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SECRETARIA LEGISLATIVA

TERMO DE POSSE Nº 001/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor AFFONSO 
ANTONIO CANDIDO no cargo de Deputado Estadual 
da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória  da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Ex-
celentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com 
a finalidade de instalar a  Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de pos-
se.  Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO AFFONSO CANDIDO, prestou o 
seguinte compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato 
que me foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado, eleito com filia-
ção no Partido Liberal – PL, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TER, e do compromisso prestado, nos termos do inciso I 
do § 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima 
Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor AFFONSO ANTONIO CANDIDO, com o 
nome Parlamentar de AFFONSO CANDIDO. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente 
e pelo Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

AFFONSO CANDIDO
Deputado Estadual

TERMO DE POSSE Nº 002/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor 
AlAN kuelSON QueIrOz FeDer, no cargo de 
Deputado Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a 
finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  
Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO ALAN QUEIROZ, prestou o seguinte 
compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me 
foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado, eleito com filiação no 
Partido Podemos, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE, e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do § 1º do 
artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima Primeira) 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor ALAN KUELSON QUEIROZ FEDER, com o nome 
Parlamentar de ALAN QUEIROZ. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pelo De-
putado empossado.

ALEX REDANO
Presidente

ALAN QUEIROZ
Deputado Estadual
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TERMO DE POSSE Nº 003/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor AleX 
MeNDONÇA AlVeS, no cargo de Deputado Estadual 
da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a finalidade de dar posse no cargo de Deputado Estadual ao Senhor ALEX 
MENDONÇA ALVES, que presidia a Sessão de Instalação da Décima Primeira Legislatura da Assembleia Legislativa e Posse 
dos Deputados. Em conformidade ao disposto no artigo 3º, do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse, 
depois das formalidades ao ser chamado pelo nome Parlamentar, o Deputado o DEPUTADO ALEX REDANO prestou o seguin-
te compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que 
me foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado, eleito com filiação 
no Partido Republicanos, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE, e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do 
§ 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da Sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima 
Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor ALEX MENDONÇA ALVES, com o nome 
Parlamentar de ALEX REDANO. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente da Sessão e 
pelo Deputado empossado. 

CIRONE DEIRÓ
Presidente da Sessão

ALEX REDANO
Deputado Estadual

TERMO DE POSSE Nº 004/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor AleXANDrO 
BArrOSO DuArTe SANTANA no cargo de Deputado 
Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a 
finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  
Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO NIM BARROSO, prestou o seguinte 
compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me 
foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito   com filiação no 
Partido Socialista Democrático - PSD, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do 
inciso I do § 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª 
(Décima Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor AleXANDrO BArrOSO DuArTe 
SANTANA, com o nome Parlamentar de NIM BArrOSO. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor 
Presidente e pelo Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

NIM BARROSO
Deputado Estadual
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TERMO DE POSSE Nº 005/2023
Termo de Posse da Excelentíssima Senhora CláuDIA 
reGINA ABreu, no cargo de Deputada Estadual da 
11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Excelen-
tíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a finali-
dade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos trabalhos, 
ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  Depois 
das demais formalidades, ao ser chamada pelo nome parlamentar, a DEPUTADA CLÁUDIA DE JESUS, prestou o seguinte 
compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me 
foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputada, eleita com filiação no 
Partido dos Trabalhadores - PT, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I 
do § 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossada no cargo de Deputada da 11ª (Décima 
Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, a Excelentíssima Senhora CLÁUDIA REGINA ABREU, com o nome 
Parlamentar de CLÁUDIA DE JESUS. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pela 
Deputada empossada. 

