussão, uma repercussão é
muito grande em redes sociais, nas igrejas. E aqui, Pastor
Valadares, o senhor que participou ativamente disso, isso pra-
ticamente passou desapercebido aqui, e aqui a maioria são
deputados cristãos, acho que quase toda a sua totalidade, não
é deputado, passou desapercebido. Então a importância...
Pastor João Martins que é um amigo querido também lá de
Urupá que está aqui em Porto Velho agora. A importância dos
pastores das igrejas também estarem atentos as matérias que
tramitam aqui nesta Casa. O nosso mandato, Deputado Só Na
Bença, como Vossa Excelência, que Vossa Excelência também
está aqui a disposição para contribuir para fazer a defesa da
família, a defesa das igrejas, a defesa do que é certo. E é isso
que a gente fica feliz hoje de nós termos essa sessão que
Vossa Excelência propôs. Parabéns mesmo. Parabéns pela ini-

ciativa. Vossa Excelência tem honrado o seu mandato, tem
feito um mandato diferenciado. Nunca vi Vossa Excelência não
subir à tribuna e não falar de Deus. Muitos não se apercebem
disso, não prestam atenção. Eu presto. Nunca vi Vossa Exce-
lência subir aí e não falar de Deus. Então a gente tem que
reconhecer o trabalho brilhante que o deputado Só Na Bença
faz como Parlamentar, mas que não esquece das suas origens
e coloca Deus, assim como eu, como o Presidente Maurão,
sempre em primeiro lugar. Então eu queria parabenizar a jus-
ta homenagem. Para mim neste meu primeiro mandato como
Parlamentar, talvez, seja uma das sessões que os nossos Par-
lamentares todos votaram, concederam esta homenagem mais
justa e mais importante que teve durante o seu mandato de
2015 a 2018. Fico muito feliz. Não poderia não passar aqui,
Deputado Só Na Bença e parabenizar Vossa Excelência e todos
os pastores que estão sendo homenageados. Com certeza
essas homenagens a vocês que são algumas dezenas aqui e
se estende a todos os pastores e líderes evangélicos no Estado
de Rondônia. Obreiros, presbíteros, pastores a todos, a todos,
aos Círculos de Orações, que eu tenho certeza que é nos joe-
lhos dessas pessoas que esse país ainda está de pé, é no
joelho dessas pessoas, dos justos que esse país ainda está de
pé. Parabéns Deputado Só na Bença e parabéns Presidente
Maurão, mais uma vez, Vossa Excelência que é um homem de
uma fé inabalável, tem colocado Deus à frente do seu manda-
to e à frente dos seus projetos, Vossa Excelência esbanja isso,
mostra para a gente o quão é importante você ter fé e crer, e
trabalhar para as coisas acontecerem, então eu lhe parabeni-
zo. Peço licença, Presidente, a sua autorização para eu poder
me retirar, que nós vamos à Casa Civil tratar um tema aqui dos
deputados, que envolve todos os deputados, nós estamos che-
gando perto do prazo final aí para se liberar recursos e nós
vamos tratar disso lá para atender as demandas dos nossos
deputados. Obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SR. SÓ NA BENÇA (Presidente) – Obrigado Deputado
Laerte Gomes, que Deus te abençoe pelas suas palavras. Já
para terminar as minhas palavras, como eu já disse, que ser
pastor é sentir paixão pelas almas e desejar a salvação de
alguém de forma tão intensa que nos leva a atitudes solidárias
de repartir as boas novas com eles, com quem? Com aqueles
que estão lá fora. Então, gente, que Deus abençoe, que Deus
possa iluminar os passos de cada um de nós por onde passar-
mos. E quero deixar aqui para todos os irmãos, os pastores,
que não nos deixem só nesta Assembleia, não nos deixem so-
zinhos aqui nesta Assembleia, todos os momentos. E até um
dia eu falando com um pastor, quando ele falou para mim so-
bre o projeto que foi votado aqui, que depois nós fizemos uma
lei que desfez do projeto, que é o LGBT. Eu até, o pastor veio e
falou comigo, eu falei: ‘pastor qualquer classe de pessoas lá
fora, quando sabe que tem um projeto aqui nesta Casa, eles
se reúnem tudo aqui, os policiais, a Educação, a Saúde, e eu
preciso que todos os evangélicos neste momento mais difícil
nosso aqui desta Assembleia, eu quero ver esse plenário lotado
de irmãos aqui torcendo e orando para que nós possamos ter
muito mais forças para nós não votarmos projeto aqui que
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possa atrapalhar a nossa família. Então que Deus abençoe.
Quero aqui agradecer ao Pastor Oseias, sempre a gente está
lá, juntamente, com o Pastor Oseias, agradecer o Pastor Bru-
no; Pastor Obedes; Pastor Marcos; Pastor Marcos, presta aten-
ção, ele veio ao meu gabinete e ele falou assim: fui eu mesmo
que o senhor convidou? E falei: foi você mesmo, você mesmo.
Pastor Sérgio; Pastor Davi; Pastor Jacó; todos os pastores aqui
presentes, não estou lembrando o nome de todos, todos que
estão aqui presentes. E eu quero que vocês fiquem em pé um
pouquinho, todos fiquem em pé. E eu quero cantar, quero can-
tar um hino, posso cantar? Eu vou cantar, eu vou cantar um
hino e depois eu quero que vocês me ajudem também, eu vou
cantar a primeira estrofe do hino e depois eu quero que toda a
igreja me ajude a cantar, pelo nome que eu vou falar aqui
vocês vão entender, está certo?

