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E R R A T A

No DO-e-ALE/RO Nº 28, Suplemento, de 19 de fevereiro de 2019,
página 437,

ONDE SE LÊ:

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

MEMBROS EFETIVOS
DEPUTADO JEAN OLIVEIRA
DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ
DEPUTADO LEBRÃO
DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER
DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - 1º SUPLENTE
DEPUTADO EDSON MARTINS - 2º SUPLENTE

LEIA-SE:

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

MEMBROS EFETIVOS
DEPUTADO JEAN OLIVEIRA
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ
DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO
DEPUTADO LEBRÃO

DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER
DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - 1º SUPLENTE
DEPUTADO EDSON MARTINS - 2º SUPLENTE

E R R A T A

No DO-e-ALE/RO Nº 28, Suplemento, de 19 de fevereiro de 2019,
na página 438,

ONDE SE LÊ:

COMISSÃO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ
DEPUTADO ALEX SILVA
DEPUTADO DR. NEIDSON
DEPUTADO ADAILTON FÚRIA
DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA - 1º SUPLENTE
DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - 2º SUPLENTE

LEIA-SE:

COMISSÃO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO ALEX REDANO
DEPUTADO CIRONE DEIRÓ
DEPUTADO ALEX SILVA
DEPUTADO DR. NEIDSON
DEPUTADO ADAILTON FÚRIA
DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA - 1º SUPLENTE
DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - 2º SUPLENTE

ONDE SE LÊ:

COMISSÃO DE DEFESA DA CRIANÇA,
 ADOLESCENTE, DA MULHER E DO IDOSO

LEIA-SE:

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA,
DO ADOLESCENTE,  DA MULHER E DO IDOSO
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ATA DA 2ª SESSÃO PREPARATÓRIA PARA ELEIÇÃO DA
MESA DIRETORA DO 1º BIÊNIO DE 2019 A 2021 DA 10ª

LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA

Em 1 de fevereiro de 2019

Presidência dos Srs.
ADELINO FOLLADOR - Deputado

LAERTE GOMES - Presidente

Secretariado pelos Srs.
ANDERSON PEREIRA - Deputado
ISMAEL CRISPIN - 1° Secretario

(Às 16 horas e 56 minutos é aberta a sessão)

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) –Invocando a
proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro
aberta a 2ª Sessão Preparatória da 10ª Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia para eleição da
Posse dos Membros da Mesa Diretora do 1º Biênio da 10ª
Legislatura.

Convidamos os senhores Deputados; Deputado Lebrão
para secretariar a reunião, 1º Secretário e o Deputado
Anderson, como 2º Secretário, também para auxiliar nos
trabalhos.

Senhores Deputados, de acordo com o artigo 5º do
Regimento Interno para concorrer aos cargos de membros da
Mesa Diretora, os candidatos devem requerer ao Presidente
da Sessão, o registro da Chapa completa com apoio de pelo
menos 8 Deputados. A votação será nominal e aberta. Vossas
Excelências poderão pegar o formulário do requerimento para
o registro das Chapas que se encontram sobre a Mesa e devolvê-
lo ao 1º Secretário da Sessão, devidamente preenchido.

Neste instante suspendo a Sessão pelo tempo necessário
para registro da Chapa com os candidatos a Presidente, 1º
Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º, 2º, 3º e 4º Secretário
da Mesa Diretora.

Está suspensa a Sessão, aguardamos o registro das
Chapas que vão concorrer. Está suspensa e vamos voltar aos
trabalhos daqui, gostaríamos de pedir desculpas ao povo
presente que está um pouco quente, mas, vamos procurar
acelerar os trabalhos para que não fique cada vez mais difícil
para vocês. Está suspensa a Sessão.

(Suspende-se a Sessão às 16 horas e 59 minutos,
reabrindo às 17 horas)

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Para dar
celeridade aos nossos trabalhos, está reaberta a Sessão.

Considerando que houve o registro da Chapa única. Solicitamos
ao Senhor 1º Secretário que proceda à leitura do registro da
Chapa única, denominada: Unidos por Rondônia.

O Deputado Anderson, o Secretário vai ler a chapa ora
apresentada aqui na Mesa e deferida por esta Mesa.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) –Excelentíssimo
Sr. Presidente, da Sessão Preparatória para a eleição dos
membros da Mesa Diretora do 1º biênio de 2019 a 2021 da
10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia. Os Senhores Deputados que o presente subscrevem,
nos termos do artigo 5º do Regimento Interno, requerem à
Mesa Diretora, o registro da Chapa de Candidatos aosCargos
de Membros da Mesa Diretora,para o primeiro biênio – 2019/
2021, da 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia.

Chapa Única, nome da Chapa: Unidos Por Rondônia:
- Presidente Laerte Gomes;
- 1ª Vice-Presidente Rosângela Donadon;
- 2ª Vice-Presidente Cássia Muletas;
- 1º Secretário Ismael Crispin;
- 2º Secretário Dr. Neidson;
- 3º Secretário Geraldo da Rondônia;
- 4º Secretário Edson Martins.