ALEX REDANO
Presidente

CLÁUDIA DE JESUS
Deputada Estadual

TERMO DE POSSE Nº 006/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor 
eDeVAlDO MArCOlINO NeVeS no cargo de 
Deputado Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Ex-
celentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com 
a finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura 
dos trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de 
posse.  Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO EDEVALDO NEVES, prestou 
o seguinte compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato 
que me foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito com filiação 
no Partido Patriota, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do § 1º do 
artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima Primeira) 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor EDEVALDO MARCOLINO NEVES , com o nome 
Parlamentar de EDEVALDO NEVES. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pelo 
Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

EDEVALDO NEVES
Deputado Estadual
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TERMO DE POSSE Nº 007/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor elCIrONe 
MOreIrA DeIrÓ, no cargo de Deputado Estadual da 
11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a 
finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  
Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO CIRONE DEIRÓ, prestou o seguinte 
compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me 
foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado, eleito   com filiação no 
Partido União Brasil, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do § 1º do 
artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima Primeira) 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor ELCIRONE MOREIRA DEIRÓ, com o nome Parla-
mentar de CIRONE DEIRÓ. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pelo Deputado 
empossado.

ALEX REDANO
Presidente

CIRONE DEIRÓ
Deputado Estadual

TERMO DE POSSE Nº 008/2023
Termo de Posse da Excelentíssima Senhora 
GISlAINe CleMeNTe no cargo de Deputado 
Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Excelen-
tíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a finali-
dade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos trabalhos, 
ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  Depois 
das demais formalidades, ao ser chamada pelo nome parlamentar, a DEPUTADA GISLAINE LEBRINHA, prestou o seguinte 
compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me 
foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleita  com filiação no 
Partido União Brasil, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do § 1º do 
artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossada no cargo de Deputada da 11ª (Décima Primeira) 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, a Excelentíssima Senhora GISlAINe CleMeNTe, com o nome Parlamentar de 
GISLAINE LEBRINHA. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pela Deputada 
empossada. 

ALEX REDANO
Presidente

GISLAINE LEBRINHA
Deputado Estadual
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TERMO DE POSSE Nº 009/2023
Termo de Posse da Excelentíssima Senhora IeDA 
PACheCO ChAVeS no cargo de Deputado Estadual 
da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Excelen-
tíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a finali-
dade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos trabalhos, 
ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  Depois 
das demais formalidades, ao ser chamada pelo nome parlamentar, a DEPUTADA IEDA CHAVES, prestou o seguinte compro-
misso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi con-
fiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito   com filiação no Partido 
União Brasil, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do § 1º do artigo 
14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossada no cargo de Deputada da 11ª (Décima Primeira) Legis-
latura da Assembleia Legislativa do Estado, a Excelentíssima Senhora IEDA PACHECO CHAVES, com o nome Parlamentar de 
IEDA CHAVES.  Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pela Deputada empossada. 

ALEX REDANO
Presidente

IEDA CHAVES
Deputado Estadual

TERMO DE POSSE Nº 010/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor ISMAel 
CrISPIN DIAS  no cargo de Deputado Estadual da 
11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Ex-
celentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com 
a finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura 
dos trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de 
posse.  Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO ISMAEL CRISPIN, prestou o 
seguinte compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato 
que me foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito com filiação 
no Partido Socialista Brasileiro - PSB, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do 
inciso I do § 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª 
(Décima Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor ISMAel CrISPIN DIAS, com o nome 
Parlamentar de ISMAEL CRISPIN. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pelo 
Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

ISMAEL CRISPIN
Deputado Estadual
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TERMO DE POSSE Nº 011/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor IzeQuIel 
NeIVA De CArVAlhO no cargo de Deputado Estadual 
da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Ex-
celentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com 
a finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura 
dos trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de 
posse.  Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, prestou o 
seguinte compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato 
que me foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito  com filia-
ção no Partido União Brasil, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I 
do § 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima 
Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor IzeQuIel NeIVA De CArVAlhO, com o 
nome Parlamentar de EZEQUIEL NEIVA. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e 
pelo Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

EZEQUIEL NEIVA
Deputado Estadual

TERMO DE POSSE Nº 012/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor JeAN 
CArlOS SCheFFer OlIVeIrA no cargo de 
Deputado Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a 
finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  
Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO JEAN OLIVEIRA, prestou o seguinte 
compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me 
foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito com filiação no 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso pres-
tado, nos termos do inciso I do § 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo 
de Deputado da 11ª (Décima Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor JeAN CArlOS 
SCheFFer OlIVeIrA, com o nome Parlamentar de JEAN OLIVEIRA. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assi-
nado pelo Senhor Presidente e pelo Deputado empossado.