(Apresentação de um hino)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) – Podem
sentar, por favor. Com a palavra o Pastor Valadares.

O SR. SEBASTIÃO VALADARES NETO – Mais uma vez eu
quero aqui cumprimentar esse plenário abençoado hoje aqui
bem frequentado aqui com os nossos pastores. E, eu quero
primeiramente agradecer a Deus e agradecer ao Presidente
desta Casa, que nós tivemos aqui numa guerra tremenda como
disse o Deputado Laerte, na questão daquela votação que foi
feita e ainda eu não tinha tido uma oportunidade de dar os
meus agradecimentos a Deus e ao nosso Presidente que muito
fez junto aos seus Deputados, nos ajudando a resolver o pro-
blema do sepultamento desse projeto do Conselho LGBT. En-
tão, eu achei a oportunidade muito especial nesta tarde de
dizer ao Presidente Maurão e a todos os Deputados desta Casa,
que nós nos sentimos muito honrados pelo seu posicionamento.
Nós sabemos, eu tinha certeza que isso não ia passar porque
Vossa Excelência também deu a palavra e eu gosto de homem
que tem palavra. Então, nós queremos aqui dar uma salva de
palmas ao nosso Presidente da Assembleia Legislativa por ter
nos socorrido numa hora oportuna. Vamos dizer muito obriga-
do, Presidente.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Com a
palavra Sua Excelência Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa, Deputado Maurão de Carvalho.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Eu quero cumprimentar o
Deputado Só na Bença, neste ato presidente esta Casa,
propositor desta Sessão Solene, nossos cumprimentos ao De-
putado Só na Bença. Nossa alegria, Deputado, de poder parti-
cipar neste momento desta Sessão Solene proposta, de vossa
autoria. Agradecer, dizer da alegria de tê-lo nesta Casa como
membro, esta pessoa simples, humilde, que nos alegra muito,
que tem nos orgulhado nesta Casa, na sua simplicidade, no
seu jeito feliz e alegre. Eu sempre falo assim que o Deputado
Só na Bença destaca aqui, viu Pastor Joel?  Coloca uma foto,
ele é o destaque. E ele, essa pessoa que sempre, onde ele