Lido o requerimento, senhor Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Diante da leitura
da Chapa, estando em consonância às exigências regimentais,
eu como Presidente, defiro o registro da Chapa denominada
“Unidos Por Rondônia”.

Orientação para o processo de votação.Em conformidade
aos procedimentos para eleição da Mesa Diretora, estabelecidos
no parágrafo 2º do artigo 5º do Regimento Interno; antes de
iniciarmos o processo de votação, devo informar Vossas
Excelências, que os Senhores Deputados e as Senhoras
Deputadas serão chamados para votação pela ordem alfabética
com o nome Parlamentar. Chamando a votar, o Deputado
proferirá no microfone o seu voto. Sendo o seu voto repetido
pelo 1º Secretário e anotado na folha de votação pelo 2º
Secretário. Encerrada a votação, os Secretários farão a
contagem, a totalização e o resultado da votação, será
promulgado pelo Presidente desta Sessão.

Feitos os devidos esclarecimentos, vamos dá início à
votação. Solicito ao 1º Secretário que proceda à leitura nominal
dos Senhores Deputados e Senhoras Deputadas e assim que
forem respondendo, o 2º secretário anotará o voto na folha
de votação.

1º Secretário, pode chamar os Deputados.

O SR. ANDERSON PEREIRA(2º Secretário) – Procede à
chamada nominal.

Deputado Adailton Fúria - PSD, como vota?

O SR. ADAILTON FÚRIA –SIM.

TAQUIGRAFIA



20 DE FEVEREIRO DE 2019Nº 29 437Pág.10ª 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

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado
Adelino Follador - DEM, como vota?

O SR. ADELINO FOLLADOR – SIM.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado
Aélcio da TV - PP, como vota?
O SR. AÉLCIO DA TV - Pela unidade do Parlamento, voto SIM.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) - Deputado Alex
Redano - PRB, como vota?

O SR. ALEX REDANO - Por uma Rondônia unida, eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) - Deputado Alex
Silva - PRB, como vota?

O SR. ALEX SILVA - Unidos por Rondônia, eu voto SIM,
Presidente, Chapa 1.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) - Deputado
Anderson Pereira - PROS, voto SIM.

Deputada Cássia Muletas, do PODEMOS, como vota?

A SRA. CÁSSIA MULETAS - Voto SIM, por “Unidos por
Rondônia”.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) - Deputado
Chiquinho da Emater - PSB, como vota?

O SR. CHIQUINHO DA EMATER - Voto SIM, Chapa 1,”Unidos
por Rondônia”.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) - Deputado
Cirone Deiró - PODEMOS, como vota?

O SR. CIRONE DEIRÓ - Voto SIM, “Unidos por Rondônia”.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado Dr.
Neidson - PMN, como vota?

O SR. DR. NEIDSON - Voto SIM,senhor Presidente, “Unidos
por Rondônia”.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado
Edson Martins - MDB, como vota?

O SR. EDSON MARTINS - VotoSIM, Senhor Presidente, “Unidos
por Rondônia”.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado
Eyder Brasil - PSL, como vota?

O SR. EYDER BRASIL - Voto SIM.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado
Ezequiel Neiva - PTB, como vota?

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Senhor Presidente, Ezequiel Neiva,
vota SIM, chapa 1, “Unidos por Rondônia”.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) –Deputado
Ezequiel Neiva - PTB, vota SIM.

Deputado Geraldo da Rondônia - PSC, como vota?

O SR. GERALDO DA RONDÔNIA - Voto SIM, Chapa 1, “Unidos
por Rondônia”.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado
Geraldo da Rondônia vota SIM.

Deputado Ismael Crispin - PSB, como vota?

O SR. ISMAEL CRISPIN - Pelo desenvolvimento de Rondônia,
eu voto pela união perfeita do Legislativo, Executivo, voto Chapa
1.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado
Ismael Crispin vota SIM.

Deputado Jair Montes - PTC, como vota?

O SR. JAIR MONTES - Presidente, Deputado Jair Montes, vota
Chapa 1,”Unidos por Rondônia”, SIM.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) –Deputado Jair
Montes vota SIM.

Deputado Jean Oliveira - MDB, como vota?

O SR. JEAN OLIVEIRA - Pelo diálogo, pela independência
harmônica e pela unidade do Parlamento com mais
representatividade as pessoas de Rondônia, eu voto Chapa 1,
“Unidos por Rondônia”.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) –Deputado Jean
Oliveira vota SIM.

Deputado Jhony Paixão - PRB, como vota?

O SR. JHONY PAIXÃO - Senhor Presidente, Jhony Paixão,
Chapa 1, “Unidos por Rondônia”, voto SIM.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado
Jhony Paixão vota SIM.

Deputado Laerte Gomes - PSDB, como vota?

