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SESSÃO SOLENE DE POSSE DO SENHOR GOVERNADOR 
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PRESIDENTE: SR. ALEX REDANO
SECRETÁRIO: SR. CIRONE DEIRÓ

O SR. EDIELSON SOUZA (Mestre de Cerimônias) – 
Senhoras e senhores, daremos início neste momento 
à Sessão Solene de Posse desta tarde. Pedimos a to-
dos que se acomodem. Vamos iniciar a Sessão Solene.
Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início à So-
lenidade de Posse do Senhor Marcos José Rocha dos 
Santos, no cargo de Governador do Estado de Rondônia, 
e do Senhor Sérgio Gonçalves da Silva, no cargo de Vi-
ce-Governador do Estado.
Convidamos neste momento para compor a Mesa Dire-
tora, o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Alex 
Redano, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
de Rondônia. O Excelentíssimo Senhor Deputado Esta-
dual Cirone Deiró, 1º Secretário da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Dando 
sequência, daqui a pouco receberemos o Excelentíssimo 
Governador eleito, Coronel Marcos Rocha, assim, como 
o Vice-Governador eleito. 
Seguimos neste momento, convidando o Senhor Desem-
bargador Roosevelt Queiroz Costa, neste ato represen-
tando o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Con-
vidamos o Senhor Ivanildo de Oliveira, Procurador–Geral 
de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia; 
o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Edilson de Sousa, 
Corregedor, neste ato o Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia; o Excelentíssimo Juiz de Direito Senhor Ede-
nir Sebastião Albuquerque da Rosa, neste ato o Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de Rondônia.
  
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Invocando a prote-
ção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro 

aberta a Sessão Solene da 10ª Legislatura da Assembleia 
Legislativa para posse dos Excelentíssimos Senhores Go-
vernador e Vice-Governador do Estado de Rondônia. 
Solicito ao Senhor 1º Secretário Cirone Deiró que proce-
da à leitura da Resolução nº 510/2022, que transfere a 
sede da Assembleia Legislativa.

O SR. CIRONE DEIRÓ (1º Secretário) – “RESOLUÇÃO 
Nº 510/2022, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022. Transfere 
a sede do Poder Legislativo para a realização da posse 
do Governador e Vice-Governador do Estado e para as 
Sessões Preparatórias da 11ª Legislatura. 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔ-
NIA aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução: 
Art. 1º Fica transferida a sede do Poder Legislativo:
I - no dia 1º de janeiro de 2023, para as dependências 
do Teatro Estadual Palácio das Artes de Rondônia, lo-
calizado na Avenida Presidente Dutra, nº 4183, Bairro 
Olaria, no município de Porto Velho, para a realização 
da Sessão de Posse de Suas Excelências o Governador e 
Vice-Governador do Estado; e 
II - no 1º dia de fevereiro de 2023, para as dependên-
cias da Casa de Eventos Talismã 21, localizada na Aveni-
da Mamoré, nº 530, Bairro Três Marias, no município de 
Porto Velho, para a realização das Sessões Preparatórias 
da 11ª Legislatura. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Assembleia Legislativa, 23 de novembro de 2022.
Deputado Alex Redano
Presidente – ALE/RO.”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido a todos 
para ficarem de pé para recebermos o Governador e o 
Vice-Governador eleitos e diplomados pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral - TRE. 
Solicito aos nobres Deputados Ismael Crispin e Lebrão 
para acompanharem Suas Excelências o Senhor Gover-
nador e Vice-Governador até a Mesa Diretora.
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O SR. EDIELSON SOUZA (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhoras e Senhores, o Senhor Presidente convida a todos 
a permanecerem em pé para acompanharmos a execu-
ção do Hino Nacional pela Orquestra Villa-Lobos, de Por-
to Velho, sob a regência do maestro Marcelo Yamazaki.

(Execução do Hino Nacional)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Solicito que o Mes-
tre de Cerimônias registre a presença das demais au-
toridades que estão nesta Sessão Solene. E quebro um 
pouquinho o protocolo para cumprimentar todos os de-
putados eleitos presentes aqui também que assumirão 
no dia 1º de fevereiro. Sejam todos bem-vindos.