está, a gente vê sempre feliz e sempre alegre. Cumprimentar
aqui os Pastores, Pastoras, irmãos, Pastores homenageados.
Eu quero aqui começar cumprimentando o Pastor Joel Holder,
nosso Pastor, amigo, essa pessoa que nos orgulha muito, Pas-
tor Joel. Quando as pessoas falam do Pastor Joel, às vezes
nós nos orgulhamos e estufamos o peito, porque as pessoas,
a gente que está de fora é que a gente vê. Às vezes, quando
as pessoas estão perto da gente, as pessoas elogiam a gente,
né Pastor Mário, a gente fala assim: isso é porque está na
minha presença. Às vezes acontece isso. Mas o Pastor Joel,
onde a gente passa, não só aqui, mas no Brasil, ele é referên-
cia no nosso País. Fico feliz, orgulhoso, Pastor, e hoje o se-
nhor recebe mais essa homenagem aqui composta com vári-
os Pastores, Pastor Valadares, também nosso amigo, Pastor,
que aprendemos amar e está muito próximo. Eu quero aqui
também te cumprimentar, Pastor, e te parabenizar também
pelo trabalho que você vem fazendo como Pastor Presidente
das Igrejas Madureira, Ministério Madureira do Estado de
Rondônia. E fico feliz também de saber que as pessoas te
amam, que gostam e que o senhor também é uma referência
não só na Igreja Madureira, mas também no nosso Estado.
Cumprimentar aqui o Pastor Esmeraldo, nosso amigo, Pastor
abençoado também, eu tenho congregado lá bastante com
ele, igreja lotada, é uma benção. Fico feliz, Pastor, estou fal-
tando porque esses dias estou andando bastante. Ontem mes-
mo eu cheguei muito tarde, mas assim que posso eu estou
sempre lá congregando, Pastor Joel, não é porque eu não vou
lá na sede, até outro dia o Pastor Nelson me cobrava: ‘você
tem que ir mais lá com o Pastor Joel’.  Aí eu, ‘mas eu gosto de
ir ali, que é pertinho de casa a igreja do Pastor Esmeraldo’. E
aí dá umas... Bem pertinho, e sempre estou congregando lá
com o Pastor. Mas o nosso cumprimento, Pastor Esmeraldo, a
nossa alegria de poder estar aqui também, falando nesta ho-
menagem. Cumprimentar aqui o Pastor Marcos que também
é uma pessoa que conheci ainda crente, mas, Marcos, longe,
não é? E hoje o Pastor Marcos vem se destacando, fazendo
um trabalho na obra, dedicou. Fico feliz, Marcos, fico orgulho-
so de ver, saber que você teve momentos difíceis da vida, mas
Deus teve misericórdia e você abraçou com Jesus. Fico feliz.
Cumprimentar aqui os Pastores, Pastor Oséias Cosme da Sil-
va, Pastor Alberto Maciel Carneiro, Pastor João Luiz Martins,
também nosso amigo de muitos anos lá de Urupá, depois aqui,
sempre lhe encontrando; cumprimentar o Pastor Davi, tam-
bém aqui prestigia esse evento; cumprimentar o Pastor Airton
Brasil Ribeiro, também aqui prestigiando, obrigado Pastor. Cum-
primentar o Pastor Jacó Machado Teixeira, que também é nosso
servidor desta Casa que sempre presente e sempre fazendo a
sua parte como cristão; Pastor Mário César, que está aqui que
já falei do Pastor Mário César que é uma referência e nosso
amigo, e hoje sendo homenageado. Pastor Marcos Carvalho,
nosso amigo lá de Cacoal. Então hoje Pastor o senhor ficou
surpreso com o Deputado Só Na Bença, fico feliz, Marcos é
uma pessoa, homem de Deus, vem aqui montou a sua empre-
sa, mas não deixou de servir como Pastor, como membro do
mesmo batidão, tocando a empresa, mas servindo a Jesus,
não deixou de pastorear. Cumprimentar Pastor Sérgio, Sérgio
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Pereira nosso amigo, também uma referência no nosso Esta-
do, essa semana tive fazendo uma cruzada lá em Theobroma,
aí tinha um Pastor lá, Pastor Joel, vai lhe visitar ouviu Pastor
Joel, lá do Espírito Santo, bem grandão assim que nem o Ser-
gio, muito parecido, e prega no estilo do Pastor, muito bom,
homem abençoado, tivemos assim uma Cruzada lá a nossa
carreta estava lá na cidade e foi uma grande benção lá em
Theobroma, na sexta para sábado, e aí ele falou que vem lhe
visitar que vai está pregando, eu acho que na próxima, hoje ou
amanhã estaria chegando por aqui. Cumprimentar o Pastor
Sadraque Muniz, não está, mas, está aqui o Pastor Obedes,
que é Muniz também, a filha, deixar aqui um abraço ao Pastor
Sadraque Muniz; Pastor Nelson, também que não pode vir o
Luchtenberg; para nós é uma alegria, Pastor Bruno Luciano,
Vice-Presidente da Madureira esse homem abençoado uma
benção também. Cumprimentar todos os irmãos, eu não sei
se eu pulei alguns aqui, mas dizer da alegria de poder estar
participando nesse momento desta homenagem e esta Casa
Pastor, sempre tem homenageado alguém que presta um tra-
balho a sociedade. Semana passada nós homenageamos al-
guns Coronéis, Capitães, Major, Soldados, Policiais e a gente
via alegria dessas pessoas quando recebem homenagem um
reconhecimento pelo trabalho prestado à sociedade e assim
nós temos feito algumas homenagens nesta Casa, as pessoas
que prestam o serviço à sociedade. E neste momento está
sendo feita esta homenagem aos Pastores que representam
aqui Pastores de todo o Estado de Rondônia e esse é um reco-
nhecimento que esta Casa tem Pastor Joel pelo trabalho que
os Pastores prestam à sociedade, prestam aos nossos irmãos,
prestam a nós que não tem hora, não tem madrugada, às
vezes nós reclamamos, nós homens públicos, nós, às vezes,
não temos domingo. Essa semana mesmo saí daqui, na sexta
fui a Theobroma, de Theobroma nós fomos para Jaru, de Jaru
tivemos encontro, Rádio, nós fomos de lá para o Vale do Para-
íso, depois Ji-Paraná, de Ji-Paraná tivemos em Rolim de Moura
no clamor, num evento grande da Igreja que é promovida pe-
los Pastores, de lá nós tivemos ontem ainda em Vilhena no
evento promovido por uma Entidade que promoveu o evento
as pessoas Miss da Terceira Idade, tinha lá pelo menos umas
mil e quinhentas, duas mil pessoas de todo o Estado de
Rondônia Pastor Valadares, de lá nós voltamos para Alvorada
d’Oeste e depois ainda viemos, chegamos à noite. Então não
temos sábado, trabalhamos a semana, não têm domingo, nós
trabalhamos muito como homem público, mas, não podemos
deixar de reconhecer o trabalho dos Pastores que não tem
hora, não tem madrugada, e às vezes, na madrugada, não é
Pastor Sérgio? Tem que orar e chorar pelas almas, pedindo
misericórdia para que Deus abençoe a Igreja, abençoe os nos-
sos irmãos, vossos membros que muitas vezes dão trabalho,
como os nossos eleitores às vezes temos que ter o maior cari-
nho, maior cuidado, assim é o Pastor, tem que ter paciência,
ele às vezes tem os seus problemas e tem que resolver os dos
outros, como se ele não tivesse nada, não é Pastor Joel? Que
tudo fosse uma maravilha, mas, todos são seres humanos,
portanto, fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão
e a nossa alegria Deputado Só Na Bença, de poder estar fa-