O SR. LAERTE GOMES - Senhor Presidente, pela nossa unidade
do Parlamento, um Parlamento forte, voto Chapa 1, “Unidos
por Rondônia”.
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O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado
Laerte Gomes vota SIM.

Deputado Lazinho da Fetagro - PT, como vota?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO - Senhor Presidente, pela
unidade, voto SIM, Senhor Presidente.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) –Deputado
Lazinho da Fetagro vota SIM.

Deputado Lebrão - MDB, como vota?

O SR. LEBRÃO -Antes de encaminhar o meu voto; eu quero
deixar aqui registrado o agradecimento aos Deputados que
estavam conosco em uma outra Chapa e vou nominar aqui o
Deputado Fúria; Deputado Aélcio da TV; Deputado Lazinho da
Fetagro; Deputado Edson Martins; Deputado Luizinho Goebel e
Deputado Eyder Brasil. Eu quero parabenizar Vossas Excelências
que não têm vaidade própria e que todos entenderam que a
voz do povo é a voz de Deus e sem dúvida nenhuma, a maioria
optou por esta Chapa; então, eu jamais deixaria de votar nesta
Chapa e vou acompanhar o voto dos Pares e desejar que o
Estado de Rondônia faça um grande trabalho através do
Legislativo. Voto SIM, Senhor Presidente.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) - Deputado
Lebrão vota SIM.

Deputado Luizinho Goebel - PV, como vota?

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Senhor Presidente, abstenho o voto.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado
Luizinho Goebel - PV, se abstém.

Deputado Marcelo Cruz - PTB, como vota?

O SR. MARCELO CRUZ - Pela transparência que houve na
eleição da Chapa 1 e as conversações e o diálogo que foi o
nosso principal, eu voto na Chapa 1.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputado
Marcelo Cruz, PTB, vota SIM.

Deputada Rosângela Donadon - PDT, como vota?

A SRA. ROSÂNGELA DONADON -Senhor Presidente, voto SIM,
Chapa 1, “Unidos por Rondônia”.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Deputada
Rosângela Donadon, PDT, vota SIM.

Lido, senhor Presidente, a votação dos 24 deputados
presentes nesta Sessão.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Neste momento,
eu vou proclamar o resultado da votação.

Portanto, 23 votos SIM, favoráveis e 01 (uma) abstenção.
Foi eleita a Chapa nominada “Unidos por Rondônia”, Chapa 1.

Então, está eleita para gerir os destinos da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, no 1º biênio, 10ª Legislatura,
composta dos seguintes membros:Presidente Laerte Gomes;
1ª Vice-Presidente Rosângela Donadon; 2ª Vice-Presidente
Cássia Muletas; 1º Secretário Ismael Crispin; 2º Secretário
Dr. Neidson; 3º Secretário Geraldo da Rondônia; 4º Secretário
Edson Martins.

Antes de suspender esta Sessão, gostaria de
cumprimentar todas as pessoas aqui presentes; cumprimentar
a minha família, meus filhos que estão aqui; o Lucas; Nádia e
André; meu genro Moisés, minha nora, as duas noras,
Cassiane; meus netos; meus amigos que vieram aqui me
prestigiar, cada um de vocês e dizer que nós estamos aqui;
mais uma vez eu quero aqui elogiar a maneira que foi
construída essa chapa de consenso,de comum acordo,
parabenizar, o Legislativo com certeza vai ser muito forte com
essa união lá na Assembleia. Então, eu gostaria de deixar
essas palavras, dizer que o Estado de Rondônia pode se
orgulhar dos membros que têm, pelo trabalho que fizeram,
pela união, parabenizar o Deputado Lebrão pela sua
hombridade, parabenizar o Deputado Jean, o Deputado Laerte,
o Deputado Alex e todos os companheiros que a gente
participou deste diálogo, foi construído uma união naquela
Assembleia; eu tenho certeza que nós vamos estar lá em
comum acordo com o Governo do Estado, Tribunal de Justiça,
Ministério Público, tentando fazer o melhor para o Estado de
Rondônia; tenho 38 anos de vida pública, comecei em 82 e
graças a Deus sempre tentando fazer o melhor e vocês contem
comigo, vamos continuar trabalhando neste sentido. Quero
aproveitar e suspender a Sessão pelo tempo necessário para
a lavratura do Termo de Posse dos Membros da Mesa Diretora
que acaba de ser eleita.

Está suspensa a Sessão e o Deputado Laerte pode vir
presidir daqui a pouco os trabalhos como o novo Presidente
da Assembleia Legislativa, junto com os membros ora eleitos.
Um abraço, obrigado.

(Suspende-se esta Sessão às 17 horas e 14 minutos
ereabre-se às 17 horas e 22 minutos)

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Está reaberta a
Sessão. Solicito ao 1º Secretário que proceda à leitura do
Termo de Posse.