O SR. EDIELSON SOUZA (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhoras e senhores, neste momento, queremos agrade-
cer e registrar a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Deputados Estaduais eleitos Cássio Gois; Dra. Taíssa 
Sousa Ribeiro, do SINPOL; Gislaine Lebrinha. E ainda o 
Senhor Deputado Estadual eleito Delegado Rodrigo Ca-
margo; o Senhor Lucas Torres, também Deputado Esta-
dual eleito. 
Queremos seguir registrando e agradecendo a presen-
ça da Excelentíssima Senhora Carla Redano, Prefeita do 
Município de Ariquemes, na pessoa de quem agradece-
mos a presença de todos os prefeitos. A Excelentíssima 
Senhora Vereadora Rosária Helena, Presidente da União 
de Câmaras de Vereadores de Rondônia (UCAVER), na 
pessoa de quem registramos a presença de todos os 
vereadores; a Excelentíssima Senhora Jaqueline Cassol, 
Deputada Federal da bancada de Rondônia; o Senhor 
Deputado Federal eleito Dr. Fernando Máximo; o Exce-
lentíssimo Senhor Dr. José Gomes de Melo, Conselheiro 
aposentado do Tribunal de Contas do Estado de Rondô-
nia; Senhor Ronaldo de Souza Garcia, representando o 
CENSIPAM; o Pastor Sérgio Eduardo, representando a 
Congregação Batista Brasileira; o Senhor Alessandro Ma-
cedo, Diretor Técnico do Sebrae/Rondônia; o Excelentís-
simo Senhor Júnior Gonçalves, Chefe da Casa Civil, na 
pessoa de quem agradecemos a presença de todos os 
Secretários de Estado nesta ocasião; o Senhor Eduardo 
Fumyari Telles Valente, Diretor Administrativo Financei-
ro do Sebrae; o Senhor Rommel Pessoa Dantas, Supe-
rintendente da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia; 
o Excelentíssimo Promotor de Justiça Éverson Antônio 
Pini, Presidente da Associação do Ministério Público do 
Estado de Rondônia; Dr. Rafael Fernandes Souza Dan-
tas, Superintendente da Polícia Federal no Estado; a 
Excelentíssima Senhora Controladora-Geral Adjunta do 
Município de Porto Velho, Dra. Louise Fernanda Oliveira 
Araújo Gomes; o Senhor Augusto Silva, Superintendente 
do IPHAN.
O Excelentíssimo Senhor Coronel-Aviador Danilo Popp 
Lucas, Comandante da Base Aérea de Porto Velho; Se-
nhor João Marcos de Siqueira, Superintendente da FU-
NASA; o Senhor Gustavo Serbino, Secretário Municipal 
de Agricultura de Porto Velho (SEMAGRIC); o Pastor 
Nelson Luchtenberg, Pastor Presidente das Assembleias 

de Deus, de Porto Velho; o Subsecretário de Política Go-
vernamental e Institucional, neste ato representando a 
Prefeitura do Município de Porto Velho, o senhor Jona-
than Pacheco; o Reverendíssimo Senhor Padre Miguel 
Fernandes Ramos de Moura, representando a Arquidio-
cese de Porto Velho; a Excelentíssima Senhora Janile-
ne Vasconcelos de Melo, Ex-Governadora do Estado de 
Rondônia; o Senhor João Altair Caetano dos Santos, Se-
cretário Municipal da Fazenda de Porto Velho; o Senhor 
Eduardo Pires, Diretor da EMDUR. 
E ainda registrar e agradecer a presença da Senhora 
Nayara Lúcia de Lima, Chefe da Casa Civil de Ouro Preto 
Do Oeste; o Senhor João Batista Nogueira, Superinten-
dente da SPU/Rondônia; ainda, o Senhor Presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Mar-
celo Thomé de Almeida; o Senhor Devanildo Santana, 
Subsecretário Adjunto do Governo da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Velho; a Senhora Lúcia Helena de Oli-
veira Wadt, Chefe-Geral da EMBRAPA/Rondônia; Senhor 
Veador Márcio Pacele, Presidente da Câmara Municipal 
de Porto Velho; Senhora Raísa Tavares Thomaz, Subse-
cretária Municipal de Planejamento de Porto Velho; o 
Senhor Paulo Guilherme Salvador Wadt, Coordenador de 
Pesquisa da CEPLAC/Rondônia. 
Ainda, agradecer e registrar a presença do Major-Avia-
dor André Gustavo Alves da Silva, representando o Co-
mandante do 2º e 3º Grupo de Aviação da Base Aérea 
e o Tenente-Coronel Aviador Leonardo Bezerra Salim, 
Comandante do 2º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Solicito ao Senhor 
1º Secretário que proceda à leitura do Diploma do Go-
vernador do Estado de Rondônia pelo Tribunal Regional 
Eleitoral – TRE.

O SR. CIRONE DEIRÓ (1º Secretário) – “PODER JUDI-
CIÁRIO DA UNIÃO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE RONDÔNIA. 
Pela vontade do povo expressa nas urnas em 30 de 
outubro de 2022, o candidato pela Coligação Compro-
misso, Trabalho e Fé “44-UNIÃO/ 10-REPUBLICANOS/ 
70-AVANTE/ 15-MDB/ 51-PATRIOTA/ 20-PSC/ Federação 
PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)”, Marcos José Ro-
cha dos Santos foi eleito Governador de Rondônia. 
Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-
-lhe o presente Diploma que o habilita à investidura no 
cargo. 
Porto Velho, 15 de dezembro de 2022.
Desembargador Paulo Kiyochi Mori – 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral - Rondônia”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Senhor 
Secretário. Eu quero saudar as pessoas que estão na 
Mesa. Cumprimentar o nosso Governador, o nosso Vice-
-Governador; cumprimentar o Deputado Cirone; o Ex-
celentíssimo Senhor Desembargador Roosevelt Queiroz, 
que está representando neste ato o Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia. Obrigado pela presença. Que-
ro cumprimentar também o Senhor Ivanildo de Olivei-
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ra, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do 
Estado de Rondônia. Obrigado pela presença. Também, 
representando o Tribunal de Contas do Estado de Ron-
dônia, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Corregedor 
Edilson de Sousa. E também compondo a Mesa, o Se-
nhor Dr. Edenir Sebastião Albuquerque, Juiz de Direito, 
neste ato representando o Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Rondônia.
Neste momento, solicito a todos que fiquem de pé e 
convido o Vossa Excelência o Governador Marcos José 
Rocha dos Santos para prestar o compromisso constitu-
cional de Governador do Estado de Rondônia.

O SR. MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS – “Prometo 
manter, defender e cumprir as Constituições Federal e 
Estadual, observar as leis, promover o bem geral e de-
sempenhar com lealdade as funções de Governador do 
Estado de Rondônia.”