zendo essa homenagem. Eu gostaria que essa homenagem
fosse feita lá no novo prédio da Assembleia, até para vocês
saírem até mais bonitos na foto. Mas, eu espero que nós faça-
mos outra e no próximo mês, nós já vamos mudar, aqui são as
últimas Sessões, no próximo mês Pastor Esmeraldo, nós já
vamos estar no novo prédio, os gabinetes já estão sendo mo-
biliado, o Plenário já está pronto praticamente, mais, quinze,
vinte dias, nós estamos na nova Assembleia Legislativa, com
estrutura e com certeza vai nos orgulhar e com certeza todos
vocês que estiverem lá, vai dar prazer. Então, era importante,
se nós pudéssemos ter feito lá, mas, como não deu, está sen-
do aqui na nossa humilde Casa, mas, daqui alguns dias vai ter
mais. E aí fico feliz desta Casa poder reconhecer todo traba-
lho, todo serviço prestado, a dedicação da vida de vocês, de
cada pastor e cada pastora aqui, em nome da Pastora
Milsolange, Pastora, desculpa aí é porque eu enxergo pouco
aqui meio de longe. Mas, parabéns pelo seu aniversário, que
Deus continue lhe abençoando e a senhora continue sendo
este vaso, esta pessoa especial para vossa Igreja, para o Pas-
tor Valadares, que é orgulho dele, aonde a gente vai à senhora
sempre junto, fico feliz. Gostei aqui da homenagem do Hino
que o Deputado Só Na Bença, fez, ele gosta muito de cantar,
tem hora que tem que regular ele, que ele quer cantar em
todo lugar. Mas, hoje, ele cantou na hora certa, no lugar certo,
fiquei feliz. Parabéns, que Deus abençoe, que a senhora tenha
pelo menos o dobro de anos mais, que a senhora continue
sendo essa benção. Eu não poderia deixar aqui também de
fazer menção ao nosso irmão, amigo que está na glória hoje,
Pastor Aguinaldo Muniz, pessoa especial, pessoa que amava a
obra e que estava muito próximo da gente, ele que dois três
dias antes de partir, nós estivemos juntos o dia inteiro. Tive a
oportunidade de ir com ele na minha propriedade, na fazenda,
gostava muito de terra, de boi, mas, ele amava a obra de
Jesus. Gostava de política Pastor Marcos, nós falávamos de
política, ele falava, eu gosto muito de política, filiou-se até uns
dias antes no nosso partido, mas, ele falava assim: mas, eu
não posso continuar na política, eu tenho que continuar fazen-
do o que Deus me pediu, que era a obra do Senhor Jesus.
Isso, ele durante esses três dias Pastor Sérgio, ele fez mis-
sões por algumas vezes. Chegamos um dia, andamos bastan-
te, à noite, ele deitou num banco lá assim, e aí eu falei: vamos
embora Agnaldo? Ele falou assim: rapaz, a minha vontade é
ficar aqui, a lua estava clara, ele deitadão lá e eu chamando
ele. E aí infelizmente, outro dia, nós íamos para Vilhena num
trabalho da mocidade, me pediu para que eu arrumasse o avião,
eu arrumei, chegou na hora ele falou assim: mas, eu não vou
poder ir Mauro, você arrumou o avião? Eu falei arrumei, aí eu
não conseguia falar com ele, ainda fui lá à casa do Obedes, a
Lucília, insistindo para ele ir, ele falou: mas chegou o Pastor
Nelson, meu sogro, eu tenho que dar um apoio, eu não pude ir
à Igreja ontem, você vai lá e me representa, e aí eu fui. Quan-
do chego em Pimenta Bueno, pousado, chega à notícia tão
desagradável, tinha perdido o nosso Pastor, nosso amigo Ag-
naldo Muniz. Então, fica aqui o nosso reconhecimento por tudo
que o Pastor Agnaldo, fez, pelo amor que ele tinha pela obra,
e Deus está no controle da nossa vida. Eu sempre falo, ontem