O SR. ANDERSON PEREIRA (2º Secretário) – Termo de
Posse nº 025/19. Termo de Posse da Mesa Diretora do 1º
Biênio da 10ª Legislatura. No dia 1º de fevereiro de 2019,
reuniram-se os Deputados Estaduais na 2ª Sessão Preparatória
da 10ª Legislatura, no plenário das deliberações com a sede
transferida nos termos da Resolução nº 405/18 na cidade de
Porto Velho, Capital do Estado; sob a presidência do Senhor
Deputado Adelino Follador, para a eleição e posse dos membros
da Mesa Diretora do 1º biênio da 10ª Legislatura, em
conformidade com o inciso II do artigo 28 da Constituição do
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Estado, combinado com o artigo 4º do Regimento Interno, após
o processo de votação, diante da proclamação do resultado
final da eleição, o senhor Presidente declarou eleita a Mesa
Diretora do 1º biênio da 10ª Legislatura para os respectivos
cargos composto pelos seguintes membros:Presidente
Deputado Laerte Gomes; 1ª Vice-Presidente Deputada
Rosângela Donadon; 2ª Vice-Presidente Deputada Cássia
Muletas; 1º Secretário Deputado Ismael Crispin; 2º Secretário
Deputado Dr. Neidson; 3º Secretário Deputado Geraldo da
Rondônia; 4º Secretário Deputado Edson Martins.

Em seguida, após a leitura e assinatura do Termo de
Posse, Excelentíssimo Senhor Presidente da Sessão, declarou
empossados os respectivos cargos, os membros da Mesa
Diretora do 1º biênio da 10ª Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, com o mandato de 1º de
fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2021.

Em continuação ao Termo de Posse de nº 25/19, em
firmeza lavrou o Termo que lido, achadoconforme, assinado
pelo Senhor Presidente da Sessão epelosmembros da Mesa
Diretora empossados esse ano. Plenário da Assembleia
Legislativa, 1º de fevereiro de 2019.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Convido os
membros da Mesa Diretora eleita, para assinatura do Termo
de Posse, aqui na Mesa e já solicito a cada membro que após
assinar o Termo de Posse, que permaneçam próximo a Mesa.
Todos os membros da Mesa então que foram anunciados já,
venham para poder assinar o Termo.

(Assinatura do Termo de Posse)
Considerando, que o Termo de Posse foi devidamente

lido e assinado; declaro empossados na qualidade de Membro
da Mesa Diretora dos respectivos cargos para 1º Biênio da 10ª
Legislatura, com mandato de 1º de fevereiro de 2019 a 31 de
janeiro de 2021.

Nesse momento, convido o Excelentíssimo Senhor
Presidente e demais membros que foram eleitos, empossados
a tomarem assento à Mesa e conduzirem os trabalhos até o
final desta Sessão e que Deus o abençoe.

(Às 17h26min, o Sr. Adelino Follador passa a
Presidência ao Sr. Laerte Gomes)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Senhores Deputados,
Senhoras e Senhores, familiares, amigos que estão aqui hoje
prestigiando esta Sessão Legislativa, a posse dos nossos
Deputados, gostaria de antes de nós encerrarmos esta Sessão
e abrirmos uma Extraordinária, eu gostaria aqui antes de falar
algumas palavras.

Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por tudo
que fez nesse processo, abrindo portas e caminhos para que
nós chegássemos até aqui hoje, com praticamente, com certeza
com a unanimidade. Agradecer a cada Deputado, a cada
Deputada, aos 24 Deputados que compõem esse Parlamento
pelo apoio, pelo voto para essa Mesa Diretora e pela confiança

que depositou em nós para administrarmos a Assembleia
Legislativa nesse 1º biênio. Agradecer a todos os Deputados
que desde quando se encerrou o processo eleitoral, começou-
se um diálogo, um diálogo de respeito, um diálogo republicano,
um diálogo onde foi feito tudo às claras, com candidaturas a
Deputados, com candidatura a Presidente colocadas e que
depois foram retiradas para estar aqui nesse consenso
apoiando, o Deputado Jean Oliveira, agradeço Vossa Excelência
ter retirado a sua candidatura; Deputado Lebrão, que colocou
aqui que também, era pré-candidato, agradeço o apoio, o voto;
o Deputado Eyder também da mesma forma que hoje apoiou a
nossa Chapa e votou; eu quero agradecer a Vossas Excelências,
agradecer aos Deputados, a todas Vossas Excelências que nos
tornamos nesse período, nos tornamos uma família, dialogando,
conversando e sempre de forma republicana e transparente,
sempre pensando no bem do Estado. Gostaria também de dizer
aqui à população que está aqui, ao povo que está aqui na
Assembleia, antes de falar algumas palavras, agradecer a
minha família, gostaria de dizer que de forma transparente,
na frente da sociedade, na frente da imprensa de Rondônia,
nós vamos fazer em seguida a eleição do 2º Biênio, para que
seja de uma forma transparente que esta Casa, a Assembleia
Legislativa vai fazer e importante salientar que quem não está
aqui nesta Mesa agora, quem está, não estará na Mesa no 2º
biênio. Uma alternância de poder que a gente pensa que é
salutar ao Poder Legislativo.