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Neste momento, 
nos termos do inciso XI, do artigo 29 da Constituição 
Estadual, declaro empossado no cargo de Governador 
do Estado de Rondônia o Excelentíssimo Senhor Marcos 
José Rocha dos Santos. Parabéns, Senhor Governador.
Solicito ao 1° Secretário que proceda à leitura do Termo 
de Posse do Excelentíssimo Senhor Marcos José Rocha 
dos Santos, no cargo de Governador do Estado de Ron-
dônia.

O SR. CIRONE DEIRÓ (1°Secretário) – “TERMO DE POS-
SE – GOVERNADOR/2023. 
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor Marcos José 
Rocha dos Santos no cargo de Governador do Estado de 
Rondônia.
No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e três, no Plenário das Deliberações, em Sessão 
Solene, perante a Assembleia Legislativa, que teve a sua 
sede transferida nos termos da Resolução nº 510/2022, 
sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado 
Alex Redano -Presidente, e secretariado pelo Senhor 
Deputado Cirone Deiró - 1° Secretário, autoridades, fa-
miliares, convidados e pessoas do povo, compareceu o 
Excelentíssimo Senhor Marcos José Rocha dos Santos 
para tomar posse no cargo de Governador do Estado 
de Rondônia, conforme disposto no artigo 57 da Consti-
tuição do Estado, combinado com o artigo 265 do Regi-
mento Interno. Após a abertura dos trabalhos, a leitura 
da Resolução nº 510/2022, e a condução do empossan-
do até a Mesa que apresentou o Diploma de Governador 
do Estado de Rondônia, expedido pelo Tribunal Regional 
Eleitoral – TRE, e a Declaração de Bens e Renda. Após 
a leitura do Diploma, o Excelentíssimo Senhor Marcos 
José Rocha dos Santos, perante os Deputados Esta-
duais e demais autoridades, familiares, convidados 
e pessoas do povo, prestou o seguinte compromis-
so constitucional: “Prometo manter, defender e cum-
prir as Constituições Federal e Estadual, observar as 
leis, promover o bem geral do povo de Rondônia e 
desempenhar com lealdade e integridade as funções 

de Governador do Estado de Rondônia”. 
Ato contínuo, o Excelentíssimo Senhor Presidente da As-
sembleia Legislativa, nos termos do inciso XI do artigo 
29 da Constituição Estadual, declarou o Excelentíssimo 
Senhor Marcos José Rocha dos Santos empossado no 
cargo de Governador do Estado de Rondônia. 
Em firmeza, lavrou-se o presente Termo de Posse que, 
depois de lido e achado conforme, segue assinado 
pelo Governador empossado, pelo Presidente da As-
sembleia Legislativa, Membros da Mesa Diretora pre-
sentes e demais autoridades componentes da Mesa 
que queiram assinar.”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido, primeira-
mente, o Senhor Governador Marcos Rocha para assinar 
o Termo de Posse. 

O SR. EDIELSON SOUZA (Mestre de Cerimônias) – Neste 
momento, o Excelentíssimo Senhor Governador do Esta-
do recebe os cumprimentos das autoridades que com-
põem a Mesa.

 O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido os demais 
Membros da Mesa para assinarem como testemunhas 
deste ato.
Solicito ao Senhor 1º Secretário que proceda à leitura 
do Diploma do Vice-Governador do Estado de Rondônia 
pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE.

O SR. CIRONE DEIRÓ (1º Secretário) – “PODER JUDI-
CIÁRIO DA UNIÃO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE RONDÔNIA. 
Pela vontade do povo expressa nas urnas em 30 de 
outubro de 2022, o candidato pela Coligação Compro-
misso, Trabalho e Fé “44-UNIÃO/ 10-REPUBLICANOS/ 
70-AVANTE/ 15-MDB/ 51-PATRIOTA/ 20-PSC/ Federação 
PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)”, Sérgio Gonçalves 
da Silva foi eleito Vice-Governador de Rondônia. 
Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-
-lhe o presente Diploma que o habilita à investidura no 
cargo. 
Porto Velho, 15 de dezembro de 2022.
Desembargador Paulo Kiyochi Mori – 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral - Rondônia”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Solicito a todos que 
fiquem em pé e convido Vossa Excelência Vice-Governa-
dor Sérgio Gonçalves para prestar o compromisso cons-
titucional de Vice-Governador do Estado de Rondônia. 

O SR. SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA – “Prometo man-
ter, defender e cumprir as Constituições Federal e Esta-
dual, observar as leis, promover o bem geral e desem-
penhar com lealdade as funções de Vice-Governador do 
Estado de Rondônia”.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Neste momento, 
nos termos do inciso XI do artigo 29, da Constituição 
Estadual, declaro empossado no Cargo de Vice-Gover-
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nador do Estado de Rondônia o Excelentíssimo Senhor 
Sérgio Gonçalves.
Solicito ao 1º Secretário que proceda à leitura do Termo 
de Posse do Excelentíssimo Senhor Sérgio Gonçalves no 
cargo de Vice-Governador do Estado de Rondônia. To-
dos podem sentar.