ALEX REDANO
Presidente

JEAN OLIVEIRA
Deputado Estadual
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TERMO DE POSSE Nº 013/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor JeAN 
heNrIQue GerOlOMO De MeNDONÇA no cargo de 
Deputado Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a 
finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Rondônia,   nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  
Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO JEAN MENDONÇA, prestou o seguin-
te compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que 
me foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito com filiação no 
Partido Liberal - PL, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do § 1º do 
artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima Primeira) 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDON-
ÇA, com o nome Parlamentar de JEAN MENDONÇA. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor 
Presidente e pelo Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

JEAN MENDONÇA
Deputado Estadual

TERMO DE POSSE Nº 014/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor 
JOSé CASSIANO GOIS De FreITAS no cargo 
de Deputado Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a 
finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  
Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO CÁSSIO GOIS, prestou o seguinte 
compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me 
foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado, eleito   com filiação no 
Partido Social Democrático - PSD, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE, e do compromisso prestado, nos termos do 
inciso I do § 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª 
(Décima Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor JOSÉ CASSIANO GOES DE 
FREITAS, com o nome Parlamentar de CASSIO GOES. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor 
Presidente e pelo Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

CÁSSIO GOIS
Deputado Estadual
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TERMO DE POSSE Nº 015/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor JOSé 
rIBeIrO PINTO FIlhO no cargo de Deputado 
Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a 
finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  
Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO RIBEIRO DO SINPOL, prestou o 
seguinte compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato 
que me foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito com filiação 
no Partido Patriota, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do § 1º do 
artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima Primeira) 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor JOSÉ RIBEIRO PINTO FILHO, com o nome Par-
lamentar de RIBEIRO DO SINPOL. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pelo 
Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

RIBEIRO DO SINPOL
Deputado Estadual

TERMO DE POSSE Nº 016/2023
Termo de  Posse  do  Exce len t í s s imo  Senhor 
lAerTe GOMeS no  ca rgo  de  Depu tado 
Es tadua l  da  11 ª  Leg i s l a tu ra .

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a 
finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  
Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO LAERTE GOMES, prestou o seguinte 
compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me 
foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito com filiação no Par-
tido Social Democrático - PSD, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I 
do § 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima 
Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor lAerTe GOMeS, com o nome Parlamentar de 
lAerTe GOMeS. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pelo Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

LAERTE GOMES
Deputado Estadual
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TERMO DE POSSE Nº 017/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor luCAS 
TOrreS rIBeIrO, no cargo de Deputado Estadual 
da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Excelen-
tíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a finali-
dade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos trabalhos, 
ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  Depois 
das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO DELEGADO LUCAS, prestou o seguinte 
compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me 
foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado, eleito com filiação no 
Partido Progressistas - PP, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do 
§ 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima 
Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor LUCAS TORRES RIBEIRO, com o nome 
Parlamentar de DELEGADO LUCAS. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pelo 
Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

DELEGADO LUCAS
Deputado Estadual

TERMO DE POSSE Nº 018/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor luIz 
AlBerTO GOeBel no cargo de Deputado Estadual 
da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Ex-
celentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com 
a finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura 
dos trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de 
posse.  Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL, prestou 
o seguinte compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o man-
dato que me foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito com 
filiação no Partido Social Cristão - PSC, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos 
do inciso I do § 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 
11ª (Décima Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor luIz AlBerTO GOeBel, com o 
nome Parlamentar de LUIZINHO GOEBEL. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente 
e pelo Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