Gostaria de agradecer a minha família também, minha
esposa Suelen, meus filhos Laerte Filho, Ana Luíza, ao meu
pai que está aqui, João Gomes; a todos os amigos, parceiros,
vereadores, prefeitos, autoridades que estão aqui prestigiando
esse evento; aos nossos colegas ex-deputados que encerraram
o seu mandato agora, os que já tiveram e estão aqui também,
para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje, presidir
esse Poder Legislativo, despido de qualquer sentimento, despido
de qualquer vaidade estou aqui para cumprir com uma missão
que me foi confiada pelos nossos Deputados, pelos colegas
Deputados. Quero me comprometer com cada um de vocês,
aos Deputados, ao povo do meu Estado de Rondônia, que nós
vamos trabalhar de forma transparente, de forma séria e buscar
em todo momento o diálogo e a harmonia entre os Poderes.
Muitos, como o Governador Marcos Rocha disse: muito se fala,
muito se propaga, muitos que nem mandato têm se intitulam
em plantar fofocas, em plantar mentiras para tentar criar um
clima de animosidade entre o Poder Executivo e o Poder
Legislativo. Mas, nós somos eleitos representantes da sociedade
rondoniense, assim como o Governador também é. Então, com
a nossa maturidade que todos nós temos, com certeza não
vamos nos deixar infectar por isso e vamos buscar o diálogo,
vamos buscar o caminho para desenvolver o nosso Estado, o
respeito entre os Poderes; logicamente, a gente sabe que os
Poderes são independentes, mas, com respeito, com diálogo,
com certeza eles podem ser harmônicos e é isso que a
Assembleia Legislativa e é isso que a nossa gestão vai buscar.
A gente sabe das necessidades do Estado, sabe e conhece as
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carências que existem no Estado; hoje, um dos problemas
maiores que temos é a geração de emprego, temos que buscar
alternativas junto ao Governo do Estado, criar, investir
principalmente no setor produtivo que é o caminho aonde se
gera emprego, se gera riqueza. A Assembleia, eu não tenho
dúvida nenhuma, os nossos 24 Deputados, todos, todos somos
amigos, convivemos juntos aqui, vamos trabalhar num
pensamento só de ajudar o Estado a crescer, desenvolver e
gerar emprego.

Queria aqui a nossa Mesa Diretora agradecer pela
confiança de estar conosco e dizer a Vossas Excelências, que
os nossos desafios serão grandes, porém, eu conto com cada
uma de Vossas Excelências, com harmonia, com a lealdade,
com o respeito para que a gente possa seguir em frente, para
que a gente possa trilhar um caminho, um caminho que nos
leve ajudar Rondônia a se desenvolver. Do mais, eu quero
agradecer, agradecer a todos vocês, agradecer, agradecer a
todos vocês que vieram aí dos quatro cantos de Rondônia,
saibam que não vai iniciar uma guerra, saibam que não vai
iniciar uma disputa, saibam que nós vamos iniciar o diálogo, o
diálogo, o diálogo, Pastor Alex, sempre buscando o diálogo e o
respeito. O Poder Legislativo vai ter a estatura que tem e nós
vamos buscar cada vez mais fazer deste Poder Legislativo que
é a verdadeira Casa do Povo, pela sua representação e a sua
estatura merecida.

Quero deixar aqui um abraço ao ex-presidente Maurão
de Carvalho, que entregou esse Poder ontem, foi Presidente
por 04 anos, parabenizar pela sua gestão e a todos os Deputados
que participaram da legislatura anterior, saibam que esta Casa
é de vocês e que nós estaremos sempre lá para recebê-los.
Muito obrigado e que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê
discernimento e que Deus nos possa fazer cada vez mais
humildes para poder conduzir esse Poder Legislativo. Obrigado
e que Deus abençoe a todos.Gostaria, como nós estamos
encerrando a Ata e para convocar nova Sessão nós precisamos
encerrar a Ata. Se os Parlamentares já quiserem quando
encerrar a Ata, já fazer uso da palavra, a gente vai ganhando
tempo. O primeiro inscrito é o Deputado Lebrão, por ser o
Deputado mais votado do Estado, com a palavra Deputado por
três minutos.