O SR. CIRONE DEIRÓ (1° Secretário) – “TERMO DE 
POSSE – VICE-GOVERNADOR/2023. 
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor Sérgio Gon-
çalves da Silva, no cargo de Vice-Governador do Estado 
de Rondônia.
No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e três, no Plenário das Deliberações, em Sessão 
Solene, perante a Assembleia Legislativa, que teve a sua 
sede transferida nos termos da Resolução nº 510/2022, 
sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado 
Alex Redano -Presidente, e secretariado pelo Senhor 
Deputado Cirone Deiró - 1° Secretário, autoridades, fa-
miliares, convidados e pessoas do povo, compareceu o 
Excelentíssimo Senhor Sérgio Gonçalves da Silva, para 
tomar posse no cargo de Vice-Governador do Estado de 
Rondônia, conforme disposto no artigo 57 da Constitui-
ção do Estado, combinado com o artigo 265 do Regi-
mento Interno. Após a abertura dos trabalhos, a leitura 
da Resolução nº 510/2022, e a condução do empossan-
do até a Mesa que apresentou o Diploma de Governador 
do Estado de Rondônia, expedido pelo Tribunal Regional 
Eleitoral – TRE, e a Declaração de Bens e Renda. Após 
a leitura do Diploma, o Excelentíssimo Senhor Sérgio 
Gonçalves da Silva, perante os Deputados Estaduais e 
demais autoridades, familiares, convidados e pessoas do 
povo, prestou o seguinte compromisso constitucional: 
“Prometo manter, defender e cumprir as Constituições 
Federal e Estadual, observar as leis, promover o bem 
geral do povo de Rondônia e desempenhar com lealdade 
e integridade as funções de Vice-Governador do Estado 
de Rondônia”. 
Ato contínuo, o Excelentíssimo Senhor Presidente da As-
sembleia Legislativa, nos termos do inciso XI do artigo 
29 da Constituição Estadual, declarou o Excelentíssimo 
Senhor Sérgio Gonçalves da Silva empossado no cargo 
de Vice-Governador do Estado de Rondônia. 
Em firmeza, lavrou-se o presente Termo de Posse que, 
depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo 
Vice-governador empossado, pelo Presidente da As-
sembleia Legislativa, Membros da Mesa Diretora pre-
sentes e demais autoridades componentes da Mesa 
que queiram assinar.”.
Lido, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido, neste 
momento, a Sua Excelência, o Senhor Vice-Gover-
nador do Estado de Rondônia, para assinar o Termo 
de Posse. E após, os demais membros da Mesa que 
queiram também assinar.

O SR. EDIELSON SOUZA (Mestre de Cerimônias) – Neste 
momento, o Excelentíssimo Senhor Vice-Governador do 

Estado Sérgio Gonçalves da Silva recebe os cumprimen-
tos das autoridades que compõem a Mesa.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido, neste mo-
mento, eu concedo a palavra ao Senhor Deputado Esta-
dual Jean Oliveira, que fará o uso da palavra em nome 
do Poder Legislativo. Pode ficar à vontade.

O SR. JEAN OLIVEIRA (1° Vice-Presidente) – Boa tarde a 
todos. Quero aqui iniciar os cumprimentos ao Presidente 
Alex Redano, em nome de todos os colegas deputados, 
também os colegas deputados eleitos que, a partir do 
dia 1º de fevereiro, irão tomar posse e estarão junto 
conosco nessa missão de ser parlamentar pelo Estado 
de Rondônia. 
Quero saudar o nosso Governador empossado, reelei-
to Governador Coronel Marcos Rocha. Cumprimentar o 
Vice-Governador Sérgio Gonçalves. Cumprimentar o 1º 
Secretário Deputado Cirone Deiró. Cumprimentar o Se-
nhor Desembargador, representando nesse ato o Tribu-
nal de Justiça de Rondônia, o Desembargador Roosevelt 
Queiroz. Cumprimentar o Senhor Ivanildo de Oliveira, 
representando aqui os membros do Ministério Público, 
como Procurador-Geral de Justiça. Cumprimentar o Se-
nhor Conselheiro Edilson Sousa, Corregedor, neste ato 
representando do Tribunal de Contas do Estado e o Ex-
celentíssimo Senhor Edenir Sebastião Albuquerque, Juiz 
de Direito, representando o Tribunal Regional Eleitoral. 
Senhoras e senhores que estão aqui presentes vendo 
esse ato da democracia. Vivendo este momento ímpar 
na história do Estado de Rondônia. Tenho a certeza ab-
soluta que na mente dos senhores passa um filme diante 
desse momento. A chegada até aqui confirma a conquis-
ta nas ruas, nos bairros, nas cidades, em todo o Estado 
de Rondônia. Hoje, nós estamos confirmando a vontade 
do povo do Estado de Rondônia em ter o Coronel Marcos 
Rocha como governador por mais quatro anos. 
E em nome do povo de Rondônia, representando o Par-
lamento rondoniense que faz a luta pela justiça, pelo 
equilíbrio da sociedade para corrigir as distorções, dimi-
nuir as desigualdades de nós, deputados - falando em 
nome da Assembleia Legislativa -, desejamos um ótimo 
governo, que sejam mais quatro anos de prosperida-
de, de avanço, de progresso. Nós tivemos uma relação 
harmônica e independente, o que prova o respeito e o 
reconhecimento pelo seu trabalho. 
Eu, em nome de todos os deputados, dou as boas-vin-
das aos próximos, mais quatro anos de muito trabalho, 
de muita conquista para a nossa sociedade rondonien-
se, para o nosso Estado. Muito obrigado a todos, muito 
obrigado, senhores deputados, pela confiança em me 
conceder a oportunidade. E para encerrar, eu digo uma 
coisa que sempre carreguei comigo: a humildade, a sim-
plicidade e a compaixão sempre vão vencer a arrogân-
cia, a soberba e a empatia.  Muito obrigado.