30 DE JULHO DE 2018Nº 126 2258Pág.9ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

mesmo, eu tive num velório e a família chorando muito, e ele
já uma pessoa que tinha falecido de oitenta anos, mas, muito
novo ainda. E eu falava com os filhos, falava assim: o dono da
nossa vida é Deus, é Ele que dá, e é Ele que tira, e nós às vezes
não concordamos, mas é importante e que quando nós estamos
preparados para a glória isto que é o bom, e às vezes nós
temos que entendê-lo. Mesmo doendo, mas nós temos que
agradecer a Deus, e reconhecer que se nós estamos na pre-
sença do Senhor e partimos, nós estamos no lucro, não é Pas-
tor Joel? Estamos no lucro, não podemos estar desconsertados
ou não estar na presença do Senhor, mas fica aqui o nosso
reconhecimento por tudo que o Agnaldo fez e hoje não está no
nosso meio, mas temos a certeza que ele está na glória.

Já finalizando, quero aqui aproveitar que estão os nos-
sos pastores, pastoras, pedir que continuem orando por nós,
eu sei que os pastores não deixam de orar pelas autoridades,
mas nós precisamos tanto aqui do Poder Legislativo, como do
Poder Executivo, do Judiciário e todas instituições que gover-
nam o Estado, o país, nós necessitamos muito, Pastor Joel, das
vossas orações. Sei que vocês já têm muito que orar pelos
irmãos, pelas irmãs, pelas crianças, pela igreja, mas nunca
deixem de acrescentar e orar por nós. Como o Só na Bença
falou aqui, nós temos projetos todos os dias para votar, ama-
nhã deve ter mais de 100 projetos para votar e qualquer proje-
to que nós votarmos aqui, Pastor Sérgio, uma redação confor-
me ela a gente atrapalha a vida de muita gente, prejudica muita
gente, nós precisamos estar na direção e Deus dando sabedo-
ria para que a gente possa com esse Poder fazer o bem. O
projeto LGBT que o Pastor Valadares e eu quero aqui agrade-
cer ele, o Pastor Mário César, todos os pastores que tiveram a
preocupação. O projeto que eu não fiz pauta, eu até paguei o
preço por isso porque alguns falaram assim ‘ah mas quem faz
a pauta é o Presidente’ e é verdade, só que um dos colegas
com intuito de agradar o grupo que estava aqui do LGBT, eles
faziam um barulho grande e aí eles pediram para incluir o pro-
jeto na pauta e as vezes eu fico aqui, o vice-presidente está
atendendo e eu atendendo alguns prefeitos, igual agora mes-
mo tem uns 20 ali para falar comigo, estão me aguardando na
Casa Civil, eu estou indo para lá, assim que terminar eu peço
licença justamente porque estão me aguardando já uma meia
hora. E aí eu estava atendendo, Pastor Joel, aí o deputado
entra e pede para incluir na pauta, o vice não aceitou, não sei
como o projeto acabou entrando, Pastor Marcos, e aí me avi-
saram ‘olha o projeto do LGBT entrou’, eu falei ‘não, mas não
pode, eu não coloquei na pauta’, não, já está votando. Eu corri
aqui, chamei o Só na Bença, fui chamando os deputados e aí
conseguimos 8 votos, mas eles estavam meios perdidos no
projeto votaram 10 a favor e aí aprovou o projeto. O projeto foi
para o Governo, tem 15 dias para ele sancionar, quando vai lá
para o governador, estivemos lá eu e o Pastor Valadares, tive-
mos mais pastores, estava aqui o Edvaldo Soares, eu quero
aqui fazer o registro também, o Pastor Marcos foi, vários pas-
tores estiveram lá, o Pastor Bruno, Pastor Jacó, Mário César e
o Pastor Valadares que encabeçou e levou vários pastores, e aí
não sei se Pastor Davi parece que estava, estava lá o Pastor
Davi, e aí ele fez o compromisso, Pastor Esmeraldo, de sanci-