O SR. LEBRÃO – Eu quero nesse momento cumprimentar todas
as pessoas que marcam aqui as suas presenças neste momento
especial para o nosso Estado de Rondônia e dizer que é uma
satisfação e uma honra muito grande ter todos vocês conosco,
participando nesse grande momento; cumprimentar aqui o
Presidente nesse momento juntamente com a Mesa Diretora,
o Deputado Laerte Gomes, desejar sucesso a Vossas
Excelências; que Vossas Excelências possam fazer o trabalho
que toda a população do Estado gostaria que acontecesse e eu
não tenho dúvidas de que vai acontecer porque é isso que nós
queremos. Façouma saudação especial a todos os Prefeitos
que estão aqui neste momento, em nome aqui do Prefeito
Mirandão lá de Costa Marques do meu Município, cumprimento
todos os Vereadores; quero fazer uma saudação especial ao
ex-prefeito, ex-deputado Jesualdo Pires que está ai neste
momento, prestigiando este momento, cumprimentar todos os

servidores da Assembleia Legislativa que são realmente que
fazem o grande trabalho deste Parlamento e para nós é motivo
de satisfação ter tido a oportunidade de ocupar por três
mandatos e agora caminhando para o quarto mandato, um
assento na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, isso
para mim e muito gratificante mesmo. Façouma saudação
especial a toda a nossa equipe, a equipe do nosso gabinete,
porque o Deputado é aquilo que o gabinete representa e sem
dúvida nenhuma, nós devemos o nosso trabalho, a nossa
equipe de retaguarda, que sem dúvida nenhuma, dá a condição
para que a gente possa exercer o nosso mandato.
Cumprimentar aqui todos os nossos familiares aqui,
cumprimentar todas as crianças em nome do Luquinha, meu
netinho, que é a cara do vovô, da Malú, da dona Neusa que é
a nossa matriarca, faz um grande trabalho, quarenta e três
anos juntamente conosco, a Dú que também acompanha neste
momento, faço uma saudação especial as Prefeitas em nome
da Lebrinha que também marca a sua presença neste momento
importante das nossas vidas, é um motivo muito grande mesmo
a gente ter a oportunidade de ter uma família, que sem dúvida
nenhuma, é a base de tudo, e, eu tive essa felicidade de ter a
minha família muito participativa que sem dúvida nenhuma
faz a maior parte do nosso trabalho. Quero aqui deixar
registrado também aos ex-deputados que participaram,
principalmente dessa gestão do Legislativo, desta última
legislatura que fez um brilhante trabalho e que infelizmente
não voltaram, mas, estão sendo substituídos pelos nossos
Deputados então que agora iniciam suas carreiras, a quem eu
desejo sorte, sucesso, tenho certeza que Vossas Excelências
farão a história de Vossas Excelências e deixarãoescritas nos
Anais do Estado de Rondônia e é isso que nós queremos que
aconteça.

Eu me sinto, de certa forma, muito gratificado, mesmo
porque eu acho que eu fui muito longe, Deputado Aélcio, na
política, ocupando por 4 mandatos consecutivos o cargo de 1º
Secretário, foi importante. Participei desde o início, juntamente
com o Jesualdo que está aqui neste momento, quando nós
implantamos um projeto e concluímos uma construção que foi
a construção da Assembleia Legislativa, que hoje é referência
em nível de Brasil, muito importante e me sinto muito feliz de
ter tido esta grande oportunidade. Quero deixar aqui registrado
e tecer alguns elogios ao nosso ex-presidente, Deputado
Maurão de Carvalho; que fez um brilhante trabalho à frente
do Legislativo do Estado nesta última legislatura e com que eu
tive a oportunidade de ficar como 1º Secretário pelos nossos
02 biênios, foi muito importante. Eu entendo que hoje Vossas
Excelências que ocupam a Mesa Diretora, recebem uma
Assembleia enxuta, uma Assembleia que se dúvida nenhuma
será muito fácil de conduzir, uma Assembleia que nós
finalizamos dentro de uma obra de R$ 118.715.381,52 (cento
e dezoito milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e oitenta
e um reais e cinquenta e dois centavos), 100% concluída e
paga. Isso é mérito de todos os Deputados que participaram
dessa história da construção desta Assembleia e que hoje
continuam fazendo os seus trabalhos.