 O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, nobre 
deputado Anderson Oliveira pelo belo discurso. 
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O SR. EDIELSON SOUZA (Mestre de Cerimônias) – 
Queremos, neste momento, registrar a presença da 
Excelentíssima Senhora Cláudia de Jesus, Deputada 
Estadual eleita. 

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Eu quero pedir per-
missão aos deputados presentes para quebrar o proto-
colo do Regimento Interno, que é somente o Governa-
dor que fala. Mas, eu vejo nessa campanha a união de 
vocês nas ruas. Então, Governador, com a sua permis-
são, eu quero quebrar o protocolo e convidar também 
para fazer o uso da palavra o Vice-Governador Sérgio 
Gonçalves. Por favor.

O SR. SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA - Boa tarde a to-
dos. Boa tarde, Presidente Alex Redano; o nosso Gover-
nador Marcos Rocha, em nome de quem eu cumprimen-
to todas as autoridades da Mesa. Confesso que eu não 
preparei algo para falar, porque não estava esperando 
falar, mas o Presidente me deu esse presente e confesso 
que eu estou muito emocionado de estar aqui hoje, de 
ter participado de uma campanha. Vim de quatro anos 
como Secretário de Desenvolvimento Econômico, apren-
di muito nos quatro anos como Secretário. Agradeço 
muito a confiança do Governador. Eu tenho experiência 
de gestão privada, mas na gestão pública eu cheguei 
no governo sem a experiência da gestão pública. Mas, a 
gestão privada ajudou muito. Eu aprendo rápido. Essa é 
a característica da família.
Agradecer a minha família que está aqui presente; aos 
meus pais, seu José Gonçalves, minha mãe Benedita. 
Queria que ficassem de pé. Meu pai me ensinou a tra-
balhar. Tudo o que eu aprendi com o trabalho desde os 
sete anos de idade, eu devo a este casal, todo o apren-
dizado do valor ao trabalho. E esse aprendizado, graças 
a Deus, eu trouxe para dentro do governo. Obrigado, 
pai e mãe.
Agradecer a minha família que aqui está também, o meu 
irmão, Fábio Gonçalves; minha esposa, Noemi; meus fi-
lhos Gabriel e Sérgio Filho; os meus amigos – tem ami-
gos de infância que aqui estão; pastores. Não vou me 
alongar, mas eu acho que a palavra é “gratidão” - não é, 
Governador? -, a palavra é “gratidão”. 
Eu quero agradecer a todas as lideranças que aqui es-
tão, que eu sei que tem muitas lideranças que ajudaram 
a construir a reeleição do Governador. 
Eu nunca tinha participado de uma campanha. Aprendi. 
Esses 60 dias foram a melhor experiência que eu já tive 
na minha vida, como pessoa, como empresário, e até 
como político. Uma vez, em Vilhena, saindo de uma reu-
nião, logo no começo do 1º turno, uma pessoa me puxa 
pelo braço, saindo pelo carro, e fala bem assim, Gover-
nador: “Eu não ia votar nesse Marcos Rocha, não”. Aí, 
olhou bem para mim, assim, esse senhor e falou: “Olha, 
você nem é político”. E naquela fração de segundo, eu 
pensei: “Será que é um elogio ou é uma crítica?”. Eu to-
mei como um elogio. “E por causa dessa característica, 
eu vou votar no Marcos Rocha. Você nem é político.” 
Eu tive inúmeras experiências conversando com inúme-

ras pessoas. E muita gente falou para mim: “Ah, você vai 
ouvir pedidos, pedidos, pedidos, muitos pedidos”. Mas 
eu ouvi, de cada 100 pessoas que eu ouvi, praticamente 
tudo a gente aproveitou, tudo soou no meu ouvido como 
algo que vai contribuir muito para a gente fazer ges-
tão pública daqui para frente, no que depender de mim, 
para auxiliar e apoiar o nosso Governador. 
A reeleição do Governador, para mim, tem a ver com 
aquela palavra da Bíblia: a gente tem um caminho es-
treito e tem um caminho largo. O “44”, para mim, era 
o caminho estreito, o caminho mais difícil, talvez até 
menos atrativo, mas é o caminho certo, é o caminho 
estreito. E tinha um outro caminho. Graças a Deus, o 
povo de Rondônia escolheu o “44”, o caminho estreito, 
que a gente tem, eu sempre acreditei, falava com o Go-
vernador agora há pouco ali atrás, nunca gostei de falar 
em público, mas tive que falar 60 dias direto, de seis da 
manhã até três da madrugada, para mim ficou fácil, por 
quê? Porque eu sempre acreditei no projeto do Governa-
dor Marcos Rocha, porque eu vi por dentro a motivação 
do nosso Governador. 
E eu sempre falei isso na campanha, que uma das gran-
des diferenças do caminho estreito para o caminho largo 
é a motivação real que o nosso Governador tem, que é 
fazer de Rondônia um lugar melhor para a gente viver 
e trabalhar, e não um projeto de poder pessoal, não um 
projeto que defende interesses econômicos específicos. 
Há um interesse real, na pessoa do nosso Governador, 
que desde a primeira vez que ele me convidou para en-
trar no governo, que foi esse o verdadeiro motivo que 
eu entrei e aceitei o convite dele, pela credibilidade da 
pessoa dele. E na campanha, foi fácil para mim defender 
isso, porque eu vi por dentro. É fácil a gente falar quan-
do a gente acredita. 
Então, encerrando, eu quero agradecer às inúmeras li-
deranças do nosso Estado que trabalharam em prol da 
reeleição do nosso Governador, e muitas delas, a grande 
maioria, a esmagadora maioria, trabalharam no anoni-
mato, longe dos holofotes, longe dos flashs, longe das 
fotografias. Essas lideranças contribuíram e muito para 
a reeleição do nosso Governador. E eu quero agradecer 
a todas as lideranças que estão aqui que trabalharam 
— e trabalharam muito, que eu sei, e tem muitos aqui 
— e que fizeram toda a diferença — toda a diferença! A 
reeleição do Governador não se deveu a um salvador da 
pátria. A reeleição do Governador se deveu a um traba-
lho de uma equipe, de muita gente, de Secretários, de 
lideranças, sendo políticas ou não. 
Mais uma vez, eu quero agradecer a confiança do Go-
vernador. Espero honrar com o trabalho e a confiança 
depositada. Junto com o senhor, Governador, que a gen-
te possa devolver toda essa confiança que o povo de 
Rondônia depositou no “44”, que a gente possa devolver 
isso nos próximos 4 anos com muito trabalho.
E, para encerrar, esses dias eu estava numa roda com 
pessoas de muita experiência política e falaram assim: 
“Na minha mente, a minha expectativa, é que o nosso 
segundo mandato com certeza vai ser muito melhor do 
que o primeiro.” E eu ouvi de uma pessoa muito expe-
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riente falando: “Sérgio, mas a história, o histórico de 
segundo mandato que a gente tem, não é só em Ron-
dônia, é no Brasil, normalmente ele não é melhor do 
que o primeiro.” Eu ouvi essas palavras. Mas, nós vamos 
quebrar essa regra, Governador, em nome de Jesus.
Obrigado. 