LUIZINHO GOEBEL
Deputado Estadual



DO-e-ALE/ROANO XII - Nº 18 02/02/2023

VIDE ORIGINAL https://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/
241

Autenticidade, integridade e interoperalidade - ICP BRASIL

TERMO DE POSSE Nº 019/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor luIS 
eDuArDO SChINCAGlIA, no cargo de Deputado 
Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Excelen-
tíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a finali-
dade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos trabalhos, 
ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  Depois 
das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO LUIS DO HOSPITAL, prestou o seguinte 
compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me 
foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito com filiação no 
Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, 
nos termos do inciso I do § 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de 
Deputado da 11ª (Décima Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, Excelentíssimo Senhor LUIS EDUARDO 
SCHINCAGLIA, com o nome Parlamentar de LUIS DO HOSPITAL. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assi-
nado pelo Senhor Presidente e pelo Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

LUIS DO HOSPITAL
Deputado Estadual

TERMO DE POSSE Nº 020/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor MArCelO 
Cruz DA SIlVA no cargo de Deputado Estadual da 
11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Excelen-
tíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a finali-
dade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos trabalhos, 
ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  Depois 
das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO MARCELO CRUZ, prestou o seguinte com-
promisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi 
confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito com filiação no Partido 
Patriota, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do § 1º do artigo 14 do 
regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima Primeira) Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor MARCELO CRUZ DA SILVA, com o nome Parlamentar de MAR-
CELO CRUZ. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pelo Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

MARCELO CRUZ
Deputado Estadual
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TERMO DE POSSE Nº 021/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor PeDrO 
MArCelO FerNANDeS PereIrA no cargo de 
Deputado Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a 
finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  
Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO PEDRO FERNANDES, prestou o 
seguinte compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato 
que me foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito com filiação 
no Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos 
do inciso I do § 1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 
11ª (Décima Primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor PeDrO MArCelO FerNANDeS 
PereIrA, com o nome Parlamentar de PEDRO FERNANDES. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo 
Senhor Presidente e pelo Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

PEDRO FERNANDES
Deputado Estadual

TERMO DE POSSE Nº 022/2023
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor rODrIGO 
CAMArCO rIBeIrO PINhO no cargo de Deputado 
Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a 
finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  
Depois das demais formalidades, ao ser chamado pelo nome parlamentar, o DEPUTADO DELEGADO CAMARGO, prestou o 
seguinte compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato 
que me foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito com filiação 
no Partido Republicanos, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do § 
1º do artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossado no cargo de Deputado da 11ª (Décima Pri-
meira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, o Excelentíssimo Senhor RODRIGO CAMARGO RIBEIRO PINHO 
com o nome Parlamentar de DELEGADO CAMARGO. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor 
Presidente e pelo Deputado empossado. 

ALEX REDANO
Presidente

DELEGADO CAMARGO
Deputado Estadual
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TERMO DE POSSE Nº 023/2023
Termo de Posse da Excelentíssima Senhora rOSANGelA 
heNrIQue PereIrA DONADON no cargo de Deputado 
Estadual da 11ª Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Excelen-
tíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a finali-
dade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos trabalhos, 
ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  Depois 
das demais formalidades, ao ser chamada pelo nome parlamentar, a DEPUTADA ROSANGELA DONADON, prestou o seguinte 
compromisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me 
foi confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputado eleito   com filiação no 
Partido União Brasil, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do § 1º do 
artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossada no cargo de Deputada da 11ª (Décima Primeira) 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, a Excelentíssima Senhora ROSANGELA HENRIQUE PEREIRA DONA-
DON, com o nome Parlamentar de ROSANGELA DONADON. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo 
Senhor Presidente e pela Deputada empossada. 