onar, ele tinha três opções: Sancionava ou vetava ou silencia-
va. Se silenciasse o projeto voltava para mim, quando o Go-
verno silencia eu tenho que homologar a lei, se eu homologo
uma lei dessa, meu pai, eu ia morrer, o adversário ia me fritar,
‘Maurão sanciona a lei do LGBT’, até voltar isso aí não tinha
mais volta, o que eu fiz? Chamei a assessoria para ver o Regi-
mento, aí o Regimento não permitia o projeto entrar como
entrou em pauta, tinha que passar pelo presidente, aí nós
achamos essa falha colocamos em votação, os próprios depu-
tados que votaram a favor do projeto votaram a favor que a
gente fizesse uma nova votação, com isso a grande maioria já
estava esclarecida sobre o projeto nós arquivamos o projeto
com 17 a 1 neste plenário, e o projeto está arquivado e eu
creio que nunca mais ele vem por aqui para a gente poder
votar. Já era a terceira, quarta tentativa que esse projeto ti-
nha vindo para cá, o Deputado Só na Bença, o Deputado Cleiton,
Deputado Aélcio tinha arquivado ele lá, só que eles usaram a
outra estratégia que veio direto para o plenário, mas graças a
Deus está resolvido. Eu já falei bastante, só agradecer e dizer
da alegria de poder estar fazendo esta homenagem e mais
uma vez reforçar aqui o pedido de oração, é muito importan-
te. Esta semana assisti um vídeo do Presidente Trump, dos
Estados Unidos, e esse vídeo, Pastor Joel, fala do presidente,
o vice-presidente que é pastor, eu não sabia, o vice-presiden-
te dos Estados Unidos e lá tem um pastor que era jogador de
basquete e eles começaram a fazer um trabalho um dia por
semana, lá no Palácio da Presidência, ler a Bíblia, com os
Deputados, com os Ministros, com os Secretários e aí eles
começaram a ver a diferença que Deus estava fazendo no
Governo; e olha o resultado: isto está sendo noticiado no mundo
todo, é uma matéria que se vocês não viram está no meu
grupo, é uma matéria Pastor Esmeraldo em que a imprensa
dos Estados Unidos falando do resultado e uma das demons-
trações nesta fala, são eles falando da negociação do Presi-
dente dos Estados Unidos com o Presidente da Coreia do Nor-
te, aonde tinha a bomba atômica, todo o equipamento que
poderia destruir o mundo em menos de um dia, e eles prepa-
rados para isso, para uma guerra e aí era um Presidente que
não conversava com o outro Presidente, ninguém se falava,
ele era um Presidente isolado, inimigo do Presidente dos Es-
tados Unidos, se tornaram amigos, sentaram pela primeira
vez e assinaram um contrato, um termo arquivando todo aquele
equipamento que pode destruir os Estados Unidos, a Coreia, o
mundo num só dia. Isto é o resultado da palavra de Deus
pregada no meio de um dos maiores homens do mundo, o
Presidente dos Estados Unidos. Então, isso demonstra que
Deus precisa estar nesta Casa, precisa estar no Governo, pre-
cisa estar como Ele está, lá na Igreja, para que as coisas
deem certo. Então eu peço mais uma vez as vossas orações
para que Deus esteja nesta Casa, para que Deus esteja no
Governo, para que a nossa Nação e o nosso Estado estejam
melhor. Que Deus abençoe a todos, obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Bom
agora passamos a entrega do Voto de Louvor. Sua Excelência
o Senhor Deputado Maurão de Carvalho como falou agora a
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pouco, tem uma agenda com a Casa Civil do Governo do Esta-
do, mas convidamos o Excelentíssimo Senhor Deputado Maurão
de Carvalho e o Excelentíssimo Senhor Deputado Só na Bença,
para entregarem o Voto de Louvor ao Pastor Joel Holder tam-
bém homenageado nesta Sessão Solene de homenagens.