O SR. EDIELSON SOUZA (Mestre de Cerimônias) – Que-
remos registrar a presença da Excelentíssima Senhora 
Cristiane Lopes, Deputada Federal eleita. 

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Quero registrar a 
presença também do nosso Vice-Governador, que entre-
ga o cargo hoje, José Jodan. Parabenizar pelo trabalho. 
E a Dona Ângela. 
Quero aqui também, em nome do Secretário Ju-
nior Gonçalves, cumprimentar todos os demais 
Secretários presentes. 
E chegou o momento, Governador. Concedo a palavra 
ao Excelentíssimo Senhor Marcos José Rocha dos San-
tos, Governador do Estado de Rondônia, para proferir 
seu discurso.

O SR. MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS – “Vote no 
Marcos Rocha.” Como é que é o negócio? “Vote no Mar-
cos Rocha”. Alguém falou aí. 
Bom, gente, primeiro eu quero cumprimentar. Primeiro, 
agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez 
estar aqui na presença de todos vocês. Cumprimentar o 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Alex Redano 
e, em nome dele, agradeço a todos os deputados que 
estão aqui presentes, os que não estão presentes, pela 
parceria e harmonia que aconteceu durante todos esses 
anos. 
Cumprimentar também o Senhor Sérgio Gonçalves, Vi-
ce-Governador eleito. 
Cumprimentar o meu irmão querido, que eu tenho as-
sim, que é o Jodan. Cadê o Jodan? Foi ali para o can-
tinho. E a Dona Ângela. Nós tivemos um governo de 
paz, de harmonia, de tranquilidade e o Jodan foi um dos 
componentes de isso ter acontecido, pela paz que ele 
sempre transmitiu e a lealdade. Muito obrigado, Senhor 
Jodan. Um empresário de sucesso do nosso Estado e 
um Vice-Governador de sucesso também do Estado de 
Rondônia, já registrado na história do Estado de Rondô-
nia. Obrigado. Eu peço uma salva de palmas aqui para o 
Senhor Jodan. Obrigado, meu irmão. 
Cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Deputado Es-
tadual e 1º Secretário Cirone Deiró. Sempre presente 
também. Obrigado, deputado.
Excelentíssimo Senhor Desembargador Roosevelt Quei-
roz, obrigado pela presença, pela parceria, aqui repre-
sentando o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Excelentíssimo Senhor Ivanildo de Oliveira, aqui presen-
te, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do 
Estado de Rondônia, que também tem executado um 
excelente trabalho.
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Edilson de Sousa 
aqui presente, Conselheiro do Tribunal de Contas, 