Também transferimos para o Estado mais de R$
7.000.00,00 (sete milhões de reais), foi muito importante no
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Executivo, que somou muito e deixamos aí um
compromisso,Deputados, de mais R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões) para ajudar o Governo do Estado, isso é muito
importante. E eu fiz questão ontem de puxar também o nosso
saldo no dia 31/01/19, nós temos aí R$ 11.112.456,38 (onze
milhões, cento e doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis
reais e trinta e oito centavos), que é a nossa sobra de
orçamento. Mas, temos também obrigações a pagar de R$
1.757.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil) e
restos a pagar de R$ 2.157.000,00 (dois milhões, cento e
cinquenta e sete mil), mas, deixamos disponível no caixa da
Assembleia Legislativa, R$ 6.697.000,00 (seis milhões,
seiscentos e noventa e sete mil reais) que Vossas Excelências
têm condição de iniciar fazendo um grande trabalho, isso não
é mérito da Mesa Diretora, é mérito de todos os Deputados
que fizeram esse trabalho nessa última legislatura que foi muito
importante para o Estado de Rondônia. Então, eu encerro aqui
nesse momento agradecendo, hoje é dia de agradecimento,
eu quero agradecer todas as pessoas que direta ou
indiretamente participaram desta campanha, que nos honraram
com a maior votação do Estado de Rondônia, para mim é motivo
de satisfação, é motivo de orgulho; mas, o mérito sem dúvida
nenhuma é da população do Estado de Rondônia. E é com esta
vontade, é com essa garra que nós queremos fazer mais um
mandato, ajudando a melhorar a qualidade de vida de todas
as pessoas que escolheram o Estado de Rondônia para aqui
viver e aqui constituírem as suas famílias. E mais uma vez
agradecer os Deputados que estiveram conosco na nossa
caminhada, também concorrendo aqui ao cargo, aos cargos
da Mesa Diretora e que nós não tivemos êxito, mas, a vida da
gente, ela é constituída de grandes batalhas. Eu quero dizer
para vocês, que quando a gente perde uma batalha, a gente
cresce e a gente aprende, a gente enriquece os nossos
conhecimentos e aprende a vencer a guerra. É desta forma
que eu penso, é desta forma que eu trabalho, é desta forma
que eu sempre fiz dos meus mandatos e dizer a Vossas
Excelências, quem me conhece há muito sabe disso, Deputado
Laerte, a maior vitória eu tive na minha vida, foi uma derrota
que eu tive numa campanha para prefeito há muitos anos e
com isso o Estado de Rondônia, eu tenho certeza absoluta que
ganhou muito através dos nossos trabalhos, porque foi dali
que nós iniciamos o nosso trabalho no Legislativo. Então, eu
desejo a vocês sucesso, contem com o Deputado Lebrão,
estaremos firmes, fortes, juntos, trabalhando juntamente com
o Executivo para que a gente possa fazer com que o nosso
Estado continue sendo esse Estado pujante, o Estado que todos
aqueles que estão aqui escolheram para constituir as suas
famílias e aqui viver.

Então, encerro aqui agradecendo a 1ª Secretaria que
eu tive a oportunidade de conduzir por muitos anos, mais uma
vez ao nosso gabinete, aos servidores da Assembleia Legislativa
e dizer a vocês, aquele gabinete não pertence ao Deputado
Lebrão, nada mais sou do que instrumento, quero ser usado
da melhor forma possível. Estão todos convidados para tomar
um cafezinho com a gente. Vamos pedir para Deus que sempre
nos abençoe para que a gente não erre nas nossas ações.
Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Lebrão, obrigado pelas suas palavras. O segundo Orador
inscrito, é o Deputado Jean Oliveira que abriu mão nesse
momento para poder falar posteriormente. Então, com a
palavra agora o Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Gratidão, gratidão talvez seja a
forma mais mensurável de você reconhecer e agradecer por
tudo aquilo que você recebe e eu dedico neste momento a
gratidão aos meus eleitores, neste 4º mandato 16.999 votos.
Esse mandato que conquistamos, não é por vaidade e é
simplesmente para a gente ter oportunidade de poder levar
uma ambulância para um município, para que nós possamos
transportar os nossos enfermos, é a oportunidade de poder
levar um remédio para um município; aonde ele dilui a dor das
pessoas, é um mandato que serve para implantar uma UTI,
como no caso na cidade de Vilhena, que serve para salvar
vidas, é um mandato que atende os alunos da APAE, é um
mandato que atende as famílias carentes através da Assistência
Social e assim foram os mandatos que encerramos ontem e
se Deus quiser, assim será o mandato que está começando.
Sou grato a Deus por sempre me dá saúde, disposição,
discernimento e proteção. Sou muito grato aos meus familiares,
a todos os meus familiares, muito grato a todos os nossos
correligionários, os membros do meu partido, sou muito grato
aos candidatos que compuseram a nossa chapa, aqueles que
fizeram muitos votos e aqueles que fizeram poucos votos;
porque foi com a soma do voto de todos os membros da nossa
coligação, é que nós conseguimos formar uma grande bancada
na Assembleia Legislativa. Quero aqui agradecer aos prefeitos,
aos vice-prefeitos, aos vereadores, as autoridades eclesiásticas,
aos militares, a todos os civis, aos Secretários de Estado, aos
Secretários municipais, agradecer em especial à imprensa de
Rondônia, que muitas vezes a imprensa também é achacada.
Mas, graças a Deus eu tive oportunidade e o privilégio de sempre
ter o respeito da imprensa do meu Estado, de propagar as
boas notícias e as ações do esforço do nosso trabalho. Agradeço
em especial aos servidores públicos, os servidores públicos da
Assembleia, do Governo do Estado e dos municípios que com o
seu comprometimento de ajudar a sociedade sempre
conseguiram contribuir com o nosso mandato, com os projetos,
com a dedicação e tudo isso eu sou muito grato, porque os
servidores é que de fato permanecem sempre nas suas funções
e geram a máquina pública. Enfim, agradeço a todos que
contribuem de uma forma direta ou indireta para que este ato
que representa o desejo popular, os 24 Deputados que aqui
estão, alimentam acima de tudo a essência da democracia que
impera sobre o nosso País. Quero aqui agradecer, em seu nome
Lenilson Guedes, que se despede desta Casa, você que fez o
Cerimonial desde o Governo Teixeirão, até o dia de hoje, é
uma história viva de Rondônia, em seu nome eu mais uma vez
registro o meu reconhecimento a todos os servidores públicos,
em especial a todos aqueles que estão deixando o Parlamento
Estadual.