(Entrega do Voto de Louvor)

Ok. podem retornar aos seus lugares. Sua Excelência o
Senhor Deputado Maurão de Carvalho vai se ausentar tendo
em vista o compromisso já assumido anteriormente e nós va-
mos dar sequência à entrega dos Votos de Louvor.

Convidamos sua Excelência o Senhor Deputado Só na
Bença aqui à frente para continuar com a entrega dos Votos de
Louvor.

Convidamos o Pastor Sebastião Valadares Neto para
receber Voto de Louvor. Convidamos sua esposa, a esposa do
Pastor Sebastião para que possa também com ele, receber
este Voto de Louvor.

(Entrega do Voto de Louvor)

Pastor Bruno Luciano do Couto Araújo;
Pastor Oseias Gomes da Silva.
Convidamos o Pastor Alberto Maciel Carneiro aqui, e ele será
representado pelo Pastor Jefferson Leandro Bandeiras.
Pastor João Luiz Martins
Pastor Marcos Luiz de Carvalho
Pastor Sérgio Pereira
Pastor Sadraque Muniz, aqui representado pela senhora Lucília
Muniz, filha do homenageado.
Pastor Esmeraldo Diezer Leôncio
Pastor Obedes Oliveira Queiroz
Pastor Mário Cezar da Silva
Pastor Jacó Machado Teixeira
Pastor Jairo Naval

Gostaria de lembrar a todos os homenageados que te-
remos dois louvores logo em seguida e, por gentileza, perma-
neçam aqui para que nós possamos tirar uma fotografia com
todos os homenageados junto a sua Excelência o senhor De-
putado, por favor. Sua Excelência, senhor Deputado volte ao
seu lugar. Então, por favor, todos os homenageados aqui com
a sua Excelência, senhor Deputado Só na Bença. Por favor,
retornem aos seus lugares.

Convidamos para uma mensagem cantada, Marcos Elias
e Rose Siqueira.

A SRA. ROSE SIQUEIRA – Neste momento, nós, os adoradores
de Jesus: “Eu, Marcos Elias; Eu, Rose Siqueira, saudamos a
todos com a paz do Senhor”. Queremos agradecer a todos por
esta oportunidade, nossa querida irmã Pastora Lucília, Pastor
Obedes, que nos contactaram e ao nosso Pastor Presidente
Pastor Valadares, Pastora Milsolange, a todos os Pastores aqui
presentes, que Deus vos abençoe, e que essa canção possa
falar contigo neste momento.

(Apresentação de dois louvores)

O SR. SÓ NA BENÇA (Presidente) – Eu quero desejar e agra-
decer a todos os Pastores, amigos, irmãos, todas as igrejas
que se fizeram presentes. Cada um de nós, sentados mesmo,
o Pastor Joel vai fazer uma oração de encerramento e eu vou
dar também o término deste trabalho. Pastor Joel.

O SR. JOEL HOLDER – Quero saudar a todos com a paz do
Senhor Jesus e convidá-los para nossa oração de agradeci-
mento.

(Momento de oração)

O SR. SÓ NA BENÇA (Presidente) - Invocando a proteção
de Deus, declaro encerrada esta Sessão Solene. Convidamos
a todos para o coquetel que será servido no Salão Nobre desta
Assembleia Legislativa. Muito obrigado.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 18 minutos).

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

ATO Nº 469/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias no período de 20 a 22/07/2018, ao
servidor relacionado, que irá representar esta Casa de Leis
como participante do Workshop E Plataforma de Ensino a Dis-
tância - EAD - SABERES, em Brasília/DF, conforme Processo
nº. 00010401/2018-69.

Matrícula: 200164532
Nome: Valteir Geraldo Gomes de Queiroz
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 20 de Julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO       ARILDO LOPES DA SILVA
                Presidente                       Secretário Geral
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D O - e - A L E / R O

Extrato SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 024/
2016

Processo Administrativo nº. 02462/2016-69

Contratante:  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA – ALE/RO
Contratada:  LÉLIA MARIA CORREIA TELES

DO OBJETO:  1.1 O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a
PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 024/2016 em 04 (qua-
tro) meses, referente a locação de imóvel urbano situado à Rua
Duque de Caxias nº. 96-B bairro Arigolândia, desta cidade e
comarca, onde funciona o Departamento Médico e Odontológico
desta Assembleia Legislativa.

DO PRAZO:  2.1 Fica estabelecido para o presente TERMO
ADITIVO o prazo de prorrogação de 04 (quatro) meses, a contar
de 01 de agosto de 2018, ultimando-se em 30 de novembro de
2018.