nesse ato representando o Tribunal de Contas do Es-
tado de Rondônia. 
Excelentíssimo Senhor Dr. Edenir Sebastião Albuquer-
que, Juiz de Direito, que eu acompanho várias decisões. 
Parabéns, sempre muito correto.
Excelentíssimo Senhor Dr. Felipe de Melo Catarino. 
Também a toda imprensa aqui presente, obrigado. A fa-
mília querida de Rondônia e a minha família abençoada 
aqui, meus irmãos, minha irmã, minhas cunhadas, mi-
nha esposa Luana Rocha, que levantou a bandeira e foi 
para as ruas gritar e pedir voto. Me surpreendeu sobre-
maneira, porque foi muito além. Muito obrigado, Luana. 
Também as minhas noras, meus filhos, a minha filhinha, 
enfim, a todos vocês, meus sobrinhos, a todo mundo 
aqui, muito obrigado. 
Aos meus amigos presentes, a todos vocês, que eu vejo 
aqui várias pessoas que também estavam na campanha 
e eu fiz questão de tentar chamar o máximo para estar 
presente aqui, além do Fernando Máximo, que está pre-
sente aqui também. 
Muito obrigado também à Deputada Cristiane Lopes, 
aqui presente. 
Também ao Deputado Lebrão, que hoje é Deputado 
Estadual, mas em breve também, Deputado Federal. A 
todos os presentes. Ao Junior Gonçalves aqui presente, 
que está respondendo pela presidência do partido, a es-
posa dele. Enfim, a todos vocês meus Secretários que 
fizeram a diferença para que esse governo desse certo. 
Eu estava lendo aqui tudo meio em hebraico, mas não é 
não, é que estava ao contrário. Agora eu consigo fazer a 
leitura do que nós escrevemos. 
É o seguinte, gente, eu agradeço primeiro ao Senhor 
nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. Aquele 
que nos fez. E, eu tenho muita alegria porque crendo 
em Deus a gente consegue ter paz para tomar decisões. 
Às vezes, decisões que nem sempre agradam a todos, 
mas é a decisão correta a ser tomada. É a honesta, é 
a justa, é a perfeita, porque, lá atrás, eu entreguei o 
governo do Estado nas mãos do Senhor Jesus. Então eu 
tinha muita paz nas decisões que contrariavam, muitas 
vezes, o interesse de grupos ou interesses de pessoas, 
mas era o certo. 
Então, eu tinha paz. Tomava a decisão e, lá na frente, 
alguns que criticaram a decisão falaram: ”Olha, tinha ra-
zão”. E esses que eu falo que eu contrariei, alguns, eram 
dos meus Secretários, mesmo. “Mas, Governador, tem 
que ser assim, eu acredito que tem que ser assim.” Eu ia 
para casa, pensava, refletia, mas a decisão, eu sei que, 
no final das contas, não era a minha. A decisão era do 
nosso Deus, do eterno Criador. Então, eu tinha paz e deu 
certo. Agradeço a Ele por tudo. Agradeço por estarmos 
vivenciando este momento, mais um momento para a 
história do Estado de Rondônia. 
Eu saúdo, neste 1º de janeiro, mais uma vez, a toda a 
população rondoniense e deixo meu desejo de um feliz 
e abençoado 2023 para todos nós, com saúde, paz e 
muitas realizações. Hoje, iniciamos o ano de maneira 
especial, com fé e esperança para dar continuidade à 
missão de governar este Estado tão forte, que é o Esta-
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do de Rondônia, em um momento em que traz grandes 
expectativas, das quais, com a graça do Senhor nosso 
Deus, alcançaremos oportunidades e novas conquistas. 
O trabalho para construir um Estado desenvolvido, segu-
ro e com melhor qualidade de vida a todos, ele vai conti-
nuar, sim, a partir do resultado de nossa plena atuação e 
com o apoio da nossa população e das autoridades aqui 
presentes, oriundas da parceria, inclusive, com os nos-
sos prefeitos. Eu vejo alguns aqui presentes. Muito obri-
gado pela presença e a dos nossos vereadores também, 
dos 52 municípios. Conto com o apoio incondicional, que 
eu vou precisar, inclusive, dos Senadores, dos Deputa-
dos Federais e Estaduais (inclusive os Deputados Esta-
duais eleitos nesse momento), para juntos continuarmos 
transformando o Estado de Rondônia. 
Manteremos a harmonia entre os três poderes, senho-
res: Executivo, Legislativo e Judiciário. Agiremos com 
responsabilidade e transparência, que são marcas da 
nossa gestão. As ações governamentais irão se fortale-
cer para que possamos continuar fazendo deste Estado, 
um lugar cada vez mais próspero. 
Eu agradeço à querida população do Estado de Rondô-
nia, que me conduziu para a continuação deste manda-
to. Um novo mandato. 
O meu muito obrigado ao amigo e irmão José Jodan, 
que sempre esteve ao meu lado no primeiro mandato. E 
já agradeço ao atual Vice-Governador, Sérgio Gonçalves, 
que até então, estava como Secretário e agora está nes-
ta nova missão ao nosso lado. 
Entrego o governo de Rondônia, mais uma vez, nas 
mãos do Senhor Jesus. Nas mãos d’Ele. A Ele dedico 
o meu trabalho, a minha vida e dedico também este 
trabalho à vida de cada cidadão do Estado de Rondônia. 
Senhores e Senhoras, a gente escreve, escreve, e, pa-
rece que sempre falta algo para colocar. Eu quero dei-
xar claro a todos aqui presentes, que, mais uma vez 
eu digo: eu não sou ninguém sem Deus. Às vezes as 
pessoas perguntam: “Mas como o Marcos Rocha, que 
é tímido...?” Eu sou muito extrovertido perto da família 
e perto daqueles que me são bem próximos. Eu brinco, 
conto piadas, a gente ora, mas perto de multidão como 
a que a gente tem aqui, sou bastante tímido. E Deus, 
me dá forças para que eu consiga lutar contra a minha 
timidez e vencê-la para poder falar e fazer o que é certo. 
Então, eu digo, mais uma vez, eu sei que teve a parceria 
e o apoio de todos os senhores, mas nem os senhores, 
nem eu, nem as senhoras estaríamos aqui se não fosse 
por Ele, se não fosse por nosso Deus. Nós conseguimos 
vencer uma luta tremenda, que foi a pandemia. Eu vejo 
alguns aqui de máscara, outros sem máscara, a maioria 
sem máscara. Nós vencemos essa guerra. Continuamos 
lutando contra ela. E Ele nos trouxe até aqui. Portanto 
nós temos que agradecer a Ele, sabendo que tudo de-
vemos a Ele. 
Então, quando eu entrei hoje naquele tapete vermelho 
ali, fiz questão de fazer a mesma foto que nós fizemos 
lá atrás. Eu, a Luana Rocha, o Gabriel, o Rafael Rocha, 
o Rodrigo e a Júlia Rocha. Nós ficamos na mesma dis-
posição. O Rodrigo agora grandão, Rodrigo Rocha; Júlia 