ALEX REDANO
Presidente

ROSANGELA DONADON
Deputada Estadual

TERMO DE POSSE Nº 024/2023
Termo de Posse da Excelentíssima Senhora TAÍSSA DA 
SIlVA SOuSA no cargo de Deputado Estadual da 11ª 
Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados diplomados em primeira sessão 
preparatória da Legislatura, no Plenário das Deliberações, devidamente transferido para esta finalidade, sob a presidência do Exce-
lentíssimo Senhor Deputado ALEX REDANO e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado CIRONE DEIRÓ, com a 
finalidade de instalar a Décima Primeira Legislatura e empossar nos cargos os Parlamentares desta Legislatura da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Rondônia,  nos termos do artigo 3º do Regimento Interno. Após a instalação da Legislatura e a abertura dos 
trabalhos, ocorreu a organização da lista nominal, em ordem alfabética dos nomes parlamentares, e a elaboração dos termos de posse.  
Depois das demais formalidades, ao ser chamada pelo nome parlamentar, a DEPUTADA Drª TAÍSSA, prestou o seguinte com-
promisso regimental: “Prometo guardar as Constituições Federal e Estadual, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi 
confiado e promover o bem de Rondônia”. Em seguida, diante da apresentação do diploma de deputada eleita com filiação no Partido 
Social Cristão - PSC, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e do compromisso prestado, nos termos do inciso I do § 1º do 
artigo 14 do regimento interno, o Senhor Presidente da sessão declarou empossada no cargo de Deputada da 11ª (Décima Primeira) 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado, a Excelentíssima Senhora TAÍSSA DA SIlVA SOuSA, com o nome Parlamentar 
de Drª TAÍSSA. Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que segue assinado pelo Senhor Presidente e pela Deputada empossada. 

ALEX REDANO
Presidente

Drª TAÍSSA
Deputada Estadual
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ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

TERMO DE POSSE Nº 25/2023

Termo de Posse de membros da Mesa Diretora do 1º 
(primeiro) biênio da 11ª (décima primeira) Legislatura. 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e três, reuniram-se os Deputados Estaduais na 
segunda sessão preparatória da Décima Primeira Legislatura, no Plenário das Deliberações, com sede transferida, nos 
termos da Resolução nº 510/2022, na cidade de Porto Velho, capital do Estado, sob a Presidência do Senhor Deputado 
Alan Queiroz, secretariado pelos Deputados Delegado Lucas e Deputado Edevaldo Neves, na qualidade de secretários ad 
hoc, para a eleição e posse dos Membros da Mesa Diretora do 1º (primeiro) biênio da 11ª (décima primeira) Legislatura, 
em conformidade ao inciso II do artigo 28 da Constituição Estadual, 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 primeiro biênio da 11ª (décima primeira) Legislatura, para os respectivos cargos, composta pelos 
seguintes membros: - Presidente: Deputado Marcelo Cruz; 1º Vice Presidente: Deputado Jean Oliveira; 2º Vice Presi-
dente: Deputado Ribeiro do Sinpol; 1º Secretário: Deputado Cirone Deiró; 2º Secretário: Deputado Jean Mendonça; 3º 
Secretário: Deputado Nim Barroso e 4º Secretário: Deputado Alex Redano. Em seguida, após a leitura e assinatura deste 
Termo de Posse, o Excelentíssimo Senhor Presidente da sessão declarou empossados nos respectivos cargos os membros 
da Mesa Diretora do 1º (primeiro) biênio da 11ª (décima primeira) Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia, com mandato de 1º de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2025.

Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que, lido e achado conforme, segue assinado pelo Senhor 
Presidente da sessão e pelos membros da Mesa Diretora empossados neste ato.

Plenário da Assembleia Legislativa, 01 de fevereiro de 2023.

Deputado ALAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA SESSÃO

MESA ELEITA E EMPOSSADA:

DEP. MARCELO CRUZ
Presidente da ALE/RO

DEP. JEAN OLIVEIRA                                         DEP. RIBEIRO DO SINPOL
  1º Vice Presidente                                                 2º Vice Presidente

DEP. CIRONE DEIRÓ                                          DEP. JEAN MENDONÇA
    1º Secretário                                                          2º Secretário

DEP. NIM BARROSO                                           DEP. ALEX REDANO
   3º Secretário                                                         4º Secretário
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