Quero cumprimentar aqui o homem que eu tenho uma
grande admiração, ex-governador João Cahulla, se todos os
homens tivessem a sua postura e perfil Cahulla, nós teríamos
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ATO Nº 18/2019-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que
disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução n° 327,
de 9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 20 a 21/02/2019,
ao Deputado Estadual FRANCISCO MENDE DE SÁ BARRETO
COUTINHO, cadastro nº200165402, conforme Processo nº.
0001772/2019-03.

Porto Velho - RO, 19 de Fevereiro de 2019.

LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 19/2019-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que
disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução n° 327,
de 9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 20 a 21/02/2019,
ao Deputado Estadual JHONY PEDRO DA PAIXÃO, cadastro
nº200165393, conforme Processo nº. 0001771/2019-01.

Porto Velho - RO, 19 de Fevereiro de 2019.

LAERTE GOMES             ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                    SECRETÁRIO GERAL

dias melhores em nosso Estado, em nosso País; em seu nome
eu registro agradecimento a todos os governadores que eu fiz
parte como Deputado Estadual na Assembleia Legislativa.
Governador Ivo Cassol; Governador João Cahulla; Governador
Confúcio Moura; Daniel Pereira e hoje o Governador Marcos
Rocha. Quero, nada mais, nada menos desejar aos meus Pares,
aos 23 colegas, homens e mulheres que vieram para este
mandato da 10ª Legislatura, que Vossas Excelências tenham
sucesso, que Vossas Excelências de fato tenham muito sucesso
para que Vossas Excelências consigam atender ao anseio
daquelas pessoas que confiaram o voto a cada um dos senhores
e senhoras. Encerrei o meu 3º mandato como um político
realizado e não tenho vergonha de dizer que sou político e é
esse mesmo desejo da alegria que eu tive dos mandatos
passados, é que eu desejo a Vossas Excelências; o voto para
lá, o voto para cá não interfere no desejo de sucesso para
cada um de dos senhores. Então, mais uma vez eu encerro o
meu discurso, eleito o 4º mandato de Deputado Estadual,
atribuindo a este mandato aquela senhorinha cabeça branca
que está ali, minha mãe, Dona Íris Goebel. Há 04 anos, neste
mesmo local, nesta mesma tribuna, eu disse que eu buscaria o
4º mandato, Jesualdo Pires e Cleiton Roque, meus colegas e
que em nome de vocês eu cumprimento todos os ex-deputados
estaduais, em nome do Katatal, todos os ex-secretários
estaduais. Eu não tinha mais motivação para política, mas, a
Dona Íris, minha mãe falou: “Luizinho, você não pode esmorecer,
você tem que continuar e eu quero que você busque o 4º
mandato para me honrar”. E eu fiz tudo de mim, eu trabalhei
dia e noite como nunca, fui para ruas, para os bairros, para
cidades e mão a mão com as pessoas e Deus me deu o privilégio
do 4º mandato para maior votação das que eu tive e tudo isso
eu devo a ela e o compromisso que eu faço ao povo do meu
Estado de Rondônia, é que ela com 80 anos de idade, ainda
cuida dos seus 09 filhos, ela com 80 anos de idade, renovou
habilitação há poucos dias, ela com 80 anos de idade trabalha
das 06 horas da manhã, às 10 horas da noite, faz bolacha e
vende na rua; é a lavadeira, é a cozinheira, é a costureira e é
a faxineira da casa e esta mesma força de trabalho que eu
herdei, é a mesma força de trabalho que eu vou dedicar nesse
mandato para retribuir ao povo de Rondônia o que o povo já
fez por mim. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Neste momento, neste
momento eu suspendo a Sessão pelo tempo necessário para
finalização da Lavratura da Ata desta Sessão. Está suspensa a
Sessão.

(Suspende-se esta Sessão às17 horas e 55 minutos e
reabre-se às 17 horas e 56 minutos)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Reabre em seguida a
Sessão e solicito ao 1º Secretário que proceda à leitura da Ata
desta Sessão.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Procede à leitura
da Ata da Sessão anterior.

Lida a Ata, Sr. Presidente.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) - Lida a Ata e nos termos
do artigo 7º do Regimento Interno, submeto à apreciação do

Plenário, a Ata que acabou de ser lida. Os Deputados que
aprovaram permaneçam como se encontram e os contrários
se manifestem. Está aprovada. Vai ao Expediente.

E nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a Sessão convoco as Sras. Deputadas
e os Srs. Deputados, para outra Sessão Preparatória para em
seguida para a eleição da Mesa Diretora para o 2° Biênio dessa
Legislatura.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 02 minutos)
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