Rocha grandona; eram criancinhas há quatro anos. Mas, 
para que a gente tenha ali a história de que as mes-
mas pessoas devem continuar fazendo a diferença; as 
mesmas pessoas — estão entendendo o que eu estou 
falando? — devem fazer a diferença. A gente não precisa 
trocar de gente. A gente precisa só corrigir ações. A gen-
te, às vezes, tem que mudar o tabuleiro do jogo, mas 
sempre com o objetivo que não é para nós. Então esse 
cargo de Governador, hoje eu posso falar compreenden-
do bem. 
Ontem, eu falei para o meu irmão Luiz — meu irmão 
mais velho, que ajudou a cuidar de mim, e também a 
minha irmã mais velha, a Kátia, ajudou a cuidar de mim 
e dos outros irmãos, porque nós perdemos a nossa mãe 
muito cedo. Então, eu olhei e falei assim: “Luiz, olha só, 
está vendo a porta ali de casa?”; “Estou”; “Aqui é como 
se fosse um mundo”. Não foi isso o que eu disse? Porque 
um Governador — isso é para qualquer um que um dia 
for governador ou governadora —, ele, por mais que 
queira, ele não anda sozinho; ele sempre tem que andar 
com várias pessoas. Então, você perde a privacidade, 
você perde uma série de coisas que você gosta, não é, 
Elias? Mas ao mesmo tempo eu sei que é necessário. 
Então, hoje, o que eu sei é o seguinte: que a minha vida 
não pertence a mim, ela pertence a Deus, para trabalhar 
por todos vocês e com honestidade, com a convicção de 
estar fazendo o que é certo, de saber que eu não sou 
o Todo Poderoso — não é? — que vai tomar decisões a 
bel-prazer. Não é dessa forma. A gente tem que pensar, 
refletir, clamar a Deus, conversar, porque na multidão de 
conselheiros a gente tem a decisão correta. Não é isso? 
Então, que Deus nos abençoe. Eu tenho fé em Deus 
que com determinação, honestidade, coragem e muita 
paciência faremos esse Estado continuar crescendo. 
Mais uma vez, Luana Rocha, minha esposa, obrigado 
por tudo; meus filhos Gabriel, Rafael, Rodrigo e Júlia, 
obrigado por tudo; meus irmãos Luiz Antônio, Kátia Cris-
tina, Fernando César, Maria das Graças, Sandro Ricardo, 
todos vocês, obrigado por tudo; meus sobrinhos Daniel 
e Vinícius, Lucas, aqui representando todos, obriga-
do; minhas noras Estefani, Marcela, obrigado. A minha 
equipe aqui presente, tantos. Estou vendo aqui os dois 
“metidinhos” aqui, o Diego Maradona, esposo da Rute; 
ali tanta gente representando; o Raulino; representando 
todos os secretários, Júnior; a todos vocês, muito obri-
gado. Vamos trabalhar com firmeza e dedicação. 
E eu posso garantir a todos, senhores, falo de todo o 
meu coração, de um governo que está tendo todas as 
contas aprovadas — não é verdade, Conselheiro? — to-
das as contas durante o mandato. Olha que benção. Du-
rante o mandato, as contas. Então, eu posso garantir 
que nós vamos trabalhar firmemente para fazer do Es-
tado de Rondônia o melhor Estado do Brasil. O melhor 
Estado do Brasil. Sempre primando, primeiro, por Deus, 
respeitando a Ele, pela família, pela nossa pátria, pelo 
nosso Estado, pela nossa liberdade. Que Deus nos aben-
çoe, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. 
Obrigado, gente. Deus abençoe. 
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O SR. EDIELSON SOUZA (Mestre de Cerimônias) – 
Queremos, neste momento, convidar a Deputada Es-
tadual Rosângela Donadon, o Deputado Marcelo Cruz, 
assim como o Excelentíssimo Governador Coronel Mar-
cos Rocha e o Excelentíssimo Vice-Governador Sérgio 
Gonçalves para que se posicionem aqui na frente da 
Mesa Diretora. 
Convidamos, neste momento, para receber uma sin-
gela homenagem da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Rondônia a Primeira-Dama do Estado Luana 
Rocha e, ainda, a senhora Noemi Gonçalves, esposa 
do Vice-Governador.
Obrigado. Podem retornar aos seus lugares.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Convido a todos 
para ficarem de pé para ouvir a execução do Hino Céus 
de Rondônia. (Letra de Joaquim de Araújo Lima e músi-
ca do Dr. José de Melo Silva).

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

O SR. EDIELSON SOUZA (Mestre de Cerimônias) – Acom-
panhamos a execução do Hino Oficial Céus de Rondônia 
pela Orquestra Villa-Lobos, sob a regência do maestro 
Marcelo Yamazaki. 

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Meus amigos, e 
nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de 
Deus, declaro encerrada esta Sessão Solene. Estão em-
possados o nosso Governador Marcos Rocha e o nosso 
Vice-Governador Sérgio Gonçalves. Parabéns a todos. 

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 14 minutos) 
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