DO VALOR:  3.1 Para atender o presente TERMO ADITIVO, foi
autorizada a despesa no valor  correspondente à R$ 23.260,68
(vinte e três mil duzentos e sessenta reais e sessenta e oito cen-
tavos), conforme nota de empenho nº. 2018NE01047 de 12/07/
2018 (fls.639).

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  4.1 As despesas decorrentes
do presente TERMO ADITIVO correrão à conta da seguinte pro-
gramação: Natureza da Despesa: 339036 - Programa de Trabalho:
01122102020620000 - Evento: 400091 - UO: 1001 - Nota de
Empenho: 2018NE01047 emitida em 12/07/2018 no valor de R$
23.260,68.

8.1 Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente
SEGUNDO TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado con-
forme, segue devidamente assinado pelas partes aditantes e em
três vias de igual teor, com visto do Senhor Advogado Geral Ad-
junto desta ALE/RO e registrado às fls. 26 do Livro de Registro de
Termos Aditivos do ano de 2018.

Porto Velho, 19 de julho de 2018.

Locatário: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
                    Deputado Mauro de Carvalho – Presidente
                    Arildo Lopes da Silva - Secretário-Geral

Locadora:  Lélia Maria Correa Teles - Proprietária

Visto:
Whanderley da Silva Costa
Advogado-Geral Adjunto – ALE/RO

TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO N. 009/2013
QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA
LEGISALTIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA ALE/
RO E EMPRESA JORNAL A G DE RONDONIA,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
(ALE/RO), inscrita CNPJ nº 04.794.681/0001-68, com sede na

Rua Major Amarantes, nº. 390 - Bairro Arigolândia, CEP: 76.801-
911 Porto Velho/RO, representado neste ato por seu Presiden-
te, Deputado MAURO DE CARVALHO, RG n. 287.641 SSP/RO,
CPF n. 220.095.402-63, e pelo Secretário Geral ARILDO LOPES
DA SILVA, brasileiro, servidor público, portador do RG n.
19.593.991 SSP-SP, e CPF n. 299.056.482-91, neste ato deno-
minado CONTRATANTE e de outro lado a empresa JORNAL A
G DE RONDÔNIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n. 14.515.552/
0001-47, estabelecida na Avenida Castelo Branco, n. 20820, Sala
01, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Cacoal/RO, neste ato
representada pelo Sr. JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS SOUSA,
brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 181.049.163-00 e RG n. 383.767
SSP/PI, através do Processo Administrativo n. 0472/2013-80,
resolvem celebrar o presente DISTRATO, sendo regido pelas clá-
usulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

O objeto do presente distrato é a rescisão do Contrato n.
009/2013, referente ao fornecimento e distribuição de exem-
plares de jornais.

CLÁUSULA SEGUNDA –DO AMPARO LEGAL

As partes resolvem, com fundamento no artigo n. 79, inciso II
da Lei n. 8.666/93 e Cláusula VII do Contrato n. 009/2013, de
plena anuência e de forma irrevogável, RESCINDIR e
DISTRATAR, todos os termos e obrigações do instrumento
contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – ENCERRAMENTO DO VÍNCULO

O vínculo entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
e a Empresa A. G. de Rondônia Ltda-ME dar-se-á por encerrado
a partir de 30 de maio de 2018, em virtude do Contrato n.
009/2013.

Parágrafo único – A rescisão amigável do contrato em epígrafe
será realizada sem ônus de qualquer natureza para as partes,
renunciando as mesmas o direito sobre o qual se fundou a rela-
ção jurídica pactuado em virtude de inexigibilidade de licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÃO FINAL

Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente
DISTRATO, emitido em 03 (três) vias, reconhecido e homolo-
gado, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamen-
te assinado pelas partes e com visto do Senhor Advogado
Geral desta Casa Legislativa, e registrado às fls. 13 (treze) do
Livro de Contratos do ano de 2018 da Advocacia Geral.

Porto Velho, 30 de maio de 2018.

Deputado MAURO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

 ARILDO LOPES DA SILVA
 Secretário-Geral – ALE/RO

José Evaristo dos Santos Sousa
Jornal AG de Rondônia

Visto:
          Celso Ceccatto
          Advogado Geral – ALE/RO

ADVOCACIA  GERAL


	TAQUIGRAFIA
	SUP. DE RECURSOS HUMANOS
	ADVOCACIA GERAL

		2018-07-30T12:50:55-0400
	ROBISON LUZ DA SILVA:16177